Slavnostní otevření sportovního stánku v
TJ Neborech se povedlo

V sobotu 8.8.2020 za krásného slunečného počasí proběhlo slavnostní otevření
několik let vytouženého sportovního zázemí (budova) ve sportovním areálu TJ
Nebory.

Sportovní příznivci sledovali stříhání pásky, odkrytí pamětní sochy a proslov
primátorky statutárního města Třince Věry Palkovské a náměstka Ivo Kalety. Paní
primátorka uvedla „Takové projekty v jednotlivých příměstských částech vždy rádi
podpoříme, protože to jsou dobře investované peníze. Chceme, aby se společenský,
sportovní a kulturní život odehrával nejen v centru města, ale právě i v příměstských
částech. V Neborech příkladně funguje spolupráce mezi tělovýchovnou jednotou s
ostatními místními organizacemi a díky umístění sportovního areálu v blízkém
sousedství s budovou PZKO se může využít celý areál ke společným akcím. Děti mají
kde smysluplně trávit volný čas a dospělí se mají kde setkávat. Máme radost, když se
umí lidé domluvit a spolupráce funguje. Děkujeme všem, kteří se do takových projektů
pustí,“ Slova se ujal i předseda TJ Václav Rufer, poděkoval vedení statutárního města
Třinec za dlouholetou finanční podporu, poděkoval celému výkonnému výboru TJ,
všem členům TJ, sponzorům a hlavně lidem a firmám, kteří přispěli na veřejnou sbírku.
Vybudovali jsme zázemí moderní, účelové a využitelné pro všechny, od těch
nejmenších až po nejstarší občany. Po prohlídce celé budovy následoval sportovní
program.
V první části nastoupily maminky proti nejmenším hráčům (děti ve věku 5 - 10 let).
Třináct maminek se od počátku statečně drželo a odolávalo neustálému tlaku svých
ratolestí. Maminky se však nedaly a po zlepšeném výkonu na konci utkání uhrály
remízu 6:6, ale na penalty nakonec prohrály.

Druhou fází bylo utkání starší gardy (hráči nad 40 let), kdy bývalí hráči Nebor
nastoupili proti Sokolu Mosty. První vzájemné utkání bylo hráno na podzim 2019
v Mostech a naši borci tam zvítězili. Utkání hrané ve velmi přátelské atmosféře a na
dobré sportovní úrovni skončilo po hrací době výsledkem 4:4 a v následných penaltách
bylo šťastnější mužstvo domácích.

Hlavním hřebem sportovního programu bylo utkání mužů TJ Nebory proti TJ
Oldřichovice, a i když Oldřichovice nepřijeli v plné sestavě, domácí může těšit výhra
5:2 nad soupeřem hrajícího o třídu výše.

I o malé děti bylo postaráno, ty se mohly vyřádit na skákacím hradu, zahrát si kolo
štěstí, zastřílet si na pajduláka, po případě zahrát si pinkponk v nové herně. Po celou
dobu bylo nabízeno návštěvníkům bohaté občerstvení a kulturní program, o který se
starala třinecká country kapela MAGDON.
Děkujeme za účast a těšíme se se na tu příští.

Více fotografií najdete na: https://tjnebory.rajce.idnes.cz/

