
PROJEKTY, NA KTERÉ JSME DOSTALI DOTACI 
 

Projekt: Klub rodi čů a dětí 
Poskytovatel dotace:  

 
 

Účel dotace Ministerstvo práce a sociálních věcí přispělo našemu sdružení na materiálové a mzdové 
náklady v Klubu rodičů a dětí a na školení lektorek KRD. 

Popis projektu: Cílem projektu je rozšíření nabídky aktivit, které se mohou účastnit celé rodiny a tím podpořit 
rozvoj vztahů v rodině. Základní myšlenkou projektu je zapojit samotné rodiče, aby se podíleli 
na tvorbě a zajišťování programu. Patří sem pravidelné neřízené aktivity pro rodiče s malými 
dětmi v prostorách KRD, provoz šlapacích aut pro děti i dospělé v prostorách bývalých kasáren, 
výtvarné dílny a přednášky a semináře pro rodiče malých dětí. 

 
 

Projekt: Hudebně-divadelní představení a výtvarné dílny 
Poskytovatel 
dotace:  
 
 

 

Účel dotace: Přispěl nám na materiál, ozvučení a kostýmy. 
Popis projektu: Cílem projektu bylo uvedení divadelního představení s hudbou a zpěvem – Paní 

na Přemyšlení. Představení nastudovala členka um. výboru Pravého Hradce Eva 
Stanislavová spolu se členy těchto souborů - Lakomé Barky, Klenota a Společnost lorda 
Ochota. Na vzniku představení se podíleli i občané nikde neorganizovaní. V rámci příprav 
představení se konaly i výtvarné díly v budově Městského úřadu Klecany, kde 
dobrovolníci vyrobili kulisy, rekvizity a kostýmy. Představení bylo uvedeno 
v rámci Svatováclavských slavností v Klecanech dne 19.9.2009. 

 
 
 
 
 

Projekt: SeSo – Setkávání sousedů 

Poskytovatel 
dotace:  
 
 

 

Účel dotace: 
Přispěla nám na provoz Klubu pro rodiče a děti a cvičební pomůcky, 

provoz rukodělných kurzů a některé veřejné akce.  
Popis projektu: Projekt probíhal od listopadu 2008, končí nyní v říjnu 2009. Vizí tohoto 

projektu je setkávání lidí při společné práci, zábavě nebo poznávání.  
Cílem projektu je docílit propojení různých aktivit ve veřejném životě našeho města, tak, 
abychom dosáhli kooperace občanů, obce a spolků při společné činnosti.  
Dílčí cíle projektu jsou: 

1. Do října roku 2009 stabilizovat provoz Klubu pro rodiče a děti tak, aby byly 



maminky v jeho vedení a organizaci zcela soběstačné; 
2. Získat další dobrovolníky pro vedení rukodělných, event. dalších vzdělávacích 

kurzů z řad klecanských občanů, rozšířit nabídku kurzů a zkvalitnit jejich náplň 
tak, aby se staly pevnou součástí kulturního života v Klecanech, místem pro 
neformální setkávání a společnou práci a poznávání; 

3. Pokračovat v práci na obnovení a modernizaci tradičních forem pospolitého 
života v obci (masopust, jarmarky) a obohatit je o nové (svatováclavské slavnosti, 
Svátek sousedů); 

4. Udržet, stabilizovat a rozvinout činnost ochotnických hudebních souborů Klenota 
a Lakomé Barky; 

5. Zajistit součinnost veřejnosti, spolků (Pravý Hradec, Klenota, Barky, Sokol, 
Junák, event. další) při organizaci veřejných akcí. Zapojit místní podnikatele.  

