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2. Nejvyšším orgánem TJ Nebory, z.s. je valná hromada, která je svolávána co dva roky. Poslední valná hromada proběhla
dne 31.10.2016. Na této VH byl dle platných stanov TJ zvolen nejvyšší výkonný orgán, a to třináctičlenný výkonný výbor
(VV). VV zvolil tři statutární zástupce TJ. Předsedou TJ byl zvolen Rufer Václav, místopředsedou TJ Stec Lešek a
pokladníkem Osmanczyk Jaroslav. Kontrolní komise zůstává ve stejném složení, protože byla zvolena na minulé valné
hromadě a má čtyřletý mandát. TJ Nebory zahrnují organizačně celkem čtyři oddíly: fotbal (85 % členů klubu), malá
kopaná, tenis a turistika. Oddíly provozují a organizují svou sportovní činnost samostatně, avšak v součinnosti se
schváleným programem TJ, vždy však v zájmu TJ jako jednoho celku.
3. TJ je zaměřená hlavně na výchovu mládeže a vytváření sportovních podmínek pro členy TJ, občany obce a širokého
okolí. Všichni jsme se snažili co nejlépe reprezentovat naší TJ, a to jak na tuzemských, tak i na zahraničních sportovištích.
Jsme rádi, že naše TJ Nebory díky všem členům a týmům nabývá na zvučnosti.
V naší TJ je hlavním sportem fotbal a sportovní úspěchy jsou vždy výsledkem týmové práce celého klubu, našich hráčů,
trenérů, rodin, příznivců a všech nadšenců z řad občanů Nebor a okolí. I přes vynaložené úsilí všech členů nás nemůže
nechat v klidu budoucnost naší TJ. Do roku 2017 jsme vstupovali s velkým elánem a vírou, protože jsme na konci roku
2016 za pomoci vedení města Třinec, podali již druhou žádost na MŠMT o přidělení dotací na „REKONSTRUKCI ŠATEN“.
Zklamání přišlo, když jsme zjistili, že nám dotace nebyla přidělena. Pocit bezmoci a zklamání po čase nahradila nová jiskra
naděje. Po zrušení výsledku rozdělení dotace (ukázalo se, jak přidělování probíhá), byl vyhlášen nový program a my jsme
znova uvěřili, že se vše zdárně vyřeší. Po dohodě a sepsání memoranda s vedením Města Třinec jsme vypracovali a zaslali
novou, již třetí žádost o přidělení dotace, tentokrát již se 40 % spoluúčastí. A přes veškerou víru jsme v listopadu již
potřetí neobdrželi potřebnou dotaci z MŠMT, a protože stav naší hlavní budovy byl doslova havarijní, vedení TJ nechtělo
již riskovat bezpečnost přes období zimy, proto bylo rozhodnuto uvolnit finanční prostředky na statický posudek. Byli
jsme nemile překvapeni, když jsme obdrželi odborný posudek. Kromě toho, že bylo bez odkladů rozhodnuto o zákazu
používání budovy, bylo i zjištěno, že budova ve svém obložení skrývá materiál, ve kterém se nacházejí azbestové vlákna.
Vedení TJ i přes veškerou snahu není schopno děj věcí již nadále ovlivňovat. O tom, jaký je stav naší budovy, která slouží

jako šatny mládeži, klubovna, sklad a potažmo bufet, vědí všichni v širokém okolí a můžete si o něm přečíst i na našich
webových stránkách. Rozhodnutí statika a jeho zjištění nás staví do pozice, rozhodnout se jak dál. Naše TJ nedisponuje
finanční částkou v několika stovek tisíc na přípravu projektu, potažmo odbornou likvidaci nebezpečného odpadu a
celkovou demolici budovy, proto věříme, že nám vedení města vyjde vstříc a vypomůže nám tuto situaci vyřešit. V období
2014 - 2017 jsme již do tohoto projektu investovali celkovou částku 320 tis. Kč a nemůžeme si dovolit doslova vyhodit ji
oknem. Vedení TJ chce ujistit členy, občany a všechny, kteří nás podporují, že bude dále usilovat o provedení
rekonstrukce šaten. Jsme si vědomi, že tuto situaci nejsme schopni zvládnout sami. Věříme, že nám v získání potřebné
finanční částky na rekonstrukci šaten pomůže Město Třinec, Krajský úřad, Ministerstvo sportu (MŠMT) atd. O tom, že
nám věříte a podporujete nás svědčí i Vaše vložené dary v rámci vyhlášené veřejné darovací sbírky. V roce 2017 se v této
sbírce vybralo neuvěřitelných 246 500 korun. Děkujeme Vám, je to pro nás závazek.

