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I. Úvod
Dle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, má obec ve své samostatné působnosti
vytvářet podmínky pro sport, zejména zabezpečit rozvoj sportu pro všechny a přípravu
sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů. Dále zajišťovat výstavbu,
rekonstrukci, udržovat a provozovat své sportovní zařízení a poskytovat je pro sportovní
činnost občanům. Obec má ve své působnosti kontrolovat účelné využívání svých sportovních
zařízení a zabezpečovat finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
V rámci vytváření podmínek pro postupné zabezpečování úkolů v oblasti sportu Rada
města Nový Jičín zřídila Sportovní komisi. Plnění úkolů v oblasti tělovýchovy a sportu
zabezpečuje odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy, odbor obecního podnikání
a Sportovní komise.
Tělovýchova a sport je nejrozšířenější sociální aktivitou, která přispívá ke vzniku
demokratických sdružení občanů, vede je k aktivitě, toleranci, respektu a spolupráci. Zároveň
je nezastupitelným fenoménem propagace a popularizace města.
Aktivní způsob života zejména v tělovýchovné a sportovní oblasti patří mezi
nejdůležitější a nejefektivnější součásti prevence drogové závislosti, alkoholismu, kriminality
a dalších negativních sociálních jevů. Mnohým občanům se zdravotním postižením napomáhá
v jejich snaze úspěšně se vyrovnat s jejich handicapem a v integraci do společnosti.
Ačkoliv je ve městě Nový Jičín řada sportovišť a velké množství oddílů, které
poskytují možnost sportovat, je třeba říci, že mnoho sportovišť není v dobrém stavu a některá
sportovní a sportovně-rekreační zařízení v Novém Jičíně chybí, nebo je jich nedostatek.
Vzhledem k tomu, že do současné doby nebyla zpracována ucelená koncepce sportu
a tělovýchovy, která by mapovala daný stav ve městě, kladli si autoři této koncepce za cíl
seznámit:
- s organizacemi a oddíly působícími v oblasti tělovýchovy a sportu ve městě,
- s podmínkami pro aktivní sportovní a volnočasovou činnost pro občany všech
věkových kategorií,
- jakým způsobem podporuje město Nový Jičín sport a tělovýchovu,
- s návrhy možných řešení finanční podpory tělovýchovy a sportu ve městě Nový
Jičín.

II. Současný stav tělovýchovy a sportu v Novém Jičíně
1. Nejvýznamnější organizace ve městě Nový Jičín působící v oblasti sportu
Tělovýchovná jednota Nový Jičín, Msgr. Šrámka 19, 741 01 Nový Jičín

Jedná se o největší organizaci v Novém Jičíně, která sdružuje sportovní oddíly
zabývající se sporty uvedenými v tabulce č. 2. Jde především o olympijské sporty na
výkonnostní i vrcholové úrovni. Zabezpečuje tělovýchovu a sportovní činnost široké
novojičínské veřejnosti v 19 sportovních oddílech. Spolupracuje a vytváří podmínky pro
soutěže a závody pořádané městem Nový Jičín (O pohár starosty města, Mezinárodní
olympiáda partnerských měst aj.). Rozvoj sportu a tělovýchovy je přímo závislý zejména od
aktivní podpory města Nový Jičín, částečně od ČSTV a od elánu a obětavosti TJ a
sportovních oddílů.
Tělovýchovná jednota Nový Jičín byla založena v roce 1908, kdy se do aktivní
činnosti zapojilo 32 členů. Ke spolkové a tělovýchovné činnosti sloužil Dělnický dům, kde
proběhla v roce 1908 první veřejná akademie. Postupně byly zakládány jednotlivé sportovní
oddíly.
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Tabulka č.1: Vznik oddílů Tělovýchovné jednoty Nový Jičín (v abecedním pořadí)
Oddíl

Rok
založení

Oddíl

Rok
založení

atletika
basketbal

1926 horolezectví
1946 jachting

cyklistika
fotbal

1960 kulturistika
1922 kuželky

házená

1927 lední hokej

Oddíl

Rok
založení

1954 lyžování
1979 moderní
gymnastika
1963 plavání
1983 sportovní
gymnastika
1946 šachy

Oddíl

Rok
založení

1935 tenis
1986 turistika

1935
1921

1968 volejbal
1919 zápas

1946
1959

1)

1909

1951 ZRTV

Tabulka č. 2: Přehled oddílů a počty členů TJ v jednotlivých letech (v abecedním pořadí)
Oddíl

2003

aikido
2)
ASPV
atletika
cyklistika
fotbal
házená
horolezectví
kulturistika
kuželky
lední hokej
silový trojboj
3)
SIS
sportovní gymnastika
stolní tenis
šachy
tenis
turistika
volejbal
zápas
CELKEM

2004

0
137
0
11
223
153
31
24
22
245
21
12
21
20
26
126
212
178
80
1542

2005

19
117
12
11
303
175
46
24
24
321
21
11
25
47
27
130
147
256
55
1771

2006

17
109
24
11
305
180
39
19
31
377
23
5
19
50
22
120
128
251
46
1776

2007

18
108
24
11
311
176
38
24
34
472
24
12
17
58
21
140
124
253
61
1926

18
88
24
11
286
152
41
24
34
546
24
12
29
60
30
140
115
271
59
1964

Graf č. 1: Celkový počet členů všech oddílů v letech 2003 – 2007
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Graf č.2: Počet členů v jednotlivých oddílech v roce 2007

2. Ostatní významné organizace ve městě Nový Jičín působící v oblasti sportu
Tabulka č. 3: Seznam nestátních neziskových organizací s místní působností v oblastech
sportu v Novém Jičíně (v abecedním pořadí)
Oblast
sportu
basketbal
capoeira
fotbal
fotbal
fotbal
fotbal
fotbal (futsal)
hasičství
hasičství
hokej
horolezectví
jezdectví
jezdectví

Název organizace

Ulice

Zastupující

Basketbalový klub Nový Jičín
Abadá Capoeira - Nový Jičín
TJ Sokol Žilina - oddíl kopané
TJ Sokol Nový Jičín - Bludovice
TJ Sokol Straník
Fotbalový club Libhošť
Bidolido team, občanské sdružení
Hasičský sportovní klub Nový Jičín
Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska
Hokejový klub Nový Jičín, občanské
sdružení
Občanské sdružení Horolezecký oddíl
KAILAS
Sportovní stáj Nový Jičín - Hermelín klub
Občanské sdružení Bludička

Novosady 10
Nerudova 6
Štursova 419
Bludovice 82
Straník 147
Libhošť 7
5. května 16
Zborovská 7
Sokolovská 9

Milan Dvořák
Miroslav Riedel
Petr Kukulady
Radek Matalík
Jaroslav Pavelka
Vlastimil Krumpoch
Jaroslav Kotas ml.
Ing. Tomáš Melčák
Stanislav Kotrc