Nyní, když projekt končí, rekapitulujeme a hodnotíme, co se nám podařilo. 
Kromě zapojení místních podnikatelů, kde jsou značné rezervy, se podařilo 
splnit všechny dílčí cíle projektu. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Projekt: 
 

Pomaluj zeď areálu fotbalového hřiště 

Poskytovatel 
dotace:  
 

 

 
 

Zprostředkovatel 
dotace: 

 

Účel dotace: 
Přispěli nejen na barvy, spreje, štětce a další výtvarné i ochranné pomůcky, 
ale i na zapůjčení aparatury a dalších potřeb na hudební produkci, zapůjčení 

mobilních toalet a tisk informačních letáků. 
Popis projektu: Hlavním cílem projektu bylo aktivně zapojit do akce pomalování či posprejování zdi 

areálu co největší počet obyvatel různých věkových skupin i z různých organizací tak, aby 
měl každý, kdo bude mít zájem, možnost pomalovat či posprejovat si část zdi podle svých 
představ a zároveň se seznámil s ostatními občany, kteří se do akce zapojí. Ve městě není 
příliš aktivit, které by spojovaly občany různých věkových skupin při společné činnosti 
a toto je příležitost, jak oslovit i ty, kteří se normálních činností nezúčastňují, tedy 
i „problematickou mládež“. Hlavním cílem bylo tedy setkání lidí a seznámení se 
s ostatními obyvateli města.

 

Dílčí cíle projektu: 
Oslovit se záměrem co největší skupinu obyvatel Klecan a okolí a uspořádat tak setkání 
různých skupin lidí s rozlišnými zájmy i názory. 
Esteticky zhodnotit zeď fotbalového hřiště. 
Přitáhnout na akci nejen aktivně činné občany. 
Ukázat, že pojem „sprejer“ nemusí být spojován s pojmem „vandal“. 
Prezentovat různé výtvarné i hudební styly. 
Vytvořit plochu, určenou pro výtvarnou činnost i do budoucna, sloužící k prevenci 
vandalismu. 
Projekt se uskutečnil o víkendu 3.- 4. 10. 2009. Doufáme, že se nám 
podařilo nejen uspořádat setkání lidí za účelem pomalování zdi, ale i splnit 



hlavní i dílčí cíle projektu a průběhem akce i výsledným vzhledem zdi 
uklidnit odpůrce projektu. 

 
 
 
 
 

Projekt: Společné nastudování a předvedení Glorie Antonia Vivaldiho 
neprofesionálními a profesionálními umělci 

Poskytovatel 
dotace:  
 

 
Účel dotace: Přispěla na zakoupení látek na kostýmy a honoráře profesionálních umělců. 
Popis projektu: Cílem projektu je společné nastudování a předvedení kantáty Antonia Vivaldiho Gloria 

amatérskými muzikanty z několika sousedících obcí ve Středočeském kraji a profesionály 
z pražských hudebních těles. Jde o regionální projekt, který je možno využívat při 
slavnostních příležitostech na různých úrovních v regionu.  Projekt bude po premiéře dále 
využíván jako stmelující kulturní příležitost pro občany z několika sousedících obcí 
i vzdálenějšího okolí.  
Uvádění Glorie bude nekomerční, účinkující budou vystupovat zdarma či za symbolický 
honorář.  
Nastudování kantáty: zkoušky probíhají od února 2009 v prostorách Městského úřadu 
Klecany. Zúčastňují se jich i profesionální umělci z Orchestru Národního divadla, sboru 
Státní opery Praha a České filharmonie, kteří se ve většině případů vzdali nároku 
na odměnu. Amatérští účinkující pocházejí z řad klecanských sborů Klenota, Lakomé 
Barky, klecanského ochotnického spolku Společnost lorda Ochota a dále jsou to 
neorganizovaní amatéři z Klecan i okolních obcí (např. starostka obce Máslovice).  
Součástí projektu je i příprava, zejména ušití dobových barokních kostýmů pro účinkující. 
Zbytek nadačního příspěvku bude použit jako symbolický honorář externích 
profesionálních umělců, kteří věnují projektu mnoho svého času, a na zajištění režijních 
nákladů.  

 
     
 
 
 

Děkujeme městu Klecany  
za následující příspěvky: 
 

� Příspěvek na hlavní aktivity sdružení v roce 2010 

� Příspěvek zakoupení klávesového nástroje pro ochotnické 
soubory Lakomé Barky a Klenota 

� Příspěvek na vybavení dílen pro všechny věkové skupiny 
obyvatel Klecan v roce 2009 

� Příspěvek pro ochotnický soubor Lakomé Barky 



Také děkujeme dalším dárcům i sponzorům, 
jejichž seznam bude doplněn dodatečně. 


