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Ve st edu 7. íjna bylo pro tento rok netypické deštivé a 
pošmourné odpoledne. Na kurtech tenisového klubu však 
panovala dobrá nálada. Po dlouhých letech ekání jsme 
se do kali! Do provozu jsme totiž za ú asti zástupc  spo-
luinvestor  a pozvaných host  uvedli nové šatny. Pásku 
p est ihli nám stek hejtmana Plze ského kraje pan Ivo 
Grüner, náš starosta Ing. Petr Sýkora a p edseda klu-
bu Ing. Petr Nový. Pozvání p ijali i n kte í zastupitelé a 
zam stnanci m sta v etn  paní místostarostky Mgr. Evy 
Šimlové.

Tímto aktem vyvrcholila n kolikaletá práce len  klubu. 
Od stanovení si cíle p es shán ní Þ nan ní podpory, koup  
pozemku, projektovou p ípravu až po samotnou realizaci 
díla. Výstavba probíhala ve dvou základních etapách.
 
V roce 2014 byly svépomocí p ipraveny p ípojky ( EP, 
voda)  prodloužením stávajících sítí v areálu. Firmou DYBS 
byla vybudována kanalizace, podloží a patky pod dv ma 
kontejnery dámských šaten. Kanalizace je kombinovaná, 
za átek je gravita ní do sb rné jímky a odtud je výstup tla-
kovou kanalizací do ádu. Jen pro zajímavost, délka tlako-
vé v tve kanalizace je tém  100 metr . Dále byla extern  
p estav na venkovní chemická toaleta na WC, instalován 
venkovní pisoár a v dámských šatnách provedena instalace 
WC a sprchového koutu. Dámské šatny byly dokon eny v 
ervenci lo ského roku.

Tento rok byly p ikoupeny ty i kontejnery pro pánské 
šatny, extern  p ipraveno podloží s patkami, vybudováno 
WC a sprchy v sanitárním kontejneru. St hování a vnit -
ní úpravy kontejner  vyjma instalatérských a zednických 
prací probíhalo vždy svépomocí. Kv li vzhledu celé stavby 
a i s ohledem na stav st ech použitých kontejner  byla Þ r-
mou M+R celá stavba p ikryta pultovou st echou a horní 
ást venkovních st n obložena palubkami.

A výsledek? P ipojení areálu na kanalizaci a šatny s užit-
nou plochou 6 x 15 m s kompletním sociálním zázemím. 

P ísp vky kraje a m sta byly erpány postupn  v pr b hu 
posledních t í let, celkový p ehled Þ nancování:

Náklady:

Kanalizace    260 tis.

WC a pisoár mimo šatny   24 tis.

Šatny:    688 tis.

Náklady celkem:  972 tis.

Investo i:

M sto Kazn jov   430 tis.

Plze ský kraj    330 tis.

Tenisový klub    212 tis.

A využití investice? V sezón  vícemén  každodenn  leny 
klubu, mládeží p i tenisové škole, p i akcích navíc hosty a 
ve ejností. Nap íklad letos jsme byli 11 x domácím klubem 
v sout žích družstev (z toho 6 x mládež), uspo ádali jsme 
ty i ve ejné turnaje ve ty hrách a tradi ní nohejbalový 

turnaj. A nám kone n  není stydno v situacích, kdy jsme 
byli návšt vníky kurt  dotazováni na možnost vykonání 
pot eby i hygieny. 

Záv rem musíme pod kovat za Þ nan ní podporu našemu 
m stu a Plze skému kraji, bez které bychom nebyli schop-
ni vytvo it d stojné zázemí pro chod klubu.

Tenisu zdar 

Ing. Petr Nový, p edseda spolku

Informace z m sta
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