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MÚLP – rok 2014 

 

Žádosti, které byly řádně vyúčtovány a následně proplaceny: 

 

1) Sportovní klub Malé Přítočno – Soutěž v petangue 

27. 9. 2014 proběhla soutěž dvojic v petangue, která byla otevřená pro všechny zájemce o 

tento sport všech věkových kategorií. Peníze byly využity na nákup cen pro závodníky a 

občerstvení. 

2) MO ČRS Lidice – Zakoupení kádě na ryby 

Zakoupená káď byla již použita při výlovu rybníka, bude tak využívána i v dalším období. 

Též na uskladnění krmiva a převoz ryb. 

3) TJ Sokol Hřebeč – Dětská Mikulášská zábava 

30. 11. byla uspořádána již tradičně dětská Mikulášská zábava, děti plnily několik úkolů a 

byly pro ně připraveny i soutěže. Pak přišel Mikuláš s čertem a Andělem a děti si s básničkou 

přišly pro své odměny. Po nadílce zábava pokračovala dál.  

4) Základní škola Velké Přítočno – Návštěva Planetária Praha 

45 žáků ZŠ se 5. 11. vydalo do Planetária v Praze. Netradiční formou výuky o vesmíru si 

prohloubily své znalosti. Výlet se uskutečnil vlakovou dopravou z Kladna. 

5) Obec Velké Přítočno - Slavnostní zahájení školního roku 

3. 9. se uskutečnila tato akce, kdy od 15 hodin proběhl kulturní program Inky Rybářové 

(soutěže, tanec), pak pasování prvňáčků a pak pokračoval kulturní program. Účastnily se 

hlavně děti od 3 do 10 let. 

6) LOS HOSPODOS band Stehelčeves – nákup triček 

Nákupem triček se úborově sjednotili všichni členové hudebního sdružení, pořádajícího 

produkce pro dospělé a děti při akcích pořádaných tímto sborem, školou, sportovci atd… 

7) SK Velké Přítočno – Rekonstrukce zábran se sítěmi za brankami 

SK, jak vyplývá z přiložených fotografií, s ohledem na velký rozsah prací a počasí, ještě 

neprovedl finální nátěry, ale tyto práce budou dokončeny na jaře 2015 a již si nevyžádají 

finanční náklady (vše potřebné bylo zakoupeno). 

 



8) Číčo, o.s. Číčovice – Číčovický maškarní bál 

25.10.2014 uspořádalo o.s. Číčo za finanční podpory MULP maškarní bál pro dospělé. Na 

sále restaurace U Václava se sešlo 59 účastníků. O ceny soutěžilo 33 masek, což je nejvyšší 

počet za pětiletou historii této akce. Večerem provázela kapela A-club. Všichni ať už 

v maskách či bez nich se dobře bavili a to bylo cílem tohoto projektu. 

9) Klub šikovných rukou Hřebeč – Uspořádání výstavy prací „Klubu šikovných rukou“ 

21.- 23.11.2014 

Ženy před samotnou výstavou v sále krásnou vánoční atmosféru. Již před jejím zahájením 

návštěvníci netrpělivě vyčkávali na otevření sálu, účast byla veliká. Pro hosty bylo 

přichystáno občerstvení. Všichni odcházeli spokojení a příjemně naladění na vánoce, mnozí i 

s pěkným dárkem nebo dekorací na svůj vánoční stůl. 

10) SDH Stehelčeves – Závodní oblečení pro kolektiv mladých hasičů 

Byla zakoupena sportovní trička černé barvy s dlouhým rukávem, nápisem SDH Stehelčeves 

a znakem sboru v počtu 20 kusů pro děti, které jezdí reprezentovat naše SDH na závodech 

v hasičském sportu. 

11) Klub šikovných rukou Stehelčeves – Zhotovení vánočních pohlednic a nákup 

materiálu na další činnost 

Nechali jsme si vytisknout 3 druhy pohlednic s motivem Betléma, který již druhým rokem 

háčkujeme pro obec Stehelčeves a nakoupili další materiál na naši činnost (bavlnu). V příštím 

roce bychom se chtěli s tímto Betlémem ucházet o zápis do Guinesovy knihy rekordů. 

12) SK Stehelčeves – Nákup dresů pro družstvo fotbalistů SK 

Byla nakoupena sada dresů pro naše dospělé fotbalisty, které již v podzimním kole začali 

používat. A tak napříště budou hrát naši fotbalisté v oranžové. 

