Tenisový oddíl ve Staré Bělé – Výroční zpráva za rok 2011
Dobrý večer. Dovolte mi abych Vás ještě jednou přivítal na dnešní výroční konferenci tenisového
oddílu. Tato konference je v pořadí ji 25. od založení tenisového oddílu ve Staré Bělé. Samotné začátky
tenisové historie se datují do mnohem dávnější doby, a to do roku 1945, kdy zde začal fungoval „Tenisový
klub“. Hrálo se na kurtech v místě současné Mateřské školy vedle restaurac U Lípy. Bohužel, vzhledem k
finančním těžkostem v roce 1952, se tehdejší vedení rozhodlo tenisové kurty zrušit, což vedlo k tomu, že
Tenisový klub přestal na dlouhou dobu existovat. Tenis jako takový, ale nezaniknul. Hrálo se, kde se dalo, v
pískovnách nebo na ulici. Velká část starobělských tenistů se přesunula do Nové Bělé, kde vznikly v roce
1977 dva nové kurty. Hrálo se taky na jednom kurtu v Proskovicích. Novodobá historie tenisu ve Staré Bělé
se začíná psát až v roce 1985 kdy 18.10. byla zahájena výstavba tří nových kurtů. Slavnostní otevření pak
probíhá 18.7.1986. To vše se podařilo díky usílí party nadšendců, kteří tehdy věnovali výstavbě většinu
svého volného času. Ještě na konci tohoto roku je založen tenisový oddíl v rámci TJ Sokol Stará Bělá.
Správci tenisového areálu tehdy neexistovali, ani by nebylo je z čeho zaplatit. O zdárný chod celého areálu
se starali sami členové. Nejenom, že se brigádnicky museli podílet na přípravě kurtů v jarním období,
poviností každého člena bylo držet týdenní služby. Měli na starost provoz malého bufetu,včetně dovozu
veškerého zboží, kde nabízeli základní občerstvení pro ostatní členy a příp. hosty, dále měli na starost údržbu
kurtů a celého areálu. Jedinou pomocí bylo fungování dopoledního správce, který zajistil provoz ve všední
dny. V prac. dny od 15h a víkendy celé museli pokrýt samotní členové. O sociálním zázemí jako jsou
záchody nebo sprchy jsme si mohli nechat jenom zdát. Na toalety se chodilo vedle na fotbal a sprcha byla
přírodní na solární ohřev.(rozumějte tím starý boiler na vodu natřený na černo). Postřik kurtů byl realizován
pitnou vodou z řádu. Nastříkat kvalitně tenisový kurt, kdy ještě nebyla patentní vrstva, v horkých letních
měsících, bylo skoro nemožné. O ekonomických stránkách použití pitné vody ani nemluvě. Výstavba tří
tenisových kurtů byl jenom začátek. Členové oddílu ve svém budovatelském usíli nepolevili a tak postupně
vznikly šatny, cvičná odrazová stěna, přístavba hospodářské budovy a zásobníku na antuku. Postupně se
dokončuje oplocení kolem celého areálu. V roce 1988 je realizováno umělé osvětlení. V roce 1994 vzniká
venkovní terasa a v roce 1998 probíhá slavnostní otevření kurtu č.4. a 5. Všechny kurty mají patentní vrstvu,
k postřiku se využívá podzemní voda shromažďovaná v zásobníku umístěného v areálu koupaliště.
Sociálně správní objekt (klubovna) je postupně vybaven šatnou pro hosty a pro členy, místností pro bufet,
kuchyňkou, kompletním sociálním zázemím(sprchy, toalety), skladištěm pro bufet a skladištěm pro správce.
V prvním patře jsou k dispozici místnost pro personál bufetu a klubovna pro členy oddílu. Probíhá výsadba
dřevin tak, aby byly postupně nahrazeny stromy vykácené při výstavbě nových kurtů. Výrazný posun nastal
v redukování povinností členů. Přípravu kurtů před zahájením sezóny provádí pracovní četa. Příjem
rezervací, vybírání nájmu a starost o provoz celého areálu se postupně přesouvá z členů na civilkáře a v
posledních letech na placené správce. Bufet je pronajímán soukromému provozovateli. Postupně se taky daří
řešit problém s absencí tenisové mládeže v našem oddíle. Práce s mládeží fungovala do roku 1989.
