
Číslo 
projektu 
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Název Žadatel Anotace 
Požadovaná 

částka 

2022-Sp-
071 

Společně 
kulturně 

Láska k plechům na kolech Marketa Rotkova 

Finanční podpora Klubu historických vozidel Nový Jičín, který byl založen skupinkou 
nadšenců veteránů osobních automobilů a motocyklů. Finančním příspěvkem od 
HMMC by byla spolufinancována sezóna 2022, od prvního vyjetí na cesty až po 

zazimování plechových miláčků do garáže (než napadne první sníh a posolí se cesty - 
to už potom nadšenci ladí motory a nedostatky pro další sezónu). Vyvrcholením 

sezóny je Svatováclavská jízda (letos 12. ročník) - jejím cílem je představit veřejnosti 
technické zajímavosti a krásu letitých a ladných skvostů v obcích a městech v okolí 

Nového Jičína. 

10 000 

2022-Sp-
078 

Společně 
kulturně 

Soutěžní projekt "Rozvíjej 
se, poupátko" slaví 20 let 

Základní škola a 
Mateřská škola 
Střítež, okres 

Frýdek-Místek, 
příspěvková 
organizace 

Název našeho hudebního a výtvarného soutěžního projektu „Rozvíjej se, poupátko“ 
symbolizuje jeho hlavní cíl – poskytnout dětem a mládeži podmínky a příležitost k 
rozkvětu jejich talentu. Škola organizuje od roku 2002 původně hudební soutěžní 

projekt, od roku 2004 rozšířený o výtvarnou soutěž, pro české a polské základní školy 
Mikroregionu obcí povodí Stonávky (dále jen Stonávka) a odpovídající ročníky 

víceletých gymnázií. Po dlouhá léta jsou našimi hosty také soutěžící z polských a 
slovenských družebních škol. 

20 000 

2022-Sp-
012 

Společně 
kulturně 

Útěk v řetězech - 13. ročník 
Horolezecký 
oddíl Tatran 
Havířov, z.s. 

Útěk v řetězech je kulturně-sportovní akcí, která je ojedinělá svého druhu. Je vždy 
zaměřena na jednu historickou událost, která je tématem akce. Je složena ze tří částí: 
osvětové (vzdělávací, boj s kriminalitou, informace o regionu), sportovní (běh dvojic 

spoutaných pouty směřujících do cíle - útěku ze závislostí všeho druhu - disciplíny pro 
veřejnost) a kulturní (prostor pro regionální hudebníky a místní spolky a sdružení). 

20 000 

2022-Sp-
062 

Společně 
kulturně 

Zahrady v tanci 2022 Jan Tyllich 

V tanečním studiu HMdance chceme, aby se v piaristických zahradách také tančilo a 
proto každoročně organizujeme taneční večery s živou hudbou a výukou tanců pro 

návštěvníky. Vstup na akci je zdarma, zajišťujeme také bar s občerstvením a program 
je zpestřen vystoupením. 

20 000 

 