13) SDH Pletený Újezd – vybavení pro sbor 

Pro potřeby SDH byla objednána výstroj (jmenovky, domovenky a nášivky SDH) a výzbroj, 

proudnice, čerpadlo, které naši členové potřebují a při své práci budou ještě dlouho využívat. 

14) ČSČK Buštěhrad – školení první pomoci v ZŠ Buštěhrad 

Bylo provedeno školení první pomoci pro děti od 6 do 15 let, zejména zaměřené na 

poskytování 1. pomoci při dopravních nehodách. 

15) Občanské sdružení MAKO Drakiáda a pochod pana Fouse 

V neděli 28. 9. jsme uskutečnili tradiční Drakiádu, které se zúčastnilo 50 dětí z Makotřas a 

blízkého okolí, za příspěvek MULP byly zakoupeny špekáčky. V neděli 12. 10. proběhl 

každoroční Pochod pana Fouse na trase Lidice – Běloky – Makotřasy. A opět všichni 

účastníci byli odměněni špekáčkem, který si sami opekli. Obě akce se vydařily. 



16) MŠ Velké Přítočno – návštěva AVES na Čabárně 

Děti z MŠ podpory titulu MDT navštívily záchrannou stanici na Čabárně u Brandýska. 

Prohlédly si zvířátka, která dočasně pobývala v záchranné stanici. Potom jim pracovníci 

stanice připravili program „Dopoledne se zvířátky“, kde se naučily, jak se chovat při nálezu 

zraněného zvířátka. 

17) Spolek Buštěhradské fórum – podzimní jarmark mezi rybníky 

Tato akce proběhla 4. 10. Na Babkách a mezi rybníky. Původní rozpočet, se kterým jsme 

požádali o MDT, byl 13.600,-Kč. Finální rozpočet byl 8.680,-Kč. Akce proběhla podle plánu, 

zajistili jsme řadu stánků, tři tvůrčí dílny pro děti, dvě soutěže a vystoupení několika místních 

i přespolních hudebních skupin a herců z divadla S+H. Obecně lze jarmark hodnotit jako 

zdařilou akci. 

18) Mateřské centrum Lidičky – pokračování projektu, který byl podporován již 

v jarním kole MDT „Mít rodinu i zaměstnání není sci-fi“ 

Projekt pokračuje třetí částí - Dětská skupina „Lidičkové“. Došlo k nákupu některého dalšího 

vybavení a hraček pro naše mateřské centrum. 

19) Memento Lidice, o.p.s. – Klub Oáza 

V Mementu od září téměř každé úterý od 14.00 hodin probíhá tzv. „Klub Oáza“. V něm se 

senioři setkávají a rádi věnují za pomoci instruktorů ruční výrobě více či méně náročných 

výrobků. Trénují tak nejen jemnou motoriku i paměť. 

20) Obec Dolany - Mikulášská nadílka 

Cílem projektu bylo vytvořit příjemnou a klidnou atmosféru pro děti i rodiče u vánočního 

stromečku, který si děti sami ozdobí. V této době je většina z nás zaneprázdněna prací a čas 

vánoc je jednou z možností se sejít, poznat nové kamarády, sousedy, popovídat si u čaje i 

svařeného vína a poslouchat k tomu koledy. 

21) Sportovní a tělovýchovné bratrstvo Dolany – vypouštění balónků k Ježíškovi 

Zapojení se do pokusu o překonání světového rekordu ve vypouštění balónků s přáním 

k Ježíškovi. Byla to pro nás nová akce, která ale měla opravdu velký úspěch. 

22) Obec Pletený Újezd – rozloučení s prázdninami 

30. 8. jsme se spolu s našimi dětmi rozloučili s prázdninami, pro děti byly připraveny různé 

sportovní disciplíny, i netradiční lukostřelba, individuální i kolektivní hry a soutěže. Tato akce 

se opravdu vydařila a ještě jsme si na závěr všichni společně opekli špekáčky, které nám moc 

chutnaly. 

 

 



23) ČRS Hřebeč – ceny na rybářské závody pro děti 

Uspořádali jsme závody v rybářském duchu s tématem Mikulášské nadílky, dětem i dospělým 

se akce líbila. 

 

 

 

 

 


