Podpořené projekty grantového dotačního titulu
města Dobřany
Celkem 10 projektů z celkových šestnácti podaných žádostí o finanční podporu vybrala a
doporučila k financování grantová komise v rámci Grantového
dotačního titulu pro
poskytování finančních příspěvků v oblastech využití volného času dětí a mládeže, sportu a
tělovýchovy, kultury a historického dědictví, turistického ruchu a veřejně prospěšných
společenských aktivit. Na základě doporučení grantové komise tak Rada města Dobřany
schválila podporu pro všech deset projektů.
Tak jak bylo slíbeno v posledním čísle Dobřanských listů, všechny projekty, které byly
vybrány pro podporu z grantového dotačního titulu Vám krátce představíme. A které projekty
byly podpořeny a budou (či již byly) realizovány? Zde je jejich představení.

Žádost číslo 1.
Název: WORLD MUSIC NIGHT

Předkladatel:
Michal Marek

Výše podpory:
16 900,-Kč

Popis žádosti, projektu:
Koncert několika hudebních kapel napříč hudebními styly ve venkovních prostorách
restaurace „V Kasárnách“ včetně doprovodného programu FIRE SHOW. Součástí akce je
také nabídka exotických čajů ve zřízené čajovně. Akce se bude konat 29.července 2006.

Žádost číslo 2.
Název: Dobřanské sportovní a Předkladatel: TJ Dobřany
kulturní odpoledne
Popis žádosti, projektu:

Výše podpory:
35.000,-Kč

Komponované kulturní odpoledne spojené s hokejbalovým zápasem mezi pozvanými
osobnostmi (herci, zpěváky či sportovci) a týmem složený z občanů města Dobřany. Po
zápase bude následovat vystoupení všech přítomných umělců a dále koncert hudební
kapely Fobie. Akce se konala 24.června 2006.

Žádost číslo 3.
Název:
Dětský turnaj v pétanque
Popis žádosti, projektu:

Předkladatel: TJ Dobřany

Výše podpory:
3.000,- Kč

Turnaj v petanque dvojic pro děti, které mají chuť si tuto hru vyzkoušet na hřištích v areálu
„Džungle“. Turnaj se bude hrát vyřazovacím způsobem, každé dítě si odnesen nějaký
dárek, první tři soutěžící páry obdrží vítězné poháry. Všechny děti zdarma obdrží
občerstvení. Akce se konala 24.června 2006.
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Žádost číslo 4.
Název:
Tenisový turnaj O Předkladatel: TJ Dobřany
pohár starosty města Dobřan
Popis žádosti, projektu:

Výše podpory:
40.000,- Kč

Dvoudenní tenisový turnaj vedený v celostátní termínové listině, na jehož regulérnost bude
dohlížet licencovaný vrchní rozhodčí. Ubytování a stravování hráčů je zajištěno. Tenisový
turnaj se koná ve dnech 23.-24. září 2006 (v případě potřeby se některé zápasy dohrávají i
v pondělí, 25.září).

Žádost číslo 5.
Název:
Hasičská soutěž Předkladatel: Sbor
v požárním
útoku
dětí
a dobrovolných hasičů
dospělých ve Šlovicích
Šlovice
Popis žádosti, projektu:

Výše podpory:
4.060,- Kč

V rámci akce bude pořádán 4. ročník soutěže v požárním útoku pro 7 členná družstva na
fotbalovém hřišti ve Šlovicích kam bude volný přístup divákům. Soutěžit budou družstva
dětí, družstva žen i družstva mužů. Soutěž se koná v sobotu, 19.srpna 2006.