Divadelní 18

Radomír Toman

Dvořákova 14

Petr Genzer

jóga, turistika Tělocvičná jednota Sokol Nový Jičín
lyžování

Lyžařský klub Svinec

motokros
plavání
plavání
skateboarding

BEMGE MOTOCROSS Nový Jičín
Plavecký klub Nový Jičín
Klub vodních sportů Laguna Nový Jičín
Crow skate corps

squash
tanec

SK Squash club NJ
Klub tanečního sportu Reflex

tenis

Tenisový klub TC Skalky Nový Jičín
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Hřbitovní 101
Bludovice č. 9

Miroslav Vaníček
Ing. Gabriela
Žitníková
Sokolovská 9
Marie
Nejezchlebová
Kojetín 56
MUDr. Pavel
Andrýsek
Trlicova 31
Jiří Beseda
Novosady 10
Pavlína Skřičková
Novosady 10
Josef Nekl
Malostranská 38, Šenov Petr Vrána
u NJ
Bohuslava Martinů 1
Tomáš Petřkovský
Anenská 31
Kamila
Přecechtílková
Boženy Benešové 13
Josef Cink

Graf č. 3: Zastoupení oblastí sportu ve městě podle počtu nestátních neziskových organizací
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Tabulka č. 4: Organizace působící
a zdravý životní styl)
Oblast sportu Název organizace

ve

volnočasových

aktivitách

Ulice

(zaměření

na

pohyb

Zastupující

Sportovní
Orel jednota Nový Jičín, občanské
Císařská 115
činnost pro
sdružení
děti,mládež a
dospělé bowling, stolní
tenis aj.
viz tabulka č.13 Středisko volného času Fokus Nový Jičín, K Nemocnici 23
příspěvková organizace

Bohumír Kaštovský

Outdoorové
programy pro
děti a mládež,
sportovní
utkání,
freesbee aj.

Mgr. Hana
Maiwaelderová

Prameny - občanské sdružení

Palackého 50

Bc. Hana Růžová

Tabulka č. 5: Významné společnosti působící v oblasti sportu v Novém Jičíně
Oblast sportu Název organizace
Ulice

Zastupující

basketbal

Basketbalový klub Nový Jičín s.r.o.

Novosady 10

Pavel Kelar

hokej

HC 2000, s.r.o.

Divadelní 18

Radomír Toman

lyžování

SKI Svinec s.r.o.

Císařská 68

MUDr. Pavel
Andrýsek

3. Podpora tělovýchovy a sportu ve městě Nový Jičín
3.1. Grantové řízení ve městě
Granty se vyplácí v průměru 28 subjektům ročně na zajištění provozu a údržby,
jednorázové sportovní akce a na pravidelnou sportovní činnost. Dle ,,Zásad grantového řízení
města Nový Jičín“ projednává a navrhuje výši finančních částek na jednotlivé projekty
grantový výbor. Schvalování do výše 50 tis. Kč přísluší radě města, od 50 tis. Kč granty
schvaluje zastupitelstvo města na návrh rady města. V případě, kdy je schvalování grantů
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součástí schvalování rozpočtu města, schvaluje všechny granty zastupitelstvo města na návrh
rady města.
Graf č. 4: Přehled grantových finančních prostředků poskytnutých v letech 2006 - 2007
a výhled na roky 2008 - 2009 v tis. Kč (předpoklad navýšení o 5 %)
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3.2. Poskytování dotací z rozpočtu města
Dotace se vyplácí mimořádně na základě písemných žádostí, které se projednávají
v orgánech města. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, § 102, odst. 3 schvaluje dotace do
50 tis. Kč rada města a dle § 85, písm. c) schvaluje zastupitelstvo města dotace nad 50 tis. Kč
na návrh rady města.
Tabulka č. 6: Přehled poskytnutých dotací v letech 2005 - 2006 a v 1. pol. roku 2007 v tis. Kč
Rok

Organizace
Tělovýchovná
jednota Nový Jičín,
občanské sdružení
2005 Basketbalový klub
Nový Jičín, s.r.o.

Zástupce

Název dotace

Ing. Zdeněk
Lorenčík

Trávník III. generace (výstavba
fotbalového hřiště s umělým
povrchem)
zajištění účasti basketbalového
družstva A mužů v nejvyšší
basketbalové soutěži České
republiky a evropských
basketbalových soutěžích
účast na XIV.všesokolském sletu

JUDr. Miloš
Vaigl

2006 Tělocvičná jednota Marie
Sokol Nový Jičín
Nejezchlebová
2007 Sdružení hasičů
Čech,Moravy a
Slezska

3.3.

Rozpočet
4 500

3 000

20

Stanislav Kotrc krajské kolo soutěže v požárním
sportu družstev dobrovolných
hasičů mužů a žen

Finanční příspěvky
městských hřišť

sportovním

zařízením

v majetku

města

10

a

seznam

Město Nový Jičín vynakládalo v letech 2006 a 2007 průměrně 27 mil. Kč na provoz,
opravy a investice staveb ve svém vlastnictví (viz. tabulka č. 7). Na městská hřiště
vynakládalo průměrně 1,1 mil. Kč. Výše finančních příspěvků je součástí schvalování
rozpočtu na daný rok.
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Tabulka č. 7: Finanční příspěvky města na sportovní zařízení ve svém vlastnictví v tis. Kč
Zimní stadion
2006

Bazén

2007

2006

4)

Straník

2007

2006

Libhošť

2007

2006

5)

Kojetín

2007

2006

6)

2007

Provoz

2 900

3 320

6 523

6 155

0

0

0

0

0

0

Opravy

2 125

5 400

1 503

2 663

52

1 950

862

0

41

0

Investice

16 637

0

254

4 000

0

0

0

0

0

0

Celkem

21 662

8 720

8 280 12 818

52

1 950

862

0

41

0

V letech 2006 a 2007 se na zařízeních ve vlastnictví města Nový Jičín prováděly
významné investiční a údržbové práce uvedené v tabulce č. 8.
Tabulka č. 8 : Investice a opravy staveb ve vlastnictví města Nový Jičín v letech 2006 - 2007
a výhled na roky 2008 - 2009
Velké opravy a investice
Název stavby

2006

Rekonstrukce
ledové plochy
Zimní stadion

Opravy
nebytových
prostor
Oprava
hydroizolace
terasy

Náklady
v mil. Kč

5,4

Výměna
0,1
oken

0,2

0,7

Dokončení
opláštění
Výměna
palubovky
Oprava soc.
zařízení

0,5 Oplocení
Ostatní

Sportovní
zařízení Straník

Sportovní
zařízení Libhošť

Celkem

4)
5)

Malby a nátěry
šatny
Oprava střechy
Oprava oplocení

Náklady
v mil. Kč

Dokončení
16,7 zázemí
šaten

Bazén
Rekonstrukce
mokrého baru

2007

Zabezpečení
0,05 statiky
tělocvičny
0,71 Projektová
dokument.
0,1 na přístavbu
18,86
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Náklady
v mil. Kč

