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ŽÁDOST NA VĚNOVÁNÍ FINANČNÍHO DARU. 
POMOŽTE NÁM JAKOUKOLIV FINANČNÍ ČÁSTKOU  

K REKONSTRUKCI ŠATEN V NAŠEM 

SPORTOVNÍM AREÁLU.



MŠMT vyhlásilo nový dotační program, ovšem výrazně změnilo podmínky pro uchazeče, navýšilo spoluúčast 
žadatele z 20 % na 40 % a doslova zvýhodnilo větší žadatele a téměř vyřadilo malé TJ a SK. 

Vážení sportovní nadšenci, občané Nebor a okolí. Již několikrát jsme Vás na našem webu informovali, že jsme 
neuspěli se žádostí na MŠMT o přidělení dotace na ,,REKONSTRUKCI NAŠÍ HLAVNÍ BUDOVY“, která je v havarijním 

stavu. Tříletou snahu o vytvoření důstojných podmínek (šatny, pitná voda, plyn, sociální zařízení atd.) pro naši 
početnou členskou základnu a mládež, jsme se rozhodli podpořit žádostí o finanční prostředky, které potřebujeme 
k profinancování jako žadatelé. Do dnešní doby jsme vložili do přípravy projektu, stavebního povolení, poplatků a 

zbytečného výběrového řízení celkem 320 000 Kč,  což je 60 % ročního rozpočtu TJ.  Je Vám všem známo, že 
vyhlášený program MŠMT byl zrušen z důvodu ovlivnění výběru vítězů. My jsme Však tento rok neuspěli, i když jsme 

v roce 2016 byli vybráni jako velmi vhodný uchazeč.
PROTOŽE SE ČASTO SETKÁVÁME SE SOLIDARITOU OBČANŮ OBCE I FIREM, KTEŘÍ NABÍZEJÍ DAROVÁNÍ 

FINANČNÍHO DARU NA REKONSTRUKCI, ROZHODLI JSME SE, ŽE DÍKY TOMUTO ZÁJMU SE JIŽ POTŘETÍ ZA POMOCÍ 
MĚSTA TŘINCE BUDEME UCHÁZET NA MŠMT O POSKYTNUTÍ DOTACE.

Postup jak je možno poskytnout TJ NEBORY jakýkoliv finanční dar:
Kontaktujte předsedu TJ Nebory Václava Rufera na tel. 725 617 281

a) bude Vám řádně vystavená darovací smlouva, která bude jednoznačně specifikovaná na využití Vašeho daru. (viz. Příloha)
b) informaci o Vašem daru, stavu celkové částky věnovaných darů, budeme zveřejňovat na našich webových stránkách TJ

Předem Vám děkujeme, že Vám není lhostejné, jak bude vypadat budoucnost naší TJ. 
S pověřením VV předseda TJ

Václav Rufer

Fotodokumentaci o havarijním stavu naší budovy si můžete prohlédnout níže.

ŽÁDOST NA VĚNOVÁNÍ FINANČNÍHO DARU 
NA REKONSTRUKCI ŠATEN V NAŠEM SPORTOVNÍM AREÁLU.

V Neborech 12.6.2017



Současná existence mládeže v naší TJ Nebory

se otřásá v základech
 V Neborech 10.3.2017

Vážení členové naší TJ, vážení příznivci a nadšenci amatérského sportu v Neborech a okolí, děkujeme Vám za 
podporu naší provozované činnosti, kterou od Vás dostáváme skoro každý den. Sportovního ducha a nadšení s 
námi  v naší TJ sdílí celkem 186 členů, z nichž je 82 dětí. I přesto,  
že jsme spádová TJ, která provozuje volnočasové aktivity pro  mládež a občany a to ne jenom z naší obce 
Nebory, ale sportují u nás i děti z Města Třinec a okolních  obcí Guty, Podlesí, Kanada, Lištná, Střítěž a 
v neposlední řadě i z Ropice, kde podobný sportovní stánek byl uzavřen. Jak Všichni víte,  stav naší hlavní 
budovy je doslova havarijní  a naše tříletá snaha rekonstruovat tuto dřevěnou budovu postavenou v roce 
1965 a docílit základních věcí pro činnost, jako je přípojka pitné vody, plynu, kanalizace a v neposlední 
řadě i čističky odpadních vod  znova vyšla naprázdno. 

 Již druhým rokem máme přislíbenou finanční podporu vedení města na nutnou rekonstrukci hlavní budovy 
v částce 1 mil. Naše TJ musí i přesto proinvestovat min 550tis. A to tvoří 20% spoluúčast celkových 
investic. O zbytek finanční podpory jsme byli žádat kde se jen dalo, NEUSPĚLI JSME.

 Znova se ukázalo, jako minulý rok, že malé TJ/SK nemají v jediném finančním programu na podporu 
spolků v republice ( MŠMT 133 510) doslova žádnou šanci i když jsou i několik let žadatelé. Velké projekty 
mají zelenou.  

