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Tento rok byl ve znamení dvou částí.
První částí byla úspěšně dokončená realizace modernizace našeho sportovního stánku a tou
druhou bylo zachovat chod TJ za mimořádného stavu COVID 19. Vedení se snažilo vést TJ tak,
aby omezilo sport v co nejmenší míře. Vedení by tímto chtělo poděkovat všem členům TJ,
rodičům, občanům Nebor a okolí, sponzorům za neustálou podporu.
2. Nejvyšším orgánem TJ Nebory, z.s. je valná hromada, která je svolávána co dva roky. Poslední
valná hromada měla proběhnout v datumu do 18.11.2020. Valná hromada neproběhla z důvodu
mimořádného stavu COVID. Výkonný výbor se usnesl že VH proběhne v době uvolnění opatření,
během roku 2021.
TJ funguje na bázi dobrovolné práce členů oddílu a rodičů dětí. Věříme, že díky investicím
(postavení nového zázemí) se nám podaří přilákat nové mladé členy, zkvalitnit podmínky jak pro
soutěžní sport, tak i rekreační a tímto zajistit budoucnost TJ.
Ještě jednou chceme poděkovat MŠMT, vedení statutárního města Třinec, všem lidem a firmám,
kterým není lhostejná budoucnost a fungování TJ. Nesmíme zapomenout i na stálou podporu
FAČR, ČUS a MSK. Do budoucích let bychom chtěli postavit tribunu, oplotit celý areál, vyspravit
parkoviště a vybudovat multifunkční hřiště. Víme, že to zní jako sen, ale ten o novém sportovním
zázemí se nám splnil. Naše TJ Nebory byla založena obecními nadšenci v roce 1965 a její aktivita
již od začátku byla směřována na občany Nebor a širokého okolí. Jak to bývalo v té době, v roce
1968 si občané svépomocně postavili hospodářskou budovu z železné konstrukce a dřeva. V této
budově byly šatny, sklad a místnost, ve které se hrával i soutěžní ping pong. Jak čas plynul, budova
i přes veškerou snahu o její údržbu podlehla času a rozhodnutím statika byla za finanční pomoci
statutárního města Třinec v červnu 2018 realizovaná demolice staré zchátralé budovy.
Po pětileté snaze o získání finančních prostředků se to na konci roku 2019 podařilo a stavba byla
zahájena v říjnu 2019. Ke kolaudaci došlo z důvodu COVIDU v měsíci květnu 2020.

