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ÚŘEDNÍ
HODINY CSS:
Pondělí – pátek
Po domluvě dle potřeby.
Městský úřad Votice
2. patro
Kontakt:
Ing. Lucie Krubnerová
604 451 815
krubnerova@mikroregionvoticko.cz

Ing. Eliška Melicharová

739 622 776
melicharova@mikroregionvoticko.cz

Olga Marvanová, Dis.
777 930 160
marvanova@mikroregionvoticko.cz

ČLENSKÉ
OBCE POČET
OBYVATEL

Červený Újezd

327

Heřmaničky

729

Jankov

925

Ješetice

121

Mezno

359

Miličín

826

Neustupov

518

292

Smilkov

272

Střezimíř

315

Vojkov

501

Vrchotovy
Janovice
Zvěstov

Sociální koordinátor pro území obce s pověřenou působností Votice bude výstupem
dalšího společného projektu
dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Voticko. Provázanost této aktivity s ostatními
počiny v sociální oblasti, tedy
vytvořením Sociálního fondu
ORP Votice, otevření Občanské poradny ve Voticích či
brzkým zřízením Komunitního centra v obnoveném františkánském klášteře, navíc
vypovídá o plánovaném a
koordinovaném postupu samospráv na Voticku.
Jediným tématem spolupráce
ale samozřejmě není pouze
sociální oblast. Mikroregion
intenzivně řeší další přeshraniční problémy území svých
členských obcí. V současnosti
například dopravní obslužnost
a její přenastavení
v souvislosti se zaváděním
integrované veřejné dopravy
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Spolupráce obcí v ORP Vo ce úspěšně pokračuje

8:00 – 15:00

Olbramovice

Mikroregionu Voticko

4 579

1012
350

Prahy a Středočeského kraje.
Stále více se zástupci samospráv také baví o budoucnosti

odpadového hospodaření,
vždyť
hrozba
zákazu
skládkování zcela
změní
systém
svozu a
ukládání
odpadu a
obce by měly být jednotlivě i
společně na tuto zásadní změnu připravené.
Stěžejním společným projektem je pak pro obce Mikroregionu Voticko využití
v současnosti či v budoucnu
opuštěného drážního tělesa,
protože železniční provoz se
v úseku Sudoměřice – Bystřice
od roku 2021 zcela přesune na
moderní IV. železniční koridor.
Zdlouhavá jednání se zástupci
SŽDC o převodu dotčených
pozemků do
vlastnictví
spolku obcí
nijak nebrzdí optimismus starostů ani započatou práci
v podobě
projektování
páteřní cyklostezky a
plánování
dalších záměrů obcí na opouštěné trati.

Pravidelné debaty zástupců
„votických“ obcí na členských
schůzích svého mikroregionu
jsou tak potřebné a činorodé.
Zejména díky vstřícnému přístupu města Votice a jeho vedení jsou pak všechny problematické oblasti rozvoje regionu
také řešitelné či alespoň řešené,
a to je důležitý faktor důvěry a
společné legitimity.
Projevem spolupráce bude
také účast hasičských sborů z území Mikroregionu
Voticko na oslavě stoletého
výročí naší republiky dne
20. 10. ve Voticích. Úvodní
průvod hasičů a starostů
obcí se zástavami jistě podpoří slavnostní náladu tohoto významného dne a
ukáže, že obce v ORP Votice jdou jedním směrem.

DEN REPUBLIKY
Votice 20. 10. 2018
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Obce Mikroregionu
jsou členy:
Místní akční skupina
Krajina srdce
⇒
Červený Újezd
⇒
Heřmaničky
⇒
Ješetice
⇒
Mezno
⇒
Smilkov
⇒
Střezimíř

Mikroregion podporuje čtení ve školách
Díky dotaci z Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím projektu „Místní akční plán
rozvoje vzdělávání II ORP
Votice“ se děti ze základních

škol mikroregionu mimo jiné
mohou těšit od září na nově
čtenářské koutky ve školách
v Jankově, Olbramovicích,
Vrchotových Janovicích a
Voticích. Dětské knihy v

celkové hodnotě 50 000 Kč
byly nakoupeny z rozpočtu
projektu ve spolupráci s Městskou knihovnou ve Voticích a
budou sloužit dětem v rámci
hodin školního vyučování i
mino něj.

Zrealizované akce v rámci mikroregionu

Místní akční skupina
Posázaví
⇒
Jankov
⇒
Miličín
⇒
Neustupov
⇒
Olbramovice
⇒
Ratměřice
⇒
Vojkov
⇒
Votice
⇒
Vrchotovy Janovice
⇒
Zvěstov
Turistická destinace
Kraj blanických rytířů
⇒
Jankov
⇒
Miličín
⇒
Neustupov
⇒
Olbramovice
⇒
Ratměřice
⇒
Votice
⇒
Zvěstov

Turistická destinace Toulava
⇒
Červený Újezd
⇒
Heřmaničky
⇒
Ješetice
⇒
Mezno
⇒
Smilkov
⇒
Střezimíř
⇒
Votice

V letošním a loňském roce byly obce Mikroregionu úspěšné
při podávání žádostí do nejrůznějších dotačních fondů –
národních i evropských. V rámci Programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků Ministerstva zemědělství
ČR v roce 2017 Mikroregion Voticko spolupracoval na 19-ti
žádostech o dotaci a v roce 2018 celkem na 13-ti. Kromě
jedné žádosti byly všechny úspěšné a finančně podpořeny.
Obce na Voticku tak díky těmto projektům získaly finanční
prostředky ve výši cca 7,4 mil. Kč na obnovu hřbitovních
zdí, hasičských zbrojnic, křížků, kapliček a zvoniček.

Kříž na návsi v Zahrádce (Vojkov)

Obnovený kříž na Marku (Neustupov)

Hasičská zbrojnice v Červeném Újezdu

Hřbitovní zeď ve Vrchotových Janovicích

Podrobné informace o činnosti Mikroregionu, kanceláře CSS a aktuální přehled veřejných služeb naleznete na
www.mikroregionvoticko.cz
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