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ÚŘEDNÍ
HODINY CSS:
Pondělí – pátek

Mikroregionu Voticko
B Ř E Z E N

2 0 1 9

Vývoj dopravní obslužnos na Vo cku za rok 2018

8:00 – 15:00
Po domluvě dle potřeby.
Městský úřad Votice
2. patro

Rok 2018 přinesl z pohledu
navyšování provozu na železnici několik novinek.
Od prosince 2018 byl zaveden přímý spěšný vlak
z Olbramovic
do
Prahy
v ranních hodinách. V roce
2018 došlo též k integraci
regionálních osobních vlaků
Mezno – Votice do Pražské
integrované dopravy.

„Velice mne mrzí, že se v roce
2018 nepodařilo zrealizovat
slib Středočeského kraje a
integrovat Voticko do PID,
jelikož samotná problematika
odbavovacího systému se dotýkala převážně oblastí, kde
existují příměstské autobusové
linky do Prahy.“

roku 2019. Pro realizaci tohoto termínu udělám osobně maximum a s potěšením mohu
říci, že kolotoč jednání se podařilo nastartovat.“

Červený Újezd

329

V roce 2018 se podařilo opakovaně navýšit počet linkových autobusů z Votic do Olbramovic k rychlíkům. I k
tomu se vyjádřil votický starosta: „V květnu 2018 došlo
díky drobné úpravě časové
polohy dvou autobusů Votice –
Vojkov, Sledovice k navýšení
počtu autobusů na Veselku o
jeden pár spojů.“ Starosta
Slavík dále pokračoval: „Se
změnou jízdního řádu v prosinci 2018 došlo k dalšímu
podstatnému navýšení dopravní obslužnosti k olbramovické
železniční stanici, a to o 3 nové páry autobusů v dopoledních hodinách a jeden pár
autobusů v odpoledních hodinách v pracovní dny.

Heřmaničky

722

(pokračování na str. 2)

Jankov

935

Ješetice

128

Mezno

361

Miličín

828

Neustupov

518

Kontakt:
Ing. Lucie Krubnerová
604 451 815
krubnerova@mikroregionvoticko.cz

Ing. Eliška Melicharová

739 622 776
melicharova@mikroregionvoticko.cz

Olga Marvanová, Dis.

K úpravě termínu vstupu
Voticka do Pražské integrované dopravy (PID) se vyjádřil starosta Votic Jiří Slavík:

K budoucnosti integrace dále
starosta poznamenává: „Na
poslední valné hromadě Dobrovolného svazku obcí BENEBUS zástupci Středočeského
kraje deklarovali, že Voticko
se integrace dočká na podzim

777 930 160
marvanova@mikroregionvoticko.cz

ČLENSKÉ
OBCE POČET
OBYVATEL

Olbramovice

1 236

Ratměřice

299

Smilkov

270

Střezimíř

320

Vojkov

500

Votice

4 638

Vrchotovy
Janovice

1018

Zvěstov

354

Potřebujete pomoci?
Od února 2019 je k dispozici
obcím Mikroregionu Voticko
koordinátorka sociální práce. Její prací je vyhledávání
osob, které potřebují pomoc,
poskytuje poradenství
v sociální oblasti, pomáhá osobám sociálně vyloučeným, osobám v nepříznivé sociální situaci, ohrožených ztrátou bydle-

ní, pomáhá při řešení problémů
s dluhy, doprovází za potřebnou službou, pomáhá
s vyřizováním dokladů, příspěvků apod.
Bc. Petra Kocourková
tel. 601 546 326
email: kocourkova@mikroregionvoticko.cz.

Projekt je spolufinancován z Evropské Unie – Evropského sociálního
fondu, Operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo projektu
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0
009905 prostřednictvím realizace
SCLLD MAS Posázaví.
Celkové náklady projektu jsou
1 993 362,50 Kč , dotace činí 95
% z celkových nákladů projektu.

STRÁNKA

2

Obce Mikroregionu
jsou členy:
Místní akční skupina
Krajina srdce
⇒
Červený Újezd
⇒
Heřmaničky
⇒
Ješetice
⇒
Mezno
⇒
Smilkov
⇒
Střezimíř

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

Turistická destinace Toulava
⇒
Červený Újezd
⇒
Ješetice
⇒
Střezimíř

Kotlíkové dotace v roce 2019
Uvažujete o výměně kotle
v rodinném domku? Středočeský kraj předpokládá spuštění 3. kola přijímání žádostí
od 3. června 2019.
Bude se jednat o finanční
příspěvek na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo,

kotel pouze na biomasu
anebo plynový kondenzační kotel.
Na základě požadavků vyplývajících z Programu Ministerstva životního prostředí ČR
již nebude možné poskytnout dotaci na kotel kombinovaný.

Podrobnější informace ke způsobu podání žádosti a potřebných dokumentech budou zveřejněny s Programem na přelomu dubna a května 2019.
email: kotliky@kr-s.cz
bezplatná linka: 800 440 430
www.kr-stredocesky.cz

CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB (CSS) vzniklo díky spolupráci Mikroregionu
Voticko se Svazem měst a obcí České republiky a má za cíl usnadnit administrativu obcím
regionu, umožnit občanům a spolkům přístup k informacím a ve spolupráci s nimi realizovat projekty, které byly navrženy a schváleny v rámci strategie rozvoje území. Projekt
„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ je spolufinancován z EU v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
V rámci své činnosti poskytujeme administrativní podporu členských obcí mikroregionu,
informační servis pro občany, spolky a podnikatele, koordinujeme a pomáháme realizovat
projekty obcí, realizujeme vlastní společné projekty mikroregionu, vyhledáváme dotační
příležitosti., administrujeme akce podpořené z dotací EU, z národních zdrojů, Středočeského kraje, nadačních fondů aj. V případě zájmu se na nás neváhejte obrátit!
(dokončení ze str. 1)

no. Tyto nové spoje si našly
Upraven byl též jízdní řád své cestující a věřím, že po
stávajících
autobusových integraci do PID bude počet
spojů do jednotného taktu.“ cestujících nadále růst.“
Předseda
Dobrovolného K rozšíření dopravní obslužsvazku obcí Mikroregion nosti o další lokality se vyVoticko Mgr. Viktor Liška jádřil Viktor Liška následodává: „Jako opodstatněný dovně:
„V
souvislosti
se ukázal náš požadavek na s integrací do PID dojde
nový pár autobusů ze Sedl- s největší pravděpodobností
čan do Vojkova odpoledne a k obsloužení několika noz Bystřice do Votic brzy rá- vých lokalit na Voticku. Bu-

de se jednat o votickou místní část Amerika, a zastávku
u Mokate, dále autobus zajede na neustupovskou Královnu, Dolní Borek a
Chlístov, v Heřmaničkách
zajede autobus opětovně do
Durdic a v Ješeticích zastaví
autobus přímo u obecního
úřadu a dále v Radíči.“
Text a foto: Jan Vachtl

Tip: Jezdíte do Prahy? V Olbramovicích na vlakovém
nádraží si můžete koupit 11 ti pásmovou jízdenku za 84
Kč. Platí 5 hodin (300 minut) a dojedete s ní do Prahy, po
Praze v rámci MHD metrem, tramvají, autobusem a pokud
nemáte vyřizování na dlouho, vrátíte se na ní i zpět do
Olbramovic. 11 ti pásmovou jízdenku si zakoupíte i v metru, kde si ji označíte a již nepotřebujete jízdenku na vlak.

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