Budova je zděná, zateplená, o ploše 20 x 20 m, přízemní se sedlovou střechou. V budově se nachází
celkem pět šaten, když čtyři jsou vybaveny společnými sprchami a WC. Pátá šatna bude sloužit pro
nejmenší členy TJ. V budově nechybí ani klubovna, která bude sloužit k herně ping pongu,
posilování a společenským aktivitám. Dále jsou zde dvě místnosti fungující jako sklady a místnost
na strojní vybavení. Protože ke sportu patří i zázemí pro všechny fanoušky a příznivce TJ, je součástí
budovy i bufet a zakryté posezení s lavicemi a kamny. Nedílnou součástí stavby je i zprovozněná
přípojka pitné vody, plynu, instalace čističky a oprava kanalizace a nové ochranné oplocení kolem
budovy.
Celková částka za výstavbu včetně DPH činila 9,42 mil. Kč. Z dotačního programu MŠMT jsme
obdrželi 5,07 mil. Kč, finanční podpora statutárního města Třince činí 3,95 mil. Kč. Naše TJ se
podílela celkem 400 tis. Kč. Díky veřejné sbírce, která dosáhla částky 490 tis. Kč, se nám podařilo
vybudovat požární nádrž 24 m3 za 147 tis. Kč. Zbývající peníze ze sbírky byly použity na položení
dlažby kolem budovy, výstavbu opěrné zdi, vybudování ochranného oplocení a dovybavení
budovy. Vedení se rozhodlo, že proinvestuje i část příjmů z tohoto roku cca 250 tis. Kč a bude
v měsíci červnu až říjnu vylepšovat zázemí pro oddíl tenisu. Musíme nahlížet i na jejich zázemí a
jejich omlazenou základnu dětí.
Členové oddílu tenisu nezaháleli a svůj kurt si již rozšířili, zbourali starou zeď a postavili nový plot.
Jsme rádi, že po těch velkých útrapách jsme dospěli k cíli.
Chtěli bych touto cestou poděkovat všem, kteří naší TJ přispěli.
3. Celá TJ a jednotlivé oddíly jsou zaměřené 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.
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. Všem členům TJ patří poděkování
jménem klubu za nadšení, bojovnost a podporu, kterou projevovali a věříme, že nadále budou
projevovat. Jsme nesmírně rádi, že jako v minulých létech se nám daří navyšovat počty členů
v mládežnických mužstvech. Rok 2019 byl i zásadní z hlediska pokračování dvou projektů. Po
dohodě mají oba projekty prodlouženou lhůtu trvání do roku 2021.
1. „Projekt příhraniční Česko-Polské spolupráce 2013 - 2018“ (2021)
2. „Tříletý projekt spolupráce ve výchově mládeže mezi kluby TJ Nebory a SC Smilovice
(2016 - 2018)“ (2021)
Struktura oddílů TJ:
Oddíl kopané
V roce 2020 jsme rozšířili počet mládežnických mužstev, a to o MŽ ročník 2005, ti zahájili okresní
soutěž MŽ po 15 etech. Je to velký úspěch všech trenérů, kteří za posledních pět let tvořili svými
trenérskými zkušenostmi tento tým.
Naše mládežnická mužstva hrají řádné soutěže a trénují pravidelně dvakrát týdně:
starší žáci ročník 2005 a mladší - účast v Okresním přeboru (10+1) a TJT zimní lize mládeže.
mladší žáci ročník 2006 a mladší - účast v Okresním přeboru (6+1) a TJT zimní lize mládeže.
starší přípravka ročník 2008 a mladší - účast v Třinecké lize a TJT zimní lize mládeže.
mladší přípravka ročník 2010 a mladší – účast v Třinecké lize a TJT zimní lize mládeže.
Před přípravka ročník 2011 a mladší - účast v okresní lize (3+3) a zimní krajské lize.
Před přípravka ročník 2012,2013,2014 a mladší - účast v okresní lize (3+3) a zimní krajské lize.
Mužstvo mužů: V dnešní době máme stabilizovaný kádr, který hraje okresní soutěž a po podzimní
části odehrané pouze z části jsme na třetím místě. Toto mužstvo má jediný cíl, a to postoupit do
vyšší okresní soutěže.

Hráči starších žáků: toto mužstvo hraje okresní soutěž a vede si nadměrně dobře. Vede celou
soutěž.
Ostatní mládežnické mužstva: tato mužstva se účastní regionální soutěže a okresní soutěže.
V těchto soutěžích se umisťují na předních místech.
Oddíl malé kopané: Oddíl se znova zformoval. Na podzim nás reprezentoval v nově zakoupených
dresech v Třinecké halové lize.
Oddíl tenisu : Tento oddíl si nadále drží velký standart. Pro jeho podporu se podařilo vedení TJ
vyčlenit 200 tis. Kč. na výstavbu šaten a doplnění zázemí kurtů a vylepšení podmínek. Členové
tohoto oddílu přivítali tuto pomoc a odpracovali nespočet hodin na realizaci výše uvedených změn.
Výměna plotu 100 m2, demolice opěrné zdi, postavení 40 metrů nového plotu, prodloužení kurtu
na obou stranách o 2-3 m. Kromě toho ještě stihli zorganizovat několik již tradičních tenisových a
nohejbalových turnajů ve dvouhře a čtyřhře, a to nejenom pro členy oddílu, ale i pro veřejnost.
Oddíl turistiky: funguje na samostatné nadšenecké organizaci jednotlivců, kteří organizují během
roku několik dobrovolných výstupů na okolní hory.
Víceúčelové asfaltové hřiště: Na tomto hřišti se odehrávají rekreační utkání návštěvníků ve
sportech odbíjená, nohejbal a badminton.
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, a v tomto roce jsme dětem opravili nátěry
sportovních prvků a oplocení, dodali nový dopadový podklad (štěpku).
4. Na konci roku 2020 byl celkový počet členů TJ:
Název sportu
fotbal
tenis
turistika
Součet

Název
sportu

Muži

Ženy

137
17
4
158

6
7
3
16

Počet členů ve věku 1-23
Muži
Ženy
Celkem

fotbal
tenis
turistika

94
4
0

6
7
0

Součet

98

13

100
11
0
111

Celkem
143
24
7
174

Počet členů ve věku 24-80
Muži
Ženy
Celkem

41
15
4

0
0
3

41
15
7

58

3

63

5. Hospodaření klubu: V tomto roce, díky navýšení dotací, jsme si mohli dovolit zainvestovat
větší finanční prostředky hlavně do mládeže.

