
První kolo  

„Malého dotačního titulu“ 

Mikroregionu Údolí Lidického potoka 
 

V minulém měsíci bylo ukončeno 1. kolo „Malého dotačního titulu“, který vyhlásil náš mikroregion 

na podporu kulturního a společenského života v našich obcích. Do tohoto kola se přihlásilo 15 subjektů a 

všichni byly, alespoň částečně, uspokojeni. Tak jako vše, co začíná, i toto kolo mělo své slabé stránky, ale 

nakonec vše dobře dopadlo a bylo podpořeno 15 zajímavých projektů pro všechny skupiny obyvatel. 

 

Nejhezčí na tomto projektu bylo, že všichni zúčastnění opravdu využili finanční prostředky velmi 

hezky a efektivně a pro své spoluobčany zajistili zajímavé akce, nebo jim pomohli získat vybavení, které 

postrádali, a které jim pomůže v další činnosti. 

 

Dovolíme si Vám stručně představit jednotlivé žadatele a jejich akce: 

  

Obec Dolany – Zahájení prázdnin – Dolany 2014 

 

Celá akce se nesla v duchu příjemně stráveného odpoledne 

pro děti i rodiče. Sami pořadatelé byli překvapeni, že pro 

nejmenší účastníky nebyl jedničkou jen skákací hrad, ale i 

vědomostní hry.  

Pro ty větší se stalo hitem krmení po slepu, hádání povolání 

a samozřejmě míčové hry. 

Děti modelovaly z modelářské hmoty i kreslily na chodník. 

Občerstvení ve formě ovoce přišlo všem vhod a po 

skončení akce ještě většina dětí i s rodiči zůstala a všichni 

společně si zahráli vybíjenou 

 

 

Občanské sdružení MAKO – Makotřasy – kulturní akce pro děti z Makotřas a okolí 

 

 

O.s. Mako zajistilo pro své děti dvě akce, a to oslavy Dětského dne a 

Indiánské Báby Léto 2014. Obě tyto akce se vydařily, děti si 

vyzkoušely sportovní soutěže, ve kterých získaly opravdu olympijské 

odměny – medaile.  

Další setkání dětí s indiánskou tématikou bylo také úžasné, děti 

závodily, tvořily indiánské symboly a zaslouženou odměnou byl i 

guláš a špekáčky, na kterých si všichni společně pochutnali. 

No a pro dospělé byly odměnou šťastné oči dětí. 

 

 

 

Rodičovské sdružení Školáček, o.s. – Stehelčeves 

 

Rodičovské sdružení podpořilo dlouhodobý projekt  

Čte celá škola. V tomto projektu usilovali o zapojení co 

nejvíce dětí do čtení, a tím o zvyšování jejich čtenářských 

kompetencí. Projekt byl realizován již třetím rokem jako 

soutěž, jejímž cílem je dosažení 333 přečtených knih za 

školu a školní rok a zároveň je určen i limit přečtených 

knih na žáka podle věku. Po splnění těchto kritérií, která 

žáci dokládají listem do svého čtenářského deníku, jsou všichni čtenáři odměněni knihou. Peníze z projektu 

byly použity na nákup těchto knih. 

 



 

TJ SOKOL Lidice – obnova části ochranných sítí za západní 

brankou fotbalového hřiště  - nákup sítí 

 

 

 Povětrnostní vlivy značně poškodily 15 let staré ochranné sítě. 

Z toho důvodu je bylo nutné nahradit novými. Staré, poškozené 

sítě byly odstraněny a nahrazeny novými. 

 

 

 

Občanské sdružení Číčo – Číčovice – Dětský sportovní den 

 

Cílem tohoto projektu bylo obohatit kulturní život 

v obci a zachovat tradici, která počala již v roce 2000, kdy tuto 

akci začali pořádat dobrovolníci. Cílovou skupinou jsou děti do 

15 let. Na 10 – 15 stanovištích si vyzkouší svou zručnost, 

pozornost, vytrvalost při plnění různých úkolů. Rozvíjí se tedy 

nejen motorické dovednosti, ale učí se i spolupracovat 

s dalšími účastníky.  

No a po zdařilé akci, kdy se skvěle bavili děti i dospělí, jsme si ještě společně opekli buřty.  

 

ZŠ a MŠ Stehelčeves – Den rodiny a Kuličkiáda 

 

Tento projekt byl již tradičně pořádán u příležitosti 

světového dne rodiny. Akce probíhá tak, že pro rodinný tým (rodič-

dítě) jsou připravené různé druhy soutěží, které celá dvojice musí 

absolvovat během konání akce.  

Týmy, které chtějí, se zároveň účastní tradiční Kuličkiády – 

turnaje ve hře kuličky. Naší snahou je podpora rodiny a rodinných 

vztahů v rámci rodinných týmů, sociálních vztahů a přiblížení 

rodiny a školy, radost ze společných aktivit a úspěchu.  

A že se nám to daří je vidět z velké účasti rodinných týmů. 

 

 

 

 

TJ METEOR Pletený Újezd – Memoriál Ivo Šiftance 

 

Dvoudenní fotbalový turnaj družstev z okresních soutěží. 

Vzpomínková akce na dlouholetého člena oddílu, hráče a 

trenéra.  

