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Tisková zpráva obce Drahonín 

 

V Drahoníně vzniká nové Oranžové hřiště 

Na přelomu července a srpna 2016 se náš projekt na Oranžové hřiště stal součástí mobilní 

aplikace EPP Pomáhej pohybem. Za necelých 10 dnů se nám podařilo nasbírat neuvěřitelných 

270 000 bodů, což se na samém začátku zdálo jako věc nemožná. Celá obec sportovala jak o 

život, tatínkové jezdili do práce na kole, děti se snažily a pořád někde běhaly, tancovaly a také 

řádily na kolech a sbíraly bodíky. Samozřejmě musím poděkovat také ostatním dárcům, které 

náš projekt „Více místa pro sport“ zaujal a poslali mu svoje body. Nyní jsme tedy měli nárok 

získat částku 100 tis. Kč od Nadace ČEZ.  

Od června měl Drahonín schválené i dotace od Jihomoravského kraje z Programu rozvoje 

venkova na modernizaci sportoviště v částce 200 tis. Kč, ale pro započetí stavby jsme 

potřebovali ještě další impuls a ten přišel právě po našem úspěchu v EPP Nadace ČEZ.  Když 

nám byl posléze schválen i finanční dar od ČEZ a.s. ve výši 50 tis. Kč, tak bylo rozhodnuto a 

koncem srpna začaly zemní práce pro přípravu drenáží a podkladu pro položení tzv. umělého 

trávníku.   

Naši občané většinou z řad sportovců, zastupitelů, hasičů a tatínků se činili a hřiště rostlo téměř 

před očima. Betonovali jsme obrubníky, stavěli ploty, urovnávali povrch, a tak bylo za 2 měsíce 

vše připraveno pro položení finálního umělého povrchu. Dodavatelskou firmou jsme byli 

pochváleni, že profesionálové mnohdy neodvedou tak dobrou práci při přípravě povrchu jako 

se povedlo nám nadšencům. 

Na novém hřišti se může hrát tenis, volejbal, nohejbal, florbal, malá kopaná či streetball, navíc 

ho v zimě můžeme využít k bruslení. Nabízí se tedy široká paleta sportů, které mohou využívat 

děti i dospělí k tréninku či rekreačnímu sportu. Náš Sportovní klub každoročně pořádá turnaj 

v nohejbale, nyní k nim přibude určitě ještě i tenisový turnaj a ostatní ukáže čas. 

V současné době nám zbývají dokončit ještě poslední terénní úpravy okolí, a pak se můžeme 

všichni těšit na slavnostní otevření, které se plánuje na přelom dubna a května. 
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