Příjmy v roce 2020 jsou rozděleny na dvě části, a to
první je činnost klubu a druhou je rekonstrukce šaten.

TJ po několika letech hospodařila s mínusovým rozpočtem, ale díky hospodaření v minulých
letech a vytvoření si finanční rezervy se podařilo vytvořit všem členům TJ důstojné podmínky ke
sportování.
I přes velké investice do sportovního areálu v letech 2018 – 2020 může vedení TJ říci, že naše
jednota nemá k dnešnímu dni žádné finanční dluhy. Nastavený trend rekonstrukce a rozvoje
sportovního areálu však vedení nechce opustit a chce v letech 2021 – 2023 pokračovat (dokončit
zázemí oddíl tenisu, tribuny pro diváky, oplocení areálu, rekonstrukce hřiště, včetně
zavlažování).
Příjmy na činnost klubu: 1 192 tis. Kč
Výdaje na činnost klubu: 1 628 tis. Kč
Celkový zůstatek:

- 436 tis. Kč

1. Grant statutárního města Třinec 100 tis. Kč. Prostředky byly využity na provoz TJ a hlavně na
mládež.
2. Další získaný grant z MŠMT „MŮJ KLUB 2019“. Z tohoto grantu jsme získali 261 800 Kč. Tyto
prostředky byly ve 80 % použity na vyplacení odměn našim mládežnickým trenérům.
3. Grant ČUS: Zde jsme získali z dotačního titulu na podporu sportu v regionu od MSK 81 200 Kč.
Prostředky byly využity na provoz TJ a hlavně na mládež.
4. GRANT NSA: sportovní agentura nám přispěla z programu COVID částkou 79 300 Kč.
5. GRANT FAČR: tento grant byl vyhlášen jako podpora mládeže v klubu 11 147 Kč.
Dalším významnými finančními prostředky jsou sponzorské dary a dary za reklamu 223 tis. Kč.
Vyslovujeme velké poděkování všem firmám, osobám a jednotlivým lidem za dlouholetou finanční
podporu naší TJ. Bez těchto finančních prostředků by klub nemohl pokrýt své zbývající náklady
(údržba hřiště, energie, správce, dopravné a další). Věříme, že nám zůstanou dále věrní i v tak
těžkých dobách.
5. Poslední finanční částkou, kterou jsme v posledních dvou letech vždy uváděli, byl finanční
obnos veřejné sbírky „Na rekonstrukci šaten“
Všechny vybrané peníze v této sbírce rok 2018+2019 (celkem přes 490 tis. Kč) byly řádně
investovány do rekonstrukce sportovního areálu a vedení TJ děkuje za všechny členy za podporu.
Výhledový plán na rok 2021
V roce 2021 se počítá s pokračováním rozvoje zázemí TJ. Mělo by dojít k dokončení zázemí tenisu,
dokončení požární nádrže, kropení hřišť a postavení dvou garáží pro používanou techniku.
V případě, že se nám podaří získat finanční obnos z dotačního programu NSA „provoz a údržba“,
bude snaha vložit nemalé prostředky do rekonstrukce trávníku. Nedílnou součástí, která bude
záležet na finančních prostředcích, bude postavení tribuny (projekt), dokončení výměny plotu
kolem areálu. Vedení bude pokračovat ve výchově mládeže, obnovení mládežnických turnajů za
účasti zahraničních klubů. Pořádání soustředění mládeže.
Novým prvkem by mělo být pořádání amatérských turnajů v nohejbale.