Mužstvo mužů: Díky stabilizovanému kádru se nám v sezóně 2016/2017 podařilo postoupit z Okresní soutěže a splnit si
daný cíl. Podzimní část Okresního přeboru jsme zvládli vcelku dobře a jsme v polovině tabulky s 19 body. Jarní část ukáže,
zdali budeme i v příští sezóně hrát tuto soutěž.
Naše mládežnické týmy:
NEBÝT DOTACE MŠMT program VIII., myslíme si, že by nastala situace rozpuštění naší mládeže.
U mládežnických mužstev jsme v roce 2017 pokračovali ve dvou dlouhodobých projektech:
1. „Projekt příhraniční Česko-Polské spolupráce 2013 - 2018“
2. „Tříletý projekt spolupráce ve výchově mládeže mezi kluby TJ Nebory a SC Smilovice (2016 - 2018)“
Díky obdržené dotaci z programu MŠMT č. VIII. v částce 159 000 Kč, kterou jsme navýšili z klubového rozpočtu o
dalších cca 50 tis. Kč, jsme zkvalitnili podmínky našich mládežníků ve formě trenérského zázemí, a to v navýšení počtu
trenérů na čtyři. Dotace byla využita pouze na výchovu mládeže, a to k úhradě platů trenérů, zakoupení tréninkových
pomůcek, zakoupení dresů, reprezentativních souprav a míčů. Díky navýšeným dotacím jak z MŠMT, ale i z rozpočtu
Města Třince, jsme mohli uvolnit další finanční náklady na pronájmy sportovišť ve Smilovicích a STARS Třinec. O tom,
že jdeme správným směrem, nás ujišťuje naše mládež lepšící se herní kvalitou a svými úspěchy v soutěžích a na mnoha
turnajích, nejen v ČR, ale i na Slovensku a v Polsku.

Mládežnická mužstva:
1. Před přípravka ročník 2011 - 2010 – toto mužstvo pod vedením trenéra Roberta Cankova, Jiřího Pietra a
Janka Osmanczyka se účastnilo jako společné mužstvo s SC Smilovice:
- zimní Krajské ligy
- soutěží pořádaných OFS
- turnajů: Polsko Zebrzydovice, Slovensko Korňa, SC Smilovice „O pohár starosty“

2. Mladší přípravka 2009 a mladší - toto mužstvo pod vedením trenéra Roberta Cankova a Jiřího Pietra se
zúčastnilo jako společné mužstvo s SC Smilovice:

1. Zimní krajské ligy 2016/2017
2. Okresní přebor MP - oblast Třinecka
3. turnajů: Polsko Zebrzydovice, Slovensko Korňa, ČR: Hnojník, Třebovice, Smilovice
4. Třinecko-Jablunkovsko-Těšínské zimní ligy mládeže 2017/2018

3. Starší přípravka 2007 a mladší - toto mužstvo pod vedením trenérů Jakuba Štvrtni a Dalibora Zbončáka, kterého od
podzimu nahradil Václav Rufer, se zúčastnilo jako samostatné mužstvo soutěží, ale i jako společné s SC Smilovice:
1. Zimní krajské ligy 2016/2017 - samostatné
2. Okresní přebor SP - oblast Třinecka 2017/2018 - společné
3. turnajů: Polsko Zebrzydovice, ČR: Hnojník, Třebovice, Smilovice – společné
4. Mezinárodní turnaj „ZINA CUP NEBORY“ - samostatné
5. Třinecko-Jablunkovsko-Těšínské zimní ligy mládeže 2017/2018 - společné

4. Mladší žáci 2005 a mladší - toto mužstvo pod vedením trenérů Jakuba Štvrtni a Roberta Cankova za výpomoci
Jiřího Pietra hrálo sezónu jako samostatné mužstvo.
1. Zimní krajská liga 2016/2017
2. Okresní přebor MŽ - oblast Třinecka – Frýdecka 2017/2018
3. turnaj: Smilovice
4. Třinecko-Jablunkovsko-Těšínské zimní liga mládeže 2017/2018