Byl to opravdu povedený turnaj, kterého se zúčastnil 4 

fotbalová družstva za podpory mnoha diváků.  

 

Umístění: 1.místo Slovan Dubí,  

     2.místo SK Velké Přítočno,  

     3.místo TJ Sokol Červený Újezd,  

     4.místo Meteor Pletený Újezd. 

 

 

 

 

 

 



 

 

SDH Stehelčeves – letní pobytová akce 

 

Letní pobytová akce kolektivu mladých hasičů se 

konala v Sosni u Jesenice na Rakovnicku. Každoročně 

jezdíme na týdenní letní akci načerpat sil a připravit se na 

další soutěžní hasičskou sezónu.  

Celý týden děti pobývají v přírodě, soutěží a věnují 

se různým aktivitám. Peníze z MDT byly využity na 

nákup výtvarného materiálu (barvy na keramiku, trička na 

batikování, batikovací barvy, modelínu atd…),  

A tak malí hasiči nejen trénují požární útok, 

sportují a hrají si, ale vytvářejí spoustu výrobků a osvojují 

si různé výtvarné techniky. 

 

Obec Pletený Újezd – Dětský den – Olympiáda pro děti 

 

Obec spolu s SDH Pletený Újezd pořádala Dětskou olympiádu. Děti 

byly rozděleny podle věku a všechny obdržely herní karty, kam se 

jim zapisovaly vlastní výkony. Soutěžilo se v hodu houbou, skládaly 

se puzzle, pracovalo se stavebnicí, házelo s míčky i kruhy, skákalo 

do dálky, běhalo mezi překážkami, střílelo vzduchovkou a nechyběl 

ani sprint. Na základě vyplněné karty si mohly děti vyzvednout 

hračku nebo jinou věcnou cenu. 

Na závěr akce byly děti v jednotlivých kategoriích vyhodnoceny a 

třem nejlepším předány diplomy a medaile. Akce se vydařila a počasí nám opravdu přálo. 

 

Klub šikovných rukou – Stehelčeves – háčkovaný Betlém – nákup 

materiálu. 

 

Naše ženy již druhým rokem háčkují Betlém, který jsme poprvé 

mohli vidět před vánocemi loňského roku, kdy nás překvapil svou 

velikostí i způsobem provedení. A protože chtějí, aby to byl Betlém 

opravdu unikátní, ve výrobě pokračují a tak potřebují stále více příze a 

dalších potřeb. A tak nakoupily přízi, stříbrné barvy, a další potřeby, aby 

kromě kostelíka a dalších domků mohly naše děvčata vyrobit celou ves i 

s mlýnem a postavami. 

 

Mateřské centrum Lidičky, o.s. Lidice – Mít práci a 

rodinu není sci-fi 

 

 Celý projekt se začal realizovat v polovině roku 

2014a do dnešního dne jsme završili jeho první a téměř i 

druhou část. Před započetím první části projektu došlo 

k pořízení drobného vybavení potřebného pro pobyt 

malých dětí a základních bezpečnostních prvků., před 

začátkem 2.části byly zhotoveny a instalovány ochranné 

kryty topení, momentálně také probíhá výroba kuchyňské 

linky. Některé vybavení pro pobyt dětí se nám podařilo 

zapůjčit od místní mateřské školy, nebyli jsme tedy 

zatíženi náklady na jejich pořízení. 

 

 

 



SK Stehelčeves o.s. – oddíl mladých fotbalistů – nákup 

dresů a chráničů 

 

Cílem tohoto projektu bylo obnovení mládežnické kopané.  

Cílovou skupinou jsou děti od 6 do 12 let, které byly 

zaregistrované u fotbalové asociace ČR.  

Proto finanční prostředky z tohoto projektu byly použity na 

nákup dresů a dětských chráničů. 

 

 

 

 

 

 

 

SDH Pletený Újezd – Staročeské máje 

 

Staročeská májová zábava je v obci Pletený Újezd již tradicí. A 

tradičně ji pořádá místní SDH. K tanci i poslechu hraje skupina 

Kredit. Nezbytnou součástí je i Májka, která se stává každý 

rok1.května ústředním bodem obce. No a opět již tradičně před 

půlnocí byla májka slavnostně poražena. Všichni se dobře bavili a 

zábava byla opravdu vydařená. 

 

 

 

 

Memento Lidice, o.p.s. - Nákup vybavení, materiálu a návštěva výstavy „Šikovné ruce našich seniorů 

 

 

  

Cílem projektu je zapojení seniorů do 

společenského života, trénovat jejich stále šikovné ruce, 

naučit je něco nového a zajímavého a zpestřit jim čas.  

 

Vytvořené výrobky potom prezentovat na výstavě, 

kde se naši senioři setkají s podobně založenými lidmi a 

vzájemně si mohou sdílet zkušenosti a předávat inspiraci 

k další práci. 

 

TJ Sokol Buštěhrad – Tenisový turnaj „Mazal Open“ 

 

 Tradiční tenisový turnaj, který i letos pokračuje na dvorcích 

TK Buštěhrad již 24. ročníkem.  Finanční prostředky z tohoto 

programu byly použity na nákup 6 ks pohárů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