Dokončení
zázemí šaten

5

1,0

Nový venkovní
1,2 0,8+0,4 bazén

19,5

bask.club
0,2
2x rehabilitační
0,15 vany(Whirpool)

5

3,5
1,3 Drobná údržba
Rozšíření
0,065 šaten a soc.
zařízení
11,95

Sportovní zařízení Straník: 2 šatny, sociální zařízení, tělocvična
Sportovní zařízení Libhošť: 2 kabiny, sociální zařízení, klubovna

Výhled
2008-2009

0,25

1,2

30,7

6)

Sportovní zařízení Kojetín: dětské hřiště, sociální zařízení a skladová buňka

Město Nový Jičín zajišťuje provoz a údržbu na městských hřištích. V letech
2005 – 2007 byla provedena na celé řadě těchto hřišť rozsáhlá údržba. Provoz na nich se řídí
návštěvním řádem uvedeným v příloze č. 5 této koncepce.
Tabulka č. 9: Seznam městských hřišť a finanční prostředky poskytnuté v letech 2005 – 2007,
popř. výhledově
Poř.
č.

umístění

1. ulice Nádražní
2. ulice Dvořákova
3. ulice Dvořákova - U Jičínky
4. ulice Máchova - Bezručova I.
5. ulice Máchova - Bezručova II.
6. ulice Máchova - Bezručova III.
7. ulice Máchova - Bezručova IV.
8. ulice Bulharská
9. ulice Riegrova I.
10. ulice Riegrova II.
11. ulice Riegrova III.
12. Loučka, Za Korunou
13. Loučka, Na Lani pod garážemi
14. Loučka Na Lani, u škol. hřiště
15. ulice Dlouhá, za výměnikem
16. ulice Dlouhá, za č.o. 34
17. ulice Dlouhá, za Smrkem
18. pod ulicí K. Čapka
19. ulice Budovatelů, za č.o.15
20. ulice Sportovní, za č.o.21
21. ulice Palackého, za č.o. 76.78
22. ulice Poděbradova
23. ulice Bratří Jaroňků
24. areál letního kina
25. ulice Smetanovy sady
26. ulice B. Martinů, u školy
27. místní část Žilina, u bývalé školy
28. místní část Žilina, za archívem
29. místní část Kojetín
30. místní část Kojetín, Čerťák
31. místní část Libhošť
Celkem

stav

hřiště

asf.opr. nové lajny, koše
nový asfalt, nové sloupky, koš
nové lajny, sloupky, koše
nový asfalt, lajny, koš
starý asfalt, zničený koš
starý asf., zachovalé sloupky
opravený asfalt, opr.koše
zachovalý, opr.zábran
popraskaný asf., bez vybavení
starý asfalt, bez vybavení
nový asfalt, lajny, opr.koš
popraskaný asf., starý koš
super nové s oplocením
starý asfalt, opravené koše
starý asfalt
opravený asfalt, bez vybavení
popraskaný asfalt, bez vybavení
starý asfalt, bez vybavení
nový asfalt, lajny, koš
opravený asfalt, opr.koše
nový asfalt, lajny, koše, sloupky
starý asfalt, sloupky
starý asfalt, oplocení, opr. koše
starý asfalt, lajny, koše
opravený starý asfalt, sloupky
starý dobrý asfalt, sloupky, koše
zaplevel. antuka, staré sloupky
tráva, bez vybavení
nový asfalt, oplocení, zázemí
doplňovaný pískový povrch
štěrkový neudržovaný povrch
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vynaložené

výhledové

náklady (Kč)

náklady (Kč)

62 000
115 000
67 000
63 000
0
0
41 000
36 000
0
0
97 000
0
620 000
11 000
0
21 000
0
0
101 000
41 000
146 000
0
19 000
0
27 000
0
0
0
2 027 000
9 500
0
3 503 500

120 000
0
0
0
136 000
50 000
158 000
20 000
148 000
119 000
16 000
105 000
0
237 000
78 000
56 000
166 000
120 000
12 000
98 000
0
115 000
34 000
142 000
96 000
36 000
34 000
25 000
0
70 000
100 000
2 291 000

Město Nový Jičín je zřizovatelem pěti základních škol. Tyto základní školy mají ve
své správě níže uvedené sportoviště.
Tabulka č. 10: Seznam sportovišť ve správě základních škol v Novém Jičíně a jejich
technický stav
Název ZŠ
Základní škola a Mateřská
škola Nový Jičín, Libhošť 90

Základní škola Nový Jičín,
Komenského 66

Základní škola Nový Jičín,
Komenského 68

Základní škola Nový Jičín,
Jubilejní 3

Ulice

Seznam
sportovišť
tělocvična

Využití, parametry,
případně stav zařízení
Libhošť 90
Pouze k výuce TV, malé rozměry, ve
špatném stavu – poškozený strop,
zatéká, opadává omítka(drolí se stropy)
asfaltové hřiště
lze jej využít pouze pro potřeby dětí v
TV / má malou rozlohu, asfaltový
povrch je porušen na několika místech
Komenského 66 tělocvičny (2x)
volejbal, košíková, házená, sportovní
gymnastika (nutná rekonstrukce
skleněných stěn=oken)- využití v rámci
výuky, pro volnočasové aktivity i
veřejnost
travnaté hřiště
kopaná (vyhovující) využití v rámci
výuky, pro volnočasové aktivity i
veřejnost
atletický antukový lehká atletika, běhy (povrch náročný na
ovál
údržbu, antuka ) využití v rámci výuky,
pro volnočasové aktivity i veřejnost
doskočiště +
skok daleký (doskočiště opakovaně
tartan rozběh
znečišťováno v době mimo provozní
dobu)
antukové hřiště
víceúčelové, s házenkářskými brankami
(zcela nevyhovující)
asfaltové hřiště
košíková, volejbal,
nohejbal..(vyhovující), využití v rámci
výuky, pro volnočasové aktivity i
veřejnost
Komenského 68 tělocvična
pouze k výuce TV menších skupin /
nevyhovující rozměry
asfaltové hřiště
k výuce TV, pro potřeby školní družiny,
volnočasové aktivity / nevyhovující
rozměry
Jubilejní 3

tělocvičny (2x)
travnaté hřiště
atletický škvárový
ovál
tělocvična

velká a malá /vyhovující
Přenosné branky / vyhovující
220 m dlouhý / vyhovující

Bohuslava
Martinů 4

volejbal, košíková, sportovní
gymnastika, florbal / vyhovující
travnaté hřiště
Menší rozměr / vyhovující
atletický škvárový 270 m dlouhý / vyhovující
ovál
hřiště s umělým
volejbal, nohejbal / vyhovující
povrchem
asfaltové hřiště s neprovozují se na něm žádné sporty /
basketbalovými
nekvalitní povrch
koši
tělocvična
volejbal, košíková, sportovní
gymnastika, florbal / vyhovující