5. Mužstvo mladšího dorostu: Po ukončení sezóny 2016/2017 se naše společné mužstvo dorostu s SC Smilovicemi
z důvodu odchodu hráčů do jiné kategorie rozpadlo a zůstali hráči věkové kategorie 2001 – 2004 MD. Protože se

nepodařilo pro tuto věkovou kategorii vytvořit řádnou soutěž, toto mužstvo pouze trénuje pod vedením Roberta
Cankova a Jakuba Štvrtni.
I přesto naši hráči a hráčky (spolu trénují a hrají i s dívčím týmem) nezahálejí a hráli:
1. Zimní krajská liga 2016/2017
2. Okresní přebor Dorostu 2016/2017

Dívčí tým

3. Přátelská utkání: Návsí, Oldřichovice
4. Zimní krajská liga 2017/2018

Přátelské utkání Nebory - Těšín

Oddíl malé kopané: Futsalová liga Třinec 2017 skončila naším medailovým úspěchem. Naši fotbalisté TJ Nebory se
zúčastnili již 5. ročníku Futsalové ligy Třinec 2017. Celkem se této soutěže zúčastnili dvě naše mužstva, a ta se neztratila.
Mužstvo NEBORY se umístilo na pěkném druhém místě a mužstvo OSŮVKY UNITED skončilo třetí. Obě mužstva budou
hrát i 6. ročník 2017/2018.

Mužstvo NEBORY

Mužstvo OSŮVKY UNITED

Staré gardy TJ Nebory:
Naši bývalí hráči nad 40 let nás reprezentovali na tradičním letním turnaji ve Smilovicích „Smilovický pohár 2017“ a
obsadili třetí místo.

zorganizoval několik již tradičních turnajů ve dvouhře a čtyřhře, a to nejenom pro členy oddílu, ale i pro veřejnost. Těší
nás, že vložené investice do kurtu (nová antuka, plastové čáry a nové lavičky) přispěly k většímu využívání, a to ze strany
veřejnosti i mládeže. Oddíl tenisu organizoval i turnaj v nohejbale. Chybí nám však pro ně vybudovat důstojné zázemí

Tato organizace v roce 2017 nabrala větší organizační obrátky a kromě již tradičních pořádaných výstupů na okolní
pohoří oživila tradici ve formě společného poznávacího zájezdu pro členy TJ a občany. Zájezd se vydařil a více jak
padesátičlenná skupina si prohlédla krásy Jižní Moravy včetně ochutnávky vína.

1. V rámci „Tříletého projektu spolupráce ve výchově mládeže mezi kluby TJ Nebory a SC Smilovice (2016 - 2018)“ se
uspořádali dvě společné akce, kterých se zúčastnilo celkem 98 dětí.

2. V rámci „Projektu příhraniční Česko-Polské spolupráce 2013-2018“ jsme se zúčastnili mládežnického turnaje v Spójnia
Zebrzdowice a na oplátku polský tým u nás.

Turnaj Polsko

Turnaj Nebory

3. Vedení TJ zorganizovalo v rámci dne „Ukliďme svět, ukliďme Česko!“ pro mládež úklid obce a okolí sportovního areálu
i s osvětou. „CO BY VŠICHNI MĚLI VĚDĚT O ODPADECH“

Víceúčelové asfaltové hřiště: Nedílnou součástí našeho areálu je víceúčelové asfaltové hřiště, které je využívané
v letních měsících žáky Neborské základní školy a školky, kterým schází ve škole tělocvična, a proto jsme v roce
2016/2017 nainstalovali nové sportovní prvky - dva koše na basketbal, o které si naši sportovci žádali. Kromě toho se na
tomto hřišti odehrávají rekreační utkání návštěvníků ve sportech odbíjená, nohejbal a v budoucnu se počítá i využít ho
k bruslení.

Dětské hřiště pro děti od 2 do 12 let. Toto dětské hřiště si oblíbily děti z mateřské školky a všichni rodiče dětí, a to
nejenom z Nebor, ale i širokého okolí. V tomto roce jsme dětem dodali nový dopadový podklad ve formě dřevní štěpky a
nové stojany na kola.
Všem členům TJ patří poděkování jménem klubu za nadšení a podporu, kterou projevovali jak v minulosti, tak i v roce
2017.

4. Členská základna v roce 2017 dle vybraných příspěvků.