Kategorii MŽ 2007 vyhrálo společné mužstvo
TJ Nebor a SC Smilovic

V sobotu 22.2.2020 ve Smilovické hale proběhlo první finálové kolo zimní soutěže. Třetí ročník
soutěže pod názvem Třinecko – Jablunkovsko – Těšinská zimní liga mládeže je hrána ve čtyřech
mládežnických kategoriích, kterých se účastní celkem 364 dětí. První z nich, a to mladší žáci (hráči
ročník 2007 a mladší), byla již ukončena. Tato kategorie byla rozdělena do tří kol a zúčastnilo se jí
celkem osm mužstev ve kterých nastoupilo 96 dětí. Po odehrání základní části dvoukolovým
systémem se mužstva utkala v konečné fázi o celkové umístění.
Finálové utkání mezi TJ Nebory- Smilovice a Beskydem Bukovec rozhodla jediná branka, která
převážila misky vah ve velmi kvalitně odehraném utkání na stranu TJ Nebor- Smilovic, které se stalo
celkovým vítězem. Toto mužstvo prošlo soutěží s jediným prohraným utkáním. Druhé místo získalo
mužstvo Bukovce. Stříbrnou medaili získal tým 1. SK Spartak Jablunkov, který porazil celkově čtvrté
mužstvo Sokol Mosty. V boji o pátou příčku uspělo mužstvo Českého Těšína, které porazilo
mužstvo TJ Oldřichovice. V posledním utkání o sedmou a osmou příčku porazilo mužstvo Horního
Žukova mužstvo Fotbal Písek. Všichni hráči byli odměněni věcnými cenami (medailemi) a každé
mužstvo obdrželo pohár. Ceny předával předseda Okresního fotbalového svazu Zdeněk Duda,
spolu s organizátory této soutěže TJ Nebory. Bylo vyzdviženo, že tato akce má smysl a každým
ročníkem přilákává nová mužstva a navyšuje počet účastníků. Poděkoval organizátorům za
organizaci, dále všem mládežnickým aktérům, trenérům i rodičům. Hlavní organizátor Václav Rufer
TJ Nebory zdůraznil, že bez finanční podpory Moravskoslezského kraje, MS KFS, OFS F-M, by tato
soutěž prakticky nebyla a věří, že tato spolupráce bude fungovat i v dalších letech.

TJT ZL - MP roč. 2011 a mladší
USPĚLI JSME NA PENALTY A ZÍSKALI TŘETÍ MÍSTO
V neděli proběhlo druhé finále TJT zimní ligy mládeže, a to v kategorii MP.
V této kategorii se představilo šest mládežnických mužstev a celkem přes 70 kluků a holek. Mužstva
mezi sebou odehrála dvě kola systémem každý s každým. Do finále mužstva nastupovala s čistým
štítem a bylo to znát. Od počátku byly boje velmi vyrovnané a hráči za povzbuzování velmi početné
skupiny rodičů ukazovali všem, že je fotbal opravdu baví.
Vítězem se stalo mužstvo 1. FK Spartak Jablunkov, které si ve finálovém utkání poradilo s mužstvem
FK Fotbal Třinec. Utkání o bronzovou medaili po nerozhodném stavu 1:1 rozhodly až pokutové
kopy. Šťastnějším a celkově třetím mužstvem finále se stalo společné mužstvo TJ Nebory a SC
Smilovic.
Čtvrté místo obsadilo mužstvo Fotbal Písek. Páté místo obsadilo mužstvo TJ Hnojník, které porazilo
celkově šestý tým FK Český Těšín výsledkem 2:1.

Celá akce byla podporovaná Moravskoslezským krajem,
MS KFS a OFS F-M.

Sojka Beachvollejbal Cup 2020
Dne 6.6.2020 se uskutečnil 3. ročník beachvolejbalového turnaje Sojka Beachvollejbal Cup 2020 na
špičkově upraveném kurtu u restaurace Sojka v Neborech. Turnaj je pořádán pro širší okruh hráčů a
hráček z okolí Nebor a pro členy TJ Nebory. Počasí vyšlo a osm smíšených trojic bylo rozděleno do
dvou čtyřčlenných skupin v herním systému každý s každým. Každé mužstvo dostalo přidělenou
barvu, ke které obdrželi hráči velmi vkusné čelenky. Utkání ve skupinách byla velmi vyrovnaná a
skoro každé utkání bylo hráno na tři sety. Protože turnaj byl celodenní, organizátor Marek Stec
vytvořil postupového pavouka, který umožnoval přes semifinále a čtvrtfinále uspět všem mužstvům
v dalších bojích. Velkým překvapením se ukázalo mužstvo ŠEDÝCH (Karla Stará, Václav Rufer, Petr
Klus), které přes ani jedno vítězství ve skupině dokázalo po zlepšeném sportovním výkonu dospět až
do finále, kde se utkalo s mužstvem ČERNÝCH (Michaela Gorylová, Adam Rufer, Pavel Adamiec) a
porazilo je dva nula na sety. V utkání o třetí medailovou příčku se stalo vítězem mužstvo ZELENÝCH
(Sára Branná, David Slivka, Aleš Hota). Kromě předání cen pro nejlepší mužstva, byla oceněna i
nejlepší hráčka Pavla Bazgierová, nejproduktivnější hráč Adam Rufer a nejobětavějším hráčem se
stal Václav Rufer.