Tyršova 1

tělocvična

využívána pouze 1. stupněm a školní
družinou / nevyhovující povrch, má
malou rozlohu, kapacitně nestačí
volnočasové aktivity / nevyhovující
rozměry

Dlouhá 56

Základní škola Nový Jičín,
Tyršova 1

asfaltové hřiště
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Na území města Nový Jičín je pět středních škol, z toho u čtyř je zřizovatelem Krajský
úřad Moravskoslezského kraje a jedna škola je soukromá. Tabulka č. 11 uvádí přehled
sportovišť.
Tabulka č. 11: Seznam sportovišť ve správě nebo vlastnictví středních škol v Novém Jičíně
Název zařízení

Ulice

Seznam sportovišť

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín,
příspěvková organizace,
zřizovatel: Moravskoslezský kraj

Palackého 50,
741 01 Nový Jičín

Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový
Jičín, příspěvková organizace,
zřizovatel: Moravskoslezský kraj

U Jezu 7,
741 01 Nový Jičín
Divadelní 4,
741 01 Nový Jičín

Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková
organizace, zřizovatel: Moravskoslezský kraj

odloučené
pracoviště Šenov
u Nového Jičína

Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín,
příspěvková organizace,
zřizovatel: Moravskoslezský kraj
EDUCA - Střední odborná škola, s.r.o.

Sokolovská 45,
741 01 Nový Jičín
Přemyslovců 4,
741 01 Nový Jičín

tělocvičny (2x)
házenkářské hřiště s umělým
povrchem
volejbalové hřiště s umělým
povrchem
basketbalové hřiště s umělým
povrchem
tělocvična
asfaltové hřiště
antukové hřiště na volejbal
antuková běžecká dráha 60 m
tělocvična
tělocvična
asfaltové hřiště
pískové doskočiště
běžecká dráha s umělým
povrchem
místnost k hrám

tělocvična (B.Martinů 4)

Na některých základních školách probíhá rozšířená výuka tělesné výchovy dle § 9
vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých záležitostech plnění povinné
školní docházky. Zřizovatel město Nový Jičín ani Krajský úřad Moravskoslezského kraje tyto
třídy finančně nezvýhodňují.
Základní škola Jubilejní 3 (basketbal a hokej) a základní škola Komenského 66
(volejbal) jsou zařazeny do projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen
,,MŠMT“) pod názvem ,,Intenzifikace činnosti sportovních tříd na základních školách“.
Finanční podporu zasílá MŠMT střešním organizacím přes sportovní svazy na odměny
trenérů.
Tabulka č. 12: Rozšířená výuka tělesné výchovy na základních školách v Novém Jičíně ve
školním roce 2006/2007
Název ZŠ
Jubilejní 3

Druh sportu

Počet chlapců

atletika

Počet dívek

Celkem

0

18

18

lední hokej

26

0

26

basketbal

28

0

28

Komenského 66

volejbal

52

57

109

Komenského 68

plavání

34

33

67

140

108

248

Celkem
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3.4. Turistika a cykloturistika
Město Nový Jičín v současné době začíná se stavbou cyklostezky 6) ve směru na obec
Libhošť, která umožní lepší propojení s cyklotrasami v okolí města Příbor. Cyklostezka bude
začínat za hřbitovem, na ul.Slezká a bude pokračovat přes pole k silnici na obec Rybí, kde
naváže na již opravenou polní cestu do obce Libhošť. Délka cca 1,7 km. Předpokládaný
termín dokončení: 11/2007. Náklady na tuto cyklostezku dosáhnou v roce 2007 přibližně 11
mil. Kč. Z rozpočtu města je vyčleněno 1.930 tis. Kč a zbylé náklady jsou pokryty
z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj.
Plánovaná cyklostezka je mezi Novým Jičínem a Bludovicemi, umožní cyklistům
lepší spojení ve směru na Valašské Meziříčí. Vznikne rozšířením stávajícího chodníku. Délka
cca 800m. Z důvodu podání odvolání účastníka stavebního řízení je tato akce odložena.
Dále se plánuje cyklostezka v Novém Jičíně v místní části Loučka (od školy na
ul. Dlouhá k novému parkovišti za sídlištěm), zde nejsou vyřešeny majetkoprávní vztahy.
Území města Nový Jičín protínají dvě cyklotrasy 7):
- č. 502 – Starý Jičín – Nový Jičín – Štramberk – Kopřivnice – Hukvaldy
- č. 6175 – Kunín – Šenov u Nového Jičína – Nový Jičín – Straník – Hostašovice
V současnosti probíhá schvalování úprav v jejich průběhu tak, aby se cyklisté více
přiblížili centru města.
Cyklisté také mohou využít místní značenou cyklotrasu „Jesenická kyselka“. Pěší
místní trasa „Kopretina“ je při dobrém počasí sjízdná i na kole. K „Jesenické kyselce“
vydává informační centrum záznamník a mapku trasy.

3.5. Významné sportovní akce pořádané městem
Město Nový Jičín pořádá každoročně sportovní klání mezi základními školami
z Nového Jičína s názvem ,,O pohár starosty města“. Na různých sportovištích na celém
území města, ale především na stadionu, mezi sebou soutěží sportovci a sportovní družstva
v atletice, basketbalu, volejbalu, malé kopané, florbalu, stolním tenise, vybíjené a dalších
disciplínách.
Ve spolupráci se Střediskem volného času Fokus a Sportovní komisí rady města
vyhlašuje každoročně na Městském sportovním plese ,,Nejúspěšnější sportovce, kolektivy
a trenéry“.
Město Nový Jičín je také hlavním garantem mezinárodní ,,Olympiády partnerských
měst“. Pozváni jsou mladí lidé z Novellary, Swietochlowic, Ludwigsburgu, Görlitz,
Kremnice a Epinalu. Kolektivy a žáci soutěží v disciplínách: volejbal, basketbal, fotbal,
plavání apod.

