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TISKOVÁ ZPRÁVA
Další neziskové a sportovní projekty získají finanční podporu

Vedení městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na jednání rady v pondělí 27. července 
schválilo rozdělení finančních darů pro žadatele, kteří se přihlásili do „Druhé výzvy roku 2015“. 
V té bylo na projekty z oblasti volného času dětí a mládeže, kultury, sportu, vzdělávání a pomoci 
handicapovaným připraveno celkem 100 tisíc korun.

„Uspokojili jsme všechny žadatele, kteří se do výzvy přihlásili. Jejich celkové požadavky sice 
v součtu převyšovaly nastavený limit, finanční prostředky jsme ale rozdělili tak, aby každý projekt 
bylo možné realizovat,“ uvedla starostka obvodu Liana Janáčková.

Seznam žadatelů a výše poskytnutých darů:

Svaz tělesně postižených v ČR (Volnočasové aktivity členů svazu), 4000 Kč
Agentura DANY PRODUKCE s.r.o. (Avon pochod Ostrava 2015), 5000 Kč
SRPŠ při ZŠ Ostrava – Mariánské Hory, Gen. Janka 1208 (Kdo si hraje, nezlobí), 10.000 Kč
Pionýr, z.s. - Pionýrská skupina Kamenec (Stanové celty), 10.000 Kč
Český korfbalový svaz (Školní korfbal na ZŠ Gen. Janka), 10.000 Kč
Ženský pěvecký sbor DUHA Ostrava z.s. (Vánoční koncert), 8000 Kč
Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace (Čtení hrou aneb Lovci perel), 8000 Kč
Soubor lidových písní a tanců Hlubinka (Předvánočín koncert SLPT Hlubina), 10.000 Kč
David Moravec Hockey Academy z.s. (Sportovně zábavný den se složkami IZS), 20.000 Kč
Ing. Miroslav Šmíd (Sborník písní a povídaček z poválečné Ostravy), 5000 Kč
Zdeněk Tofel (Mezinárodní festival Souznění), 10.000 Kč

V letošním roce se jednalo již o druhé kolo rozdělování finančních darů. V první výzvě, 
do které se v březnu přihlásilo celkem 35 žadatelů, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky 
rozdělil již 170 tisíc korun a celkově tak na darech vyplatil téměř 300 tisíc korun.
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