Oddíl fotbalu
Malá kopaná
Oddíl tenisu
Turistika

Děti (do 15 let)
56
0
0
1
57

Mládež (od 15 - 18 let)

Dospělí (nad 18 let)

Muži

Ženy

Celkem

19
0
0
0
19

67
14
14
10
105

130
14
14
6
164

12
0
0
6
18

142
14
14
12
182

5. Rok 2017 JSME Z HLEDISKA FINANCÍ ZVLÁDLI V CELKU DOBŘE, ALE TO POUZE Z DŮVODU, ŽE JSME OMEZILI VÝDAJE NA
ÚDRŽBU NAŠÍ HAVARIJNÍ BUDOVY. Díky časové obětavosti předsedy klubu při vypisování žádosti o granty jsme obdrželi
nemalé prostředky, bez kterých by klub nemohl existovat.
MŠMT program VIII. 159 tis. Kč, grant Města Třinec 60 tis. Kč a dotace FAČR 28 tis. Kč a ČUS 5 ti. Díky těmto grantům se
nám podařilo zkvalitnit trenérskou práci s mládeží pokrytím mzdových nákladů, nakoupit potřebné tréninkové vybavení,
nakoupit dresy a míče, účastnit se turnajů a v neposlední ředě pokrýt nájmy sportovních hal a tělocvičen v zimním
období, včetně startovného v ZKL a TJT ZL mládeže. I přesto, že jsme obdrželi navýšené finanční prostředky (hlavně
z programu MŠMT č. VIII.), nemůžeme být spokojeni z přidělování finančních prostředků FAČR z programu V. Nedílnou
součástí stálých příjmů jsou sponzorské dary a úhrady za reklamy. V roce 2017 nám tyto subjekty darovaly 43 tis. Kč.
Nesmírně si ceníme našich dlouholetých sponzorů a jsme si vědomi, že bez jejich finančních darů by naše TJ nemohla
fungovat. Poděkování patří všem členům TJ, kteří nám přispěli částkou celkem 83 600 Kč vybranou na členských
příspěvcích.

Rok 2017 byl plný očekávání, zklamání, ale i radosti. Vedení TJ za všechny členy děkuje všem lidem, firmám, živnostníkům
z Česka, Slovenska atd., kteří nám přispěli do veřejné sbírky na rekonstrukci šaten a pomohli nám sesbírat neuvěřitelnou
částku 264 500 Kč a tím nás utvrdili, že má smysl dále bojovat o finanční prostředky na projekt, který nám zajistí do
budoucna existenci.

Finanční rozvaha 2017:
Příjmy činily: 665 051 Kč
Výdaje činily: 546 442 Kč

Hospodářský výsledek v roce 2017 činil 118 608 tisíc Kč

Nastává asi nejtěžší rok pro naší TJ. Musíme se rozhodnout, jakým směrem se chceme ubírat. Máme sice zpracován již tři
roky strategický projekt „Úprava sportovního areálu a rekonstrukce šaten“ a to se stavebním povolením, ale nemáme
finanční prostředky. Danou situaci budou všichni členové TJ řešit v měsíci listopadu na řádné valné hromadě. Na ní se
rozhodne jakou cestou se bude ubírat naše TJ v budoucnu . Bez postavení nových šaten, však tato budoucnost nevypadá
růžově.
Jako každým rokem musíme z rozpočtu, který se počítá v objemu cca 550 tis. Kč investovat do údržby celého sportovního
stánku a dětského hřiště. Kromě již zmiňované investice do rekonstrukce šaten budeme muset vyřešit vytvoření
provizorních šaten pro naši početnou mládež. Jako jediná varianta připadá pronajmout si dvě obytné buňky, které budou
sloužit jako šatny pro mládež, administrativní místnost a sklad. Pronájem jedné buňky nás vyjde zhruba na 3 000 Kč bez
DPH, což náš rozpočet TJ může výrazně zatížit částkou až 80-90 tisíc korun. I v této věci věříme, že nám vedení města
vyjde finančně vstříc.
I když se nyní nacházíme v těžké situaci, jsme rozhodnuti ve svých nelehkých podmínkách rozvíjet sportovní činnost
zaměřenou především na naši mládež a to ve všech sportovních oddílech TJ. Budeme pokračovat na rozvoji sportovních
dovedností mládeže a zvyšování jejich výkonnosti. Věříme, že v roce 2018 díky získaným grantům Města Třince, MŠMT –
program ,,MŮJ KLUB“, skromné dotace FAČR a stále podpory sponzorů udržíme vysoký standard z minulého roku ve
formě aktivity mládežnických družstev všech oddílů.

V Neborech dne 11.2.2018

Václav Rufer

Lešek Stec

……………………………..

…………………………….

Předseda TJ

Místopředseda TJ