7)

Cyklostezka: Stavebně upravená a dopravním značením vymezená komunikace určená cyklistům,
bruslařům, koloběžkařům apod., případně i chodcům. Vyznačení v terénu je provedeno svislým
a v některých případech i vodorovným dopravním značením.
8)
Cyklotrasa: Komunikace nebo průjezdy územím vhodné pro jízdu na jízdním kole, vedena je především po
komunikacích s minimálním nebo žádným automobilovým provozem. Vyznačení v terénu je provedeno
svislým (výjimečně vodorovným) dopravním značením.
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Na významných sportovních akcích pro děti a mládež se podílí Středisko volného času
Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace. Některé její sportovní akce jsou uvedeny
v tabulce č. 13.
Tabulka č. 13: Pravidelné sportovní akce pořádané Střediskem volného času Fokus, Nový
Jičín, příspěvkové organizace
Měsíc

Název akce

Únor

Městský turnaj ve florbale

Březen

Bojová umění

Duben

Soutěžní taneční přehlídka - Tanec Fokus

Květen

Streetball, Miniběh pro MŠ

Červen

Sportování rodin - v jednání, O Pohár starosty, Mezinárodní olympiáda partnerských
měst, Streetpárty - freestyle BMX
Vánoční sportování - v období vánočních prázdnin se uskuteční turnaj ve florbale,
pingpongu a den s aerobicem

Prosinec

4. Systém financování tělovýchovy a sportu ve městě
Město Nový Jičín podporuje oblast tělovýchovy a sportu třemi způsoby.
4.1.Formou dotací, které poskytuje dle ,,Zásad pro poskytnutí dotací a darů“
schválenými usnesením zastupitelstva města č. 14/26Z/2006 ze dne 21. 6. 2006. Jedná se
o mimořádné dotace na základě písemných žádostí, které se projednávají v orgánech
města v průběhu roku. Agendu vede odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy
z kapitoly 41.
4.2.Poskytováním grantů na sportovní činnost v Novém Jičíně dle ,,Zásad grantového
řízení města Nový Jičín“ schválenými usnesením Zastupitelstva města Nový Jičín
č. 3/3/2006 ze dne 19. 12. 2006. Tento systém využívají občanská sdružení, humanitární
organizace a jiné zletilé fyzické nebo právnické osoby s výjimkou politických stran,
volebních stran a hnutí. Každoročně je vyhlášen grantový okruh s názvem ,,Sportovní
činnost v Novém Jičíně“. Hlavním kritériem pro přidělení grantů je přínos projektu pro
město a občany Nového Jičína. Veškerou agendu s přijímáním žádostí, návrhy ke
schválení do orgánů města, uzavíráním smluv a následnou kontrolu provádí odbor
školství, kultury, mládeže a tělovýchovy (kapitola 41). Podpora grantů činí cca 1%
z celkových výdajů města.
4.3.Formou finančních příspěvků na budovy a stavby ve vlastnictví města z kapitoly 19
ve výši cca 5% z celkových výdajů města:
4.3.1. Zimní stadión, 741 01 Nový Jičín: finanční příspěvky na provoz a údržbu
se zasílají Tělovýchovné jednotě Nový Jičín, správci (provozovateli) této budovy.
Bazén na ul. Novosady 10, 741 01 Nový Jičín: finanční příspěvky na energie se
zasílají Basketbalovému klubu Nový Jičín, správci (provozovateli) této budovy.
Financování oprav a investic probíhá prostřednictvím Města Nový Jičín.
4.3.2. Sportovní zařízení Straník, Libhošť, Kojetín: údržbu a investice zajišťuje město
Nový Jičín.
Poskytování grantů, dotací a finančních příspěvků se řídí obecně závaznými předpisy.
Jedná se zejména o zákon 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, Zásadami pro poskytnutí dotací a darů a Zásadami grantového řízení města Nový
Jičín. Město Nový Jičín přispívá ročně cca 6% na tělovýchovu a sport z celkových ročních
výdajů města.
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III. Varianty možného financování tělovýchovy a sportu ve městě:
Varianta A:
Tato varianta spočívá v ponechání systému financování, který byl platný do r. 2007
(jeden grantový okruh v oblasti sportu pod názvem ,,Sportovní činnost v Novém Jičíně“)
a v nezasahování města do změny způsobů financování (viz. str. 13, bod č. 4). Na
Zastupitelstvu města Nový Jičín dne 19. 9. 2007 byla usnesením č. 7/7Z/2007 přijata
rozšířená varianta popsána v bodě B.
Výhody:
- uspokojení co nejširšího okruhu subjektů – průhlednost, jasně daná pravidla
přidělování finančních prostředků,
- nejefektivnější
systém
předběžných,
průběžných
a
následných
veřejnosprávních kontrol poskytnutých grantů a dotací dle zák. 320/2001 Sb.,
- jednoduchá žádost pro klienty (vyplnění formuláře v předem stanoveném a
uveřejněném termínu, rychlý systém vyplácení),
- většina žádostí o finanční prostředky se podávají formou grantu ve stanovené
době a schvalují se v jednom zastupitelstvu města, tzn. že v průběhu roku
nemusí rada města ani zastupitelstvo města řešit nespočet žádostí o dotace,
- každý grant je jasně a průhledně vymezen ve smlouvě,
- probíhá systém pravidelných kontrol vyúčtování těchto veřejných finančních
prostředků odborem školství, kultury, mládeže a tělovýchovy a orgány
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
- jednotný řád pro všechny žadatele.
Nevýhody:
- náročné posouzení všech žádostí o grant grantovými výbory,
- časově náročná kontrola vyúčtování jednotlivých grantů.

Varianta B:
Tato varianta spočívá v rozšíření grantových okruhů. Systém vyplácení dotací
a finančních příspěvků u zařízení v majetku města by zůstal stejný.
Změna grantového okruhu spočívá v rozčlenění původního jednoho okruhu (Sportovní
činnost v Novém Jičíně) na ,,podokruhy“ následovně:
1. Sportovní činnost v Novém Jičíně
1.1. Provoz a údržba tělovýchovných a sportovních zařízení, zajišťování
podmínek pro činnost (nájmy atp.)
1.2. Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže
1.3. Jednorázové sportovní akce na území města
Výhody:
- uspokojení co nejširšího okruhu subjektů – průhlednost, jasně daná pravidla
přidělování finančních prostředků,
- nejefektivnější
systém
předběžných,
průběžných
a
následných
veřejnosprávních kontrol poskytnutých grantů a dotací dle zák. 320/2001 Sb.,
- jednoduchá žádost pro klienty (vyplnění formuláře v předem stanoveném
a uveřejněném termínu, rychlý systém vyplácení),
- většina žádostí o finanční prostředky se podávají formou grantu ve stanovené
době a schvalují se v jednom zastupitelstvu města, tzn. že v průběhu roku
nemusí rada města ani zastupitelstvo města řešit nespočet žádostí o dotace,
- každý grant je jasně a průhledně vymezen ve smlouvě,
- probíhá systém pravidelných kontrol vyúčtování těchto veřejných finančních
prostředků orgány Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
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-

jednotný řád pro všechny žadatele,
jasné rozčlenění finančních nákladů zvlášť na provoz a údržbu, zvlášť na
činnost a zvlášť na jednorázové akce.

Nevýhody:
- prvotní horší pochopení od žadatelů, nápor komunikace s klienty,
- velmi výrazný nárůst žádostí o grant, uzavírání smluv a další administrativy.