Zajišťovali ji vyškolení trenéři z řad členů. S příchodem politických a ekonomických změn mládež přestává
v našem oddíle existovat vůbec. Tato situace se začíná měnit k lepšímu až s příchodem Jirky Priesola, který v
roce 2002 zakládá tenisovou školu. Začátky byly jistě těžké, hlavně proto, že tréninky probíhaly na kurtech
1. až 3. Postupně se však daří po dohodě s volejbalovým oddílem přesunout činnost školy na kurty č. 6. a 7.
Bylo nutné vynaložit nemalé finanční prostředky a úsílí, aby se zdevastované, roky nevyužívané volejbalové
kurty přeměnily na tenisové, ale podařilo se. Na jaře v roce 2009 probíhá jejich rekonstrukce, rozměry jsou
upraveny tak, aby vyhovaly předpisům, staré oplocení je nahrazeno novým, je protaženo potrubí pro
zavlažování. Probíhají terénní úpravy vzadu za kurty, je vysázeno přes 150 thůjí okolo. Tenisovou školu v
současnosti navštěvuje přes 50 mladých tenistů. Ti se závodními ambicemi, se účastní soutěží družstev
Českého tenisového svazu.
Nic z toho, co tady bylo vyjmenováno, by nebylo možné, pokud by se tenisový oddíl nepřizpůsobil
novým podmínkám a systematicky nepracoval na zajištění vlastní ekonomické nezávislosti. V minulosti se
dalo spoléhat na různé dotace na činnost a příspěvky na údržbu, na energie apod. Město Ostrava i městský
úřad ve Staré Bělé vypisovaly každoročně granty pro takové organizace jako je TJ. To se však za poslední
roky změnilo. Dotace a příspěvky jsou plošně kráceny, granty silně omezené. Český tenisový svaz díky
špatnému hospodaření a jeho vedení v čele s p. Hušákem přivedli ke krachu vysoce ziskovou Sazku, která
významnou měrou přispívala na český sport. Proto, již bezmála 13 let, a to od roku 1998, kdy byla
zprovozněna 4. a 5., se snažíme část tenisového areálu a to konkrétně hlavně kurty č.1. až 3. nabízet k
pronájmu široké veřejnosti. Paralelně s tím, bylo nutné vytvořit odpovídající zázemí. Velký důraz byl taky
kladen na zkvalitnění nabídky v oblasti občerstvení v provozovaném bufetu. Bylo naprosto jasné, že s

ohřívanými párky, tatrankami a láhvovým pivem nemůžeme v žádném případě do budoucna vystačit. Bývalá
klubovna pro členy se proto postupem času přeměnila dobře fungující bufet s venkovním posezením. Dále se
nám podařilo zajistit veškerá povolení, jak od místního stavebního úřadu, tak hlavně od krajské hygienické
stanice, která si kladla velmi tvrdé podmínky pro provoz takového zařízení. Nutností bylo vybudovat nové
soc. zázemí (toalety pro muže). Toto nakonec rozhodlo, hygiena souhlas vydala a následně vydání souhlasu
ke změně užívání objektu už nestálo nic v cestě. Kvalitní tenisové zázemí (7 tenisových kurtů – tím se může
pochlubit jen málokterý tenisový klub), s polu s fungujícím bufetem nám dává velmi reálné předpoklady
proto, abychom zabezpečili činnost našeho oddílu i v následujících letech. Samozřejmně, je ještě mnoho, co
bychom měli v budoucnu zlepšit, ale určitě jsou zde velmi stabilní základy na kterých se dá dál stavět.
Toto byla krátká rekapitulace toho podstatného co náš tenisový oddíl potkalo v jeho relativně krátké
minulosti. Teď mi dovolte se blíže zaměřit na uplynulou letošní sezónu.