 Stát (MŠMT), ČUS a potažmo j jednotlivé svazy z nich největší finanční podporou disponující FAČR, nejsou  
schopny splnit slib, o navýšení finančních prostředků na záchranu malých TJ/SK i přesto, že vědí o jejich 
zánicích, ale hlavně o stavu jejich sportovních areálů, které vyrostly na bázi občanské dobrovolnické 
výstavby v letech komunizmu. I přesto, že je vidět za poslední dva roky obrovský postup v navýšení 
finančních prostředků státu do sportu, za to je třeba poděkovat hlavně paní ministrini Kateřině 
Valachové, která má správnou vizi.  Předpokládaný účinek se však míjí skutečnosti.  Stát investoval v roce 
2016 3,7 miliardy a na rok 2017 dokonce 6 miliard. Bohužel jsou tyto peníze nesystematicky rozdělovány. 
I když se všichni ohánějí, že je rozdělují transparentně a pouze zanedbatelná část se dostane do 
nejspodnějších pater.

 Náš názor je, že stát, kraje, města a obce, by měli vytvořit společný podpůrný finanční program na 
podporu malých TJ/SK, které fungují v obcích, včetně těch,  které jsou vedeny jako část okraje měst 
a spadají pod ně. Pokud se toto nevytvoří, nezastaví se zánik malých TJ/SK a vypadne nezbytný 
mezičlánek ve výchově mládeže, který se nyní podařilo velmi profesionálním způsobem, díky 
podpoře programu MŠMT č. VIII. zkvalitnit.



NAPSALI O NÁS V NOVINÁCH

KLIKNĚTE NA ČLÁNEK



Vedení TJ NEBORY zvolené na VH dne 31.10.2016

 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCI:

Předseda TJ :  Václav Rufer tel: 725 617 281 email: vaclav.rufer@seznam.cz 

Místopředseda TJ: Lešek Stec tel: 776 151 913 email: rest.sojka@seznam.cz

Pokladník:  TJ: Jaroslav Osmanczyk tel: 728 980 447 email: jaroslav.osmanczyk@trz.cz

 ČLENOVÉ VÝKONNÉHO VÝBORU:

 organizační pracovník:        Petr Janeczko tel: 725 257 181

 vedoucí  kopané muži:      Jan Osmanczyk

oddíl kopané muži:             Ladislav Sliž

oddíl kopaná muži: Radek Mendrok

 vedoucí mládeže kopaná:   Radomír Raszka 

trenér mládeže kopaná:      Jiří Pieter

 vedoucí oddílu turistiky: Jaroslav Mendrok

 vedoucí oddílu tenisu:        Marcel Kusnierz tel: 606 501 123

člen VV Karel Mendrok

člen VV                      Josef Stec



PŘEZ VEŠKEROU SNAHU, HLAVNÍ BUDOVA POSTAVENÁ V LETECH 1965  JE 

V HAVARIJNÍM STAVU A NAPOMOHLA K TOMU I KALAMITA ZE DNE 25.8.2016.



FOTO AKTUÁLNÍHO HAVARIJNÍHO STAVU HLAVNÍ DŘEVĚNÉ BUDOVY

 CELKOVÝ STÁVAJÍCÍ VZHLED BUDOVY

ŠPATNÝ STAV STŘECHY , NEUSTÁLÁ OPRAVA, PODMOČENÉ STROPNÍ PODHLEDY, TÍM 

PÁDEM I PLESNIVĚJÍCÍ A ODPADÁVAJÍCÍ.



ODPADÁVAJÍCÍ ZHNILÉ DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ BUDOVY



Co jsme za tři roky dokázali v areálu vylepšit

Dětské hřiště před vybudování                     Dětské hřiště po zkolaudovaní



V roce 2013 jsme ve víře budoucí rekonstrukce hlavní 

budovy vynaložili nemalé prostředky do nejnutnější údržby.

Investované prostředky se naší TJ jednoznačně vyplatili v podobě nárůstu počtu naší 

mládeže. V roce 2013 jsme měli celkem 12 členů, na začátku roku 2017 jich bylo 82.

Rekonstrukce před

Rekonstrukce po



Zrekonstruovali jsme v roce 2013 hospodářskou vedlejší 

budovu a vytvořili odpovídající podmínky pro hrané soutěže.

Rekonstrukce před

Rekonstrukce po.



Vytvořili jsme ze skladu, šatnu pro rozhodčí

Rekonstrukce před                Rekonstrukce po

Vylepšili jsme vzhled okolí areálu

Rekonstrukce před                Rekonstrukce po



Projekt příhraniční Česko- Polské spolupráce

2013 - 2017

Zebrzydowice 2015

Zebrzydowice 2016NEBORY 2016

Spojnia

Zebrzydowice

TJ Nebory

NEBORY 2015Zebrzydowice 2014

Zebrzydowice 2016



Naše mládež v roce 2016



Tříletý sportovní projekt výchovy mládeže

Naše mládež v roce 2017