Varianta C:
V této variantě je návrženo přidělovat výši grantů stejným způsobem jako ve variantě
B, jen v bodě 1.2. podle počtu členů normativně (1 sportovec/rok). Systém vyplácení dotací
a finančních příspěvků u zařízení v majetku města by zůstal stejný.
Výhody:
- uspokojení co nejširšího okruhu subjektů – průhlednost, jasně daná pravidla
přidělení,
- nejefektivnější
systém
předběžných,
průběžných
a
následných
veřejnosprávních kontrol poskytnutých grantů a dotací dle zák. 320/2001 Sb.,
- jednoduchá žádost pro klienty (vyplnění formuláře v předem stanoveném
a uveřejněném termínu, rychlý systém vyplácení),
- většina žádostí o finanční prostředky se podávají formou grantu ve stanovené
době a schvalují se v jednom zastupitelstvu města, tzn. že v průběhu roku
nemusí rada města ani zastupitelstvo města řešit nespočet žádostí o dotace,
- každý grant je jasně a průhledně vymezen ve smlouvě,
- probíhá systém pravidelných kontrol vyúčtování těchto veřejných finančních
prostředků orgány Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
- jednotný řád pro všechny žadatele,
- jasné rozčlenění finančních nákladů zvlášť na provoz a údržbu, zvlášť na
činnost a zvlášť na jednorázové akce,
- finanční rozdělení grantu dle velikosti oddílu, klubu aj.
Nevýhody:
- umělé navyšování počtů členů v organizacích,
- nejasné a neprokazatelné vyúčtování, zda bylo financování ve prospěch
mládeže,
- prvotní horší pochopení od žadatelů, nápor komunikace s klienty,
- velmi výrazný nárůst žádostí o grant, uzavírání smluv a další administrativy,
- v případě jednotného normativu na všechny druhy sportů nebude tento
normativ odrážet skutečné náklady u těchto sportů (např. šachy - hokej).
Varianta D:
Variantu navrhla Sportovní komise Rady města Nový Jičín. Systém vyplácení je
shodný s variantou B. Změna spočívá pouze v rozšíření o ,,podokruh“ č. 1.4. Komise
navrhuje, aby byl pro tento podokruh stanoven každoroční objem finančních prostředků. Tyto
finance by byly přidělovány pouze výkonnostnímu a vrcholovému sportu při podrobném
posouzení reprezentace města Nový Jičín a úspěchů v ČR.
1. Sportovní činnost v Novém Jičíně
1.1. Provoz a údržba tělovýchovných a sportovních zařízení, zajišťování
podmínek pro činnost (nájmy atp.)
1.2. Podpora pravidelné sportovní činnosti dětí a mládeže
1.3. Jednorázové sportovní akce na území města
1.4. Podpora výkonnostního a vrcholového sportu dětí a mládeže do 20 let
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Výhody:
- uspokojení co nejširšího okruhu subjektů – průhlednost, jasně daná pravidla
přidělení,
- nejefektivnější
systém
předběžných,
průběžných
a
následných
veřejnosprávních kontrol poskytnutých grantů a dotací dle zák. 320/2001 Sb.,
- jednoduchá žádost pro klienty (vyplnění formuláře v předem stanoveném
a uveřejněném termínu, rychlý systém vyplácení),
- většina žádostí o finanční prostředky se podávají formou grantu ve stanovené
době a schvalují se v jednom zastupitelstvu města, tzn. že v průběhu roku
nemusí rada města ani zastupitelstvo města řešit nespočet žádostí o dotace,
- každý grant je jasně a průhledně vymezen ve smlouvě,
- probíhá systém pravidelných kontrol vyúčtování těchto veřejných finančních
prostředků orgány Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
- jednotný řád pro všechny žadatele,
- jasné rozčlenění finančních nákladů zvlášť na provoz a údržbu, zvlášť na
činnost a zvlášť na jednorázové akce,
- koncepční podpora výkonnostního a vrcholového sportu a propagace města
formou sportu.
Nevýhody:
- prvotní horší pochopení od žadatelů, nápor komunikace s klienty,
- velmi výrazný nárůst žádostí o grant, uzavírání smluv a další administrativy,
- nutnost navýšení finančních prostředků na grantová řízení pro podokruh 1.4.

Varianta E:
Tato varianta by spočívala ve zrušení grantového systému. Všechny žádosti o
podporu sportu a tělovýchovy by se řešily formou vyplácení dotací. Systém vyplácení
finančních příspěvků u zařízení v majetku města by zůstal stejný.
Výhody:
- odpadnutí metodické pomoci při vypisování a podávání žádostí o grant,
- zrušení administrativy v oblasti přidělování grantů (agenda při jednání
grantových výborů apod.).
Nevýhody:
- žádosti o dotaci by žadatelé podávali postupně v průběhu roku, což by vedlo
k zatěžování orgánů města při řešení a schvalování těchto žádostí na mnoha
jednáních,
- žádosti by neměly jednotný charakter a orgány města by neměly při
rozhodování dostatek informací o zamýšleném projektu,
- větší administrativní zátěž (rozpočtová opatření, tvorba materiálů do rady
a zastupitelstva apod.),
- nepřehlednost a nekoncepčnost při jednotlivých schvalováních v orgánech
města,
- vzhledem k časové nejednotnosti nemohou být vždy tyto žádosti posouzeny
Komisemi rady města a odborníky z grantových výborů,
- nesnadná kontrola právní subjektivity žadatele, vzhledem k nepřiložení
potřebných příloh (stanovy, zřizovací listina, doklad o přidělení IČ apod.).
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IV. Závěr
Hlavním cílem a záměrem města Nový Jičín v oblasti tělovýchovy a sportu je:
- vytvářet stále lepší podmínky pro výkonnostní, vrcholový, ale i rekreační sport,
- podporovat sportování široké veřejnosti s bohatou nabídkou sportovních aktivit
pro děti a mládež a motivovat všechny občany města Nový Jičín ke
sportovnímu vyžití, zejména mládež,
- pomáhat sportovním organizacím vytvářet takové podmínky, aby byl sport ve
městě vzorem a motivací pro občany tohoto města. K tomu účelu byl vytvořen
systém poskytování dotací a grantů, který nejefektivnějším a nejpřehlednějším
způsobem zajišťuje rozdělování veřejných prostředků z rozpočtu města,
zejména pak kontroluje vyúčtování takto poskytnutých finančních prostředků,
- město Nový Jičín bude i nadále pokračovat v pořádání prestižních sportovních
akcí ve městě a každoročně si vyčlení potřebnou finanční částku z rozpočtu
města. Při těchto akcích bude spolupracovat především se sportovními
organizacemi, oddíly TJ, příspěvkovými organizacemi města a ostatními
školskými organizacemi.
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Použité podklady a literatura:
- zákon 115/2001 Sb., o podpoře sportu,
- zákon 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
- zákon 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
- výsledky hospodaření města Nový Jičín za rok 2006 a 1 pol. 2007,
- materiály zpracované odborem obecního podnikání města Nový Jičín,
- materiály zpracované Tělovýchovnou jednotou Nový Jičín, občanským sdružením,
- materiály zpracované základními a středními školami na území města Nový Jičín,
- materiály zpracované Střediskem volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvkovou
organizací,
- www.msmt.cz
- vyhláška 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých záležitostech plnění povinné
školní docházky.
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Příloha č. 1: Technický stav tělovýchovných zařízení TJ NJ, o.s.
Č.