1. místo

2. místo

SOUSTŘEDĚNÍ NAŠÍ MLÁDEŽE ZA ÚČASTI 21 HRÁČŮ SE POVEDLO.
Trenéři mládeže zorganizovali pro naše žáky a hráče přípravky dvoudenní soustředění doplněné o
slavnostní odpoledne rodičů dětí. Soustředění začalo v pátek 21.8.2020 tréninkem pod vedením
Grassroots Trenéra Mládeže OFS Zdenka Cieslara, který za pomoci trenérů mládeže Roberta
Cankova a Jakuba Sikory předvedl dvaceti jedna dětem špičkově nachystaný trénink. Po vydatné
svačince děti absolvovaly druhý trénink. V sobotu dopoledne děti nastoupily s elánem
k pokračování trénování a po absolvování dopoledního tréninku, vydatném obědě, kde nechyběla
i zmrzlina, si před příchodem rodičů na společnou akci vyzkoušeli softbal, ping pong, šipky, střelbu
na cíl a ti nejmenší kreslení na papír o tématu, co se vám nejvíce líbí na dnešním dni. Absolvovali
odpolední trénink, a protože toho neměli ještě dost, přijali vyzvání tatínků k vzájemnému utkání.
Tatínci i přes veškerou snahu prohráli 3:1. Děti byly za svou snahu odměněny sladkostmi, klubovým
ručníkem a rodičovským potleskem.
Společná akce vyvrcholila opékáním párků a ochutnávání napečených sladkostí maminek. Trenéři
chtějí tímto poděkovat rodičům za účast jejich dětí a dětem za špičkový přístup k tréninkovým
jednotkám.

NEBOROVŠTÍ FUTSALISTÉ SE OPĚT NEZTRATILI, OBSADILI
2. MÍSTO
Na začátku roku byl ve sportovní hale STARS Třinec zahájen nový ročník halové futsalové ligy
Třinec. Tento ročník byl hrán o víkendech a každé mužstvo odehrálo vždy dvě utkání. V tomto
ročníku bylo celkem deset mužstev, liga končila závěrečným kolem 7.3.2020.

Naše mužstvo hrálo pod názvem TJ Nebory, a jako již v minulých ročnících, nezklamalo. Kostra
týmu byla složena z hráčů Nebor a jejich odchovanců. Protože jsme věděli, že ostatní mužstva
posilnila, byla soupiska vhodně posílena o hráče, kteří mužstvu dodali větší kvalitu. Příkladem je
hráč týmu Hnojník Vojta Zábelka, který se stal nejlepším střelcem s 27 góly a zároveň i
nejproduktivnějším hráčem celé zimní soutěže s neuvěřitelnými 50 body.
Kapitán mužstva Martin Osmanczyk nám řekl: Zimní soutěž je finančně velmi náročná a bez
podpory vedení našeho klubu TJ NEBORY z.s., který nás v tomto podporuje již několik let, bychom
to asi nehráli. Jsme rádi, že klub tuto soutěž bere i jako součást zimní přípravy. V tomto roce jsme
nastoupili i v nových sadách dresů, které nám dodal klub, za finanční podpory jak hráčů, tak i
drobných sponzorů. Náš tým nastupoval do letošního ročníku s předsevzetím pohybovat se v
popředí tabulky (což se nám během celé soutěže povedlo) a v případě vývoje zkusit získat
prvenství. To se sice nepovedlo, mužstvo obsadilo po čtvrté za posledních šest let druhé místo.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ SPORTOVNÍHO ZÁZEMÍ
(veškeré foto z našich akcí najdete zde)
1. https://tjnebory.rajce.idnes.cz/SLAVNOSTNI_OTEVRENI_SPORTOVNIHO_Z
AZEMI_8.8.2020_foto_zahajeni%2C_utkani_deti_maminky/
2. https://tjnebory.rajce.idnes.cz/NOVE_SPORTOVNI_ZAZEMI_JE_HOTOVO./
3. https://tjnebory.rajce.idnes.cz/SLAVNOSTNI_OTEVRENI_SPORTOVNIHO_Z
AZEMI_8.8.2020_foto_utkani_starych_gard_TJ_NeborySokol_Mosty_a_muzi_TJ_Nebory-TJ_Oldrichovice/

Na závěr.
Všichni vnímáme, že dnešní doba je mimořádná. Omezení
volnočasových aktivit je dlouhé.
Věříme, že těžká doba pomine a my se znova sejdeme ve sportovním
na hřišti.

