
Jak hlasovat? 

Středočeský kraj rozděluje v letošním roce celkem 
50 mil. Kč na participativní projekty.  O jejich po-

řadí v jednotlivých kategoriích rozhoduje počet 

hlasů veřejnosti.  

Hlasovat  je možné prostřednictvím stránek  

https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/hlasovani/,  

kde je i průběžné pořadí projektů. 

Rádi bychom v rámci regionu pořídili nové infor-

mační cedule a mobiliář, do votického kláštera in-

stalovali nové ozvučení a velkoplošnou promítací 

techniku, zřídili odpočinkové místo v lokalitě nad 

vodojemem . Ve Střezimíři by rádi začali „od pod-

lahy“ rekonstrukcí multifunkčního sálu a v Ratmě-

řicích dovybavili herními prvky a zelení dětské 

hřiště sportovního areálu. 

 

Děkujeme za Vaši podporu! 

 

Hlasovat je možné do 15. 6. 2020. 

Po stopách mikroregionu 
Voticko 

 

 

červen 2020 

Předmětem projektu je pořízení venkovního mobili-
áře – informačních tabulí s příslušenstvím do obcí 

mikroregionu Voticko, a to zejména v kategorii obcí 

500 – 3 000 obyvatel—Heřmaničky, Olbramovice, 
Miličín, Vrchotovy Janovice, Jankov, Neustupov 
a Vojkov.  

Předkladate-

lem společ-

ných projektů 

je Mikroregi-

on Voticko. 

R e a l i z a č n í 

náklady obou 

projektů činí 

800 tis. Kč.  

Podpořte projekty našeho regionu  
Středočeský kraj ,  Part ic ipat ivní  rozpočet  2020 

Mobiliář do obcí  
mikroregionu Voticko 

Cílem projektu je pořízení veřejného mobiliáře 
- informačních cedulí, posezení, stojanů na 
kola, odpadkových košů a herních prvků do 

obcí mikroregionu Voticko ve velikostní katego-

rii do 500 obyvatel. Jedná se o obce Červený 
Újezd, Ješetice, Mezno, Ratměřice, Smilkov, 
Střezimíř a Zvěstov.  



Votický klášter ožívá! 

 

Cílem projektu je pořízení velkoformátového 
plátna, zvukové aparatury a promítacího zaří-
zení pro Komunitní centrum Voticka umístěné-

ho v areálu bývalého františkánského kláštera ve 

Voticích. V objektu jsou pořádány výstavy, před-

nášky, promítání, školení, dětské tvořivé dílny, 

semináře a další setkávání. Vybavení bude slou-

žit  kulturní, spolkové a zájmové činnosti v rám-

ci celého regionu Voticka v interiéru i na rajském 

dvoře kláštera sv. Františka z Assisi..   

 

Požadovaná dotace je 400 tis. Kč. 

Realizátor projektu:   MKC Votice 

Odpočinkové místo u aleje 
republiky ve Voticích 

Předmětem projektu je vytvoření odpočinkového místa 
pro obyvatele města Votice a návštěvníky regionu u aleje 

lip vysázené při příležitosti oslav 100 let republiky v loka-

litě nad vodojemem. V rámci projektu bude vybudován 

altán, instalovány informační desky, zřízena geologická 
expozice a instalován drobný mobiliář.  

Požadovaná dotace je 400 tis. Kč. 

Realizátor projektu:  Město Votice 

Ve Střezimíři pěkně od podlahy 

Předmětem projektu je rekonstrukce podlahy 
kulturního a sportovního sálu obecního domu 
čp. 25. Prostor je využíván pro komunitní a spol-

kový život všech obyvatel Střezimíře – od nej-

menších dětí (karnevaly, cvičení, sálové soutěže) 

přes střední generaci (plesy, obecní slavnosti, 

zábavy, taneční tréninky) až po aktivní seniory 

(harmoniky, besedy, srazy).  

 

Požadovaná dotace je 320 tis. Kč. 

Realizátor projektu: Obec Střezimíř 

Obnova přírodních hracích prvků 
na dětském hřišti v Ratměřicích 

V rámci akce budou pořízeny dřevěné herní prvky na 
dětském hřišti v prostoru tělovýchovného areálu v obci 
Ratměřice. Dále budou vysazeny okrasné a ovocné ke-
ře. Všechny generace tak budou moci příjemně využít 
k aktivnímu odpočinku a relaxaci. 

Požadovaná dotace je 138 tis. Kč. 

Realizátor projektu: MŠ Ratměřice 

 