Žádost číslo 6.
Název: České dudy pro děti ze Předkladatel:
ZUŠ Dobřany
ZUŠ Dobřany
Popis žádosti, projektu:

Výše podpory:
13.650,- Kč

Předmětem projektu je nákup hudebního nástroje - České dudy (ladění Es, F dur) pro
potřebu nově založeného folklorního souboru, jenž by měl vzniknout od září 2006 na ZUŠ
J. S. Bacha. Díky nákupu nástroje vznikne na ZUŠ Dobřany nový hudební obor pro děti:
Hra na dudy. Termín realizace: září 2006

Žádost číslo 7.
Název:
10
let
dětského Předkladatel: ZŠ Dobřany Výše podpory:
pěveckého sboru ZŠ Dobřany
31.500,- Kč
Quodlibet
Popis žádosti, projektu:
Předmětem projektu je u příležitosti 10 let tohoto dětského pěveckého sboru při Základní
škole Dobřany uspořádat koncert (konal se 30.května 2006), jehož součástí byl křest
nového CD souboru, které se nahrávalo v hudebním studiu. Projekt tak podpořil
uspořádání koncertu a částečné náklady na nahrání vlastního CD sboru.
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Žádost číslo 8.
Předkladatel:
Název:
Indiánský den na náměstí HALTER VALLEY, s.r.o.
T.G.M. v Dobřanech
Popis žádosti, projektu:

Výše podpory:
21.000,- Kč

Jedná se o uspořádání indiánského dne pro děti v rámci XII.ročníku mezinárodního
filmového festivalu Filmák 2006. Komponované odpoledne pro děti plné her a soutěží
(škola indiánských tanců), s indiánskými vozy, indiánskými tee-pee a Spoustou indiánů.
Termín akce, která je pro děti s rodiči do 13 let je 25.září 2006.

Žádost číslo 9.
Název:
Rukodělný jarmark

Předkladatel:
JUNÁK-středisko Zelený
Šíp Dobřany

Výše podpory:
14.000,- Kč

Popis žádosti, projektu:
Odpolední program určený především pro děti a jejich rodiče, ve kterém se děti seznámí
s postupem výroby náramků nebo kožených pouzder, to znamená, že si budou moci
vyzkoušet jak se takový výrobek přímo vyrábí a vlastnoručně vyrobený výrobek si pak
odnést domů. Akce se koná „Na Ostrově“ v Dobřanech (v sídle Dobřanských skautů), a to
v sobotu, 9.září 2006.

Žádost číslo 10.
Název:
Příběh zapsaný ohněm
Popis žádosti, projektu:

Předkladatel:
Výše podpory:
MěkS Dobřany
10.000,-Kč

Jedná se o finanční příspěvek na zajištění výstavy plastik slovinské výtvarnice Mojci Barbič
pocházející z partnerského slovinského města Brežice, která se uskutečnila od 13.5. do
30.6. 2006 na státním zámku Nebílovy a následně pak bude přesunuta do prostor kostela
SV.Víta v Dobřanech. Zde bude výstava od 13.července 2006 do 31.srpna 2006.

Celková výše podpory ze strany města Dobřany v rámci grantového dotačního titulu všech
deseti projektů je 189.110,- Kč
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Pojďme dát svůj hlas nejlepším či nejsympatičtějším projektům
Vyzýváme všechny čtenáře Dobřanských listů, aby zaslali (donesli či
jinak doručili) do redakce níže vyplněný kupón, ve kterém mohou dát svůj hlas
projektu, který je jim nejvíce sympatický. Na hlasovací kupón prosím vyplňte
svoje jméno, příjmení a číslo projektu (dle výše označených projektů), který se
Vám nejvíce líbí. Hlasovat může každý čtenář pouze jednou a dát svůj hlas
může rovněž pouze jednomu projektu.
S autory tří nejlepších projektů bude udělán rozhovor v našich listech a
nejlepší projekt vybraný veřejností oceněn ze strany města Dobřany.
Odměněni budou i tři vylosovaní hlasující obyvatelé města Dobřany, a to
novými prezentačními materiály města Dobřany.

HLASOVACÍ KUPÓN
Prostřednictvím toho kupónu hlasuji pro projekt č ………. , který byl podpořen
grantem z Grantového dotačního titulu města Dobřany. tento projekt si získal mé
největší sympatie.

Jméno: …………………………...

Příjmení: ………………………………………..

Adresa: …………………………………………………………………………………..

Vyplněný kupón odevzdejte či zašlete do Městského kulturního a informačního střediska, na
adrese Náměstí T.G.M. č.p. 5, 334 41 Dobřany

Marek Sýkora
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