Sportovní zařízení

Technický stav/nutná potřeba údržby

1 Tělocvična Msgr. Šrámka 21/1392

VYHOVUJE

(šatny, sprchy, WC)

malé opravy zázemí; stavební opravy

2 Posilovna Msgr. Šrámka 21/1392

VYHOVUJE
větší opravy; potřeba obměny nářadí

3 Fit centrum Msgr. Šrámka 19/1105

VYHOVUJE
malé opravy

4 Sekretariát TJ NJ, o.s., OVV ČSTV a sklad TJ

VYHOVUJE
stavební opravy (omítka, okna)

5 Hala ABC, Purkyňova 116/48

VYHOVUJE
potřebné velké opravy

6 Kuželna, Purkyňova 117/48

NEVYHOVUJE
potřebuje generální opravu

7 Tribuna fotbalového hřiště

VYHOVUJE
větší opravy

8 Vstupní brána na stadion z ul. Divadelní

NEVYHOVUJE
generální oprava

9 Fotbalové hřiště s atletickou dráhou

NEVYHOVUJE
generální oprava

10 Asfaltové hřiště - přední

VYHOVUJE

11 Asfaltové hřiště - zadní

NEVYHOVUJE
generální oprava

12 Komunikace - silniční na stadionu

NEVYHOVUJE
generální oprava

13 Tenisové kurty

NEVYHOVUJE
centr kurt a kurty dolní - generální oprava

14 Fotbalové hřiště s umělou trávou
,,Trávník III. generace“

VYHOVUJE
průběžně se řeší reklamace na částečnou
nepropustnost dešťové vody a jsou nutné terénní
úpravy pro zimní údržbu. V budoucnu je potřeba řešit
hlediště.

15 Sociální zařízení (WC)

VYHOVUJE
nutné zvýšit počet a provést opravy
stávajících

16 Antukové hřiště volejbalové, Msgr. Šrámka 19

VYHOVUJE
větší oprava

17 Turistická chata Skurečená

NEVYHOVUJE
generální oprava

18 Budova tenisového areálu (zázemí, šatny,
VYHOVUJE
sprchy, sklady, byt zahradníka, místnost šachu) místní stavební opravy
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Příloha č. 2: Investice na tělovýchovných zařízeních v letech 2005 - 2007
TRIBUNA FOTBALU, STADION - viz technický stav TVZ /7, 9/
rok 2005

oprava vnitřních prostor tribuny fotbalu

317 000,00

rok 2006

oprava šaten a WC

200 000,00

rok 2007

přeložka vodovodu - stadion

178 000,00

TĚLOCVIČNA MSGR. ŠRÁMKA 21 - viz technický stav TVZ /1/
rok 2005

rekontrukce tělocvičny - podlaha, obložení, osvětlení

1 602 000,00

rok 2006

oprava střechy a komínů

87 000,00

rok 2006

oprava vnitřního vybavení

28 000,00

rok 2006

oprava šaten venkovního antukového hřiště

320 000,00

TRÁVA 3. GENERACE - vi technický stav TVZ /14/
rok 2005

výstavba nového sportoviště T3G

14 227 000,00

rok 2006

oprava oplocení, osvětlení

45 000,00

rok 2007

oprava osvětlení

57 000,00

TENISOVÝ AREÁL - viz technický stav TVZ /13, 18/
rok 2005

přívod vodovodu k zavlažování

150 000,00

rok 2006

přeložka plynového potrubí

118 000,00

rok 2007

oprava zdi, svahu

rok 2007

generální oprava horních kurtů č. 1 - 4; oprava zázemí
tenisového klubu

40 000,00
1 400 000,00

HALA ABC - vi technický stav TVZ /5/
rok 2007

oprava střechy

627 000,00

rok 2008

oprava střechy

475 000,00

TURISTICKÁ CHATA SKUREČENÁ - viz technický stav TVZ /17/
rok 2005

oprava podlahy

40 000,00

SPRÁVNÍ BUDOVA ŠRÁMKA 19/21 - viz technický stav TVZ /1 - 4/
2003/2004

oprava vnitřní a vnější kanalizace

300 000,00

rok 2004

novelizace účetnictví

2005/2006

nová fasáda domu

400 000,00

rok 2006

generální oprava elektroinstalace

140 000,00

2006/2007

oprava spojení - TÚ+mobilní síť+internet+WEB stránky

-

20 000,00

ZIMNÍ STADION
2004-2007

pravidelná roční velká oprava rolby

rok 2006

odhlučnění správní budovy TVZ od strojovny ZS

50 - 100 tis.
50 000,00

CELÉ TVZ
2004-2007

pravidelné revize a školení BOZP, PO, plynu, elektřiny,
sportovních nářadí

do 200 000,00

2004-2007

nákup nových strojů a techniky (sekačky, traktor, pluh apod.)

2004-2007

postupná, dílčí obměna sportovních nářadí a vybavenosti TVZ

30 000,00

rok 2005

oprava - rekonstrukce univerzální mobilní buňky

60 000,00
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900 000,00

Příloha č. 3: Plán investic na tělovýchovných zařízeních v letech 2008 - 2009

VELKÉ INVESTICE
viz technický stav TVZ /9/
generální oprava fotbalového
travnatého hřiště spolu s atletickou
dráhou a technickými sektory

projekt je zpracován

do Kč 20 mil.

záměr projektu

do Kč

7 mil.

záměr

do Kč

2 mil.

do Kč

2 mil.

viz technický stav TVZ /12/
komunikace na stadionu

do Kč

1 mil.

viz technický stav TVZ /13/
oprava tenisových kurtů

do Kč

2 mil.

viz technický stav TVZ /11/
oprava zadního asfaltového hřiště

do Kč 700 tis.

viz technický stav TVZ /1-4/
nová fasáda části budovy TJ NJ
Msgr. Šrámka 19

do Kč 500 tis.

viz technický stav TVZ /15/
výstavba a oprava sprch a WC

do Kč

1 mil.

do Kč

1 mil.

viz technický stav TVZ /5/
zateplení haly ABC; oprava
podlahové krytiny
viz technický stav TVZ /5/
uzavřená lezecká stěna na stěně
haly ABC (zasklená)
viz technický stav TVZ /17/
generální oprava turistické chaty
Skurečená

VELKÉ OPRAVY

viz technický stav TVZ /16/
generální oprava antukového
volejbalového hřiště Msgr. Šrámka
19
Stadion TJ NJ
výstavba oddechových dětských
hřišť a koutků

do Kč 500 tis.
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Příloha č. 4: Přehled schválených grantů v roce 2007 v tis. Kč
Č.
1.