Zahájení vlastní hry proběhlo koncem měsíce dubna. Tomu předcházela příprava tenisových kurtů, kterou
provedla pracovní četa. Jarní měsíce jsou charakteristické tím, že se v tomto období hrají veškeré soutěže. V
soutěži MPD pro oblast Ostrava-Jih až Příbor jsme měli letos trojí zastoupení a to jedním družstvem mužů a
dvěma veteránů. Registrovaní hráči hrajou soutěže Českého tenisového svazu. Družstvo mladšího žactva
hrálo “Oblastní soutěž skupinu C” . Družstvo dorostenců hrálo “Oblastní soutěž skupinu A”. V měsíci srpnu
se v Machůzkách u Velkých Karlovic(Beskydy) uskutečnilo v pořadí již 6-té “Letní tenisové soustředění dětí
a mládeže” za účasti celkem 35 mladých tenistů ve věkové rozmezí od 6 do 17let. K dispozici je zde 6
tenisových kurtů, hřiště na volejbal, fotbal, nohejbal a bazén. O mladé sportovce se stará realizační tým 3
vyškolených trenérů a 2 vedoucích. Kromě tenisových tréninků probíhá po celou dobu soustředění atletická
olympiáda. V letošní ročníku se objevily i novinky: návštěva letního kina, fyzická příprava a pro holky
zumba s lektorkou. Většinu nákladů hradí rodiče dětí, částečně přispěla i obec díky účelové dotaci. Novinkou
v letošní sezóně bylo odehrání několika kol tenisového turnaje okruhu OV-Open na našich kurtech. Tento
okruh je určen pro všechny amatérské tenisty, kteří si chtějí zahrát se sobě vyrovnanými soupeři. Podle
výkonostní úrovně hráčů jsou vyhlašovány turnaje v několika kategoriích, a to jak ve dvouhrách, tak i ve
čtyřhrách. Nutno podotknout, že turnaj vzbudil velký ohlas a je o něj velký zájem. V sobotu 20.8.2011 se u
příležitosti 25.výročí slavnostního otevření prvních tří tenisových kurtů uskutečnilo vzpomínkové setkání
těch, kteří se v minulosti nejvíce podíleli na budování tenisového areálu. Pozvání také přijali zástupci
sousedních tenisových oddílů z Nové Bělé, Proskovic, Krmelína a Výškovic. V rámci tohoto setkání bylo
odehráno několik exhibičních zápasů, jako např. opakování prvního historického finále “O přeborníka Staré
Bělé” uskutečněné 25.8.1985 mezi Karlem Sýkorou z Proskovic a Pavlem Ševčíkem ze Staré Bělé, který
tehdy ve finále zvítězil. Pro zajímavost je nutné zmínit, že exhibice byla odehrána dobovými raketami a 20
let starými tenisovými míčky. Přítomen byl také štáb České televize – Ostrava, který natočil o tomto setkání
krátkou reportáž
Ve dnech 16.9. – 18.9.2011 proběhl na tenisových kurtech již 9. ročník turnaje Stará Bělá OPEN. Stejně jako
v uplynulých letech měl i letošní ročník velmi vysokou hráčskou úroveň. Celkem se turnaje zúčastnilo
bezmála 50 tenistů. Ke zdárnému průběhu přispělo krásné počasí a výborná divácká kulisa. Sezónu jsme
zakončili turnajem čtyřher náhodných dvojic.
Myslím si, že letošní sezónu můžeme hodnotit jako velmi vydařenou a bohatou na sportovní i
společenské události. Díky přiznivému počasí bylo na kurtech skoro pořád plno, což významnou měrou
přispělo k vylepšení ekonomické situace oddílu. Podařilo se splatit veškeré pohledávky, které vznikly díky
velkým investicím v roce 2009, a dokonce vytvořit určitou rezervu, která nám dává optimismus do let
budoucích. Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu sezóny. Děkuji
členům výboru, děkuji správcům Vlastimilu Platošovi a Františku Mutinovi, jejichž zásluhou areál fungoval
jako hodinky. Pochvalu také zaslouží tenisová škola, která dělá velmi dobré jméno starobělskému tenisu a
přitahuje pozornost dětí, mládeže a jejich rodičů, čímž dává dobré předpoklady pro vytvoření kvalitního
hráčského zázemí pro budoucí léta. Přeji všem našim členů mnoho úspěchů a to nejen na poli sportovním,
klidné prožití vánočních svátku a oslav příchodu nového roku.
Tenisu zdar!
Děkuji za pozornost
Pavel Strakoš-předseda oddílu