Žadatelé
Plavecký klub Nový Jičín

zástupce
Pavlína Skřičková

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tělovýchovná jednota Nový
Jičín
Sportovní stáj Nový Jičín Hermelín klub
Tělocvičná jednota Sokol Nový
Jičín
Hasičský sportovní klub Nový
Jičín
Bidolido team, občanské
sdružení
Fotbalový club Libhošť

9.

Ing. Zdeněk
Lorenčík
Miroslav Vaníček

15
200
5 000
50
20
10

Jaroslav Kotas ml.

Světové policejní a hasičské hry, Adelaide, Austrálie
2007
Bidolido cup 2007 - celodenní turnaj v malé kopané

Vlastimil
Krumpoch
Jaroslav Pavelka

Zajištění provozu a běžná údržba TVZ v areálu FC
Libhošť pro organizovanou sportovní činnost
Provoz a údržba areálu hřiště Tj Sokol Straník

40

11. Klub vodních sportů ,,Laguna" Josef Nekl
Nový Jičín
12.
13. TJ Sokol Nový Jičín Bludovice

Josef Janyška

14. Oddíl zápasu TJ Nový Jičín

František Brejcha

15. Abadá Capoeira Nový Jičín

Miroslav Riedel

16. Občanské sdružení Bludička

Ing. Gabriela
Žitníková
Petr Vrána

18. Oddíl ledního hokeje TJ Nový Jiří Mohler
Jičín
19. Lyžařský klub Svinec
MUDr. Pavel
Andrýsek
20. Bemge Motocross Nový Jičín Jiří Beseda
21. Junák - svaz skautů a skautek
ČR, středisko Pagoda
NovýJičín
22. Tenisový klub TC Skalky Nový
Jičín
23. Tenisový oddíl TJ Nový Jičín

31. ročník Malé ceny Nového Jičína a 17. ročník Ceny
Moravské brány v plavání
Organizovaný sport-závodní plavání organizované
Plaveckým klubem NJ
Provoz a údržba Tělovýchovného zařízení TJ a města
NJ
Zajištění provozu jezdeckých kroužků

Rozpočet

Sportovní činnost v Novém Jičíně

Marie
Nejezchlebová
Tomáš Melčák

Tělovýchovná jednota Sokol
Straník
10. Okresní sdružení hasičů Čech, Stanislav Kotrc
Moravy a Slezska

17. Crow skate corps

Název projektu

Mgr. Zdeněk
Stanislav

1. Okresní kolo soutěže v požárním sportu družstev
dobrovolných hasičů
2. Krajské kolo soutěže…….
Závodní a tréninkové plavecké dráhy
Pravidelný sport mládeže - výchova zdravého
životního stylu
Provoz a údržba TVZ Nový Jičín-Bludovice-oprava a
rekonstrukce střechy na areálu hřiště, opr.stávajících
sprch, ohřev vody převést na plyn,opr.a údržba
lyžařské chaty a sjezdovky
Memoriál Miroslava Rešla v zápase řecko-římském a
volném stylu
Capoeira (pravidelná činnost)

5

40
2

130
300
134

10
10

Jezdecké vybavení pro činnost jezdeckého oddílu
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Skateboardová překážka (rohový Funbox)

30

Hokejové turnaje žáků

15

Podpora provozu a sportovních aktivit Lyžařského
klubu Svinec
Organizovaný motokros v Novém Jičíně
Novojičínský O-CUP

Josef Cink

(florbalový turnaj)

Výstavba oplocení+ochranné zídky okolo tenisového
dvorce v areálu Skalky.
Ing. Karel Hodaň Tenisový inkubátor III - 2007 - permanentní
tréninkový turnaj tenisových nadějí Nového Jičína
24. Orel jednota Nový Jičín
Bohumír Kaštovský Program na podporu aktivit sportu a tělovýchovy dětí
a mládeže
25. Farní sbor Českobratrské církve Vlastimil Kovář
Volejbalový turnaj mládeže (leden/únor 2007)
evangelické v Novém Jičíně
26. Středisko volného času Fokus, Bc. Hana Růžová Streetparty 2007
NovýJičín, příspěvková
organizace
27. Základní škola speciální a
PaedDr. Marcela
Plavecká cena Nového Jičína
Mateřská škola speciální, Nový Komendová
Jičín, Komenského 64,
příspěvková organizace
28. Mendelova střední škola Nový Bc.Čestmír Glogar Nonstop 24 hodin basketbal
Jičín, příspěvková organizace
Celkem
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180
15
5

40
10
10
9
25

9

5
6 339

Příloha č. 5: Návštěvní řád veřejných dětských hřišť

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
veřejného dětského hřiště
Vážení návštěvníci,
toto veřejné hřiště bylo vybudováno a je provozováno Městem Nový Jičín k rozšíření
možností využití volného času občanů. Pro zpříjemnění pobytu Vás prosíme o dodržování
podmínek tohoto návštěvního řádu, vydaného v souladu s obecně závaznými právními
předpisy.
Provozní doba
od 1. května do 30. září
od 8.00 hod. do 20.00 hod.
od 1. října

od 9.00 hod. do 18.00 hod.

do 30. dubna

Na hřišti je povoleno :
přednostně hrát různé sportovní a míčové hry na úrovni odpovídající
vybavenosti hřiště a při dodržování základních pravidel bezpečnosti,
vstupovat na trávník,
jezdit na kolečkových bruslích, skateboardech, koloběžkách a jiných,
nemotorových vozidlech.
Na hřišti je zakázáno :
poškozovat a znečišťovat prostory, zařízení a vybavení ( v případě poškození
nebo zničení bude Město Nový Jičín vymáhat náhradu škody ),
vstupovat se zvířaty,
kouření, konzumace alkoholu a omamných látek,
vjíždění motorovými vozidly,
stanovat, nocovat, rozdělávat a udržovat otevřené ohně,
pořádat propagační, reklamní a jiné akce bez souhlasu správce,
využívat veřejné hřiště mimo provozní dobu,
obtěžovat okolí nadměrným hlukem.
Návštěvník je povinen :
respektovat návštěvní řád a pokyny správce,
chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sebe,
udržovat čistotu a pořádek,
dodržovat další povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy.
Porušení tohoto návštěvního řádu se postihuje podle obecně závazných právních předpisů.
Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení hřiště, volejte neprodleně
Městskou policii Nový Jičín nebo Policii ČR i z mobilu bezplatně.

Děkujeme Vám, že návštěvní řád dodržujete.
Správce hřiště : Město Nový Jičín, Městský úřad, Odbor obecního podnikání,
Masarykovo náměstí 1, Nový Jičín, tel.: 556768388

Hasiči Záchranná Policie
150

služba
155

Městská
Tísňové
policie volání SOS
156
112

ČR
158
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