
• administrujeme akce podpoře-
né z dotací EU, z národních 
zdrojů, Středočeského kraje, 
nadačních fondů aj. 

• spolupracujeme s místními 
akčními skupinami (Posázaví, 
Krajina srdce) a s turis&ckými 
des&nacemi (Kraj blanických 
ry*řů, Toulava) 

CSS vzniklo díky spolupráci Mi-

kroregionu Vo&cko se Svazem 

měst a obcí ČR a má za cíl usnad-

nit administra&vu obcím regio-

nu, umožnit občanům a spolkům 

přístup k informacím a ve spolu-

práci s nimi realizovat projekty, 

které byly navrženy a schváleny v 

rámci strategie rozvoje území. 

Projekt „Posilování administra-

&vní kapacity obcí na bázi mezi-

obecní spolupráce“ je spolufi-

nancován z EU v rámci Operační-

ho programu Zaměstnanost. Díky 

němu získal mikroregion příspě-

vek na mzdové náklady na dva 

zaměstnance, kteří působí   nově 

vytvořeném Centru společných 

služeb. 

V rámci své činnos�  

poskytujeme: 

• administra&vní podporu člen-
ských obcí mikroregionu 

• informační servis pro občany, 
spolky a podnikatele 

• koordinujeme a pomáháme 
realizovat projekty obcí 

• realizujeme vlastní společné 
projekty mikroregionu 

• vyhledáváme dotační možnos& 

Pracovnímu týmu mikroregionu 

se vedle individuálního pora-

denství obcím při zpracovávání 

dotačních žádos* daří postupně 

realizovat společné záměry 

samospráv ve správním obvodu 

ORP Vo&ce. První velký projekt 

předpokládá využi* v součas-

nos& nebo v budoucnu opuště-

ného drážního tělesa na želez-

niční tra& Praha – Č. Budějovice. 

V první fázi se rozběhla jednání 

s vlastníkem pozemků Správou 

železniční a dopravní cesty o 

převodu dotčených pozemků a 

zároveň zadaly obce práce na 

studii proveditelnos& této do-

pravní stavby. Cílem společných 

plánů je vybudování cyklostezky 

v úseku Vo&ce – Bystřice, na 

kterou by měla po dokončení 

IV. železničního koridoru navá-

zat cyklostezka Vo&ce – Sudo-

měřice. Cyklostezka ale není 

jediným způsobem využi* dráž-

ních pozemků. V Heřmaničkách 

by na nich mělo vzniknout nové 

centrum obce a ve Střezimíři se 

rýsuje projekt provozování turis-

&cké drezíny a Muzea dráhy císa-

ře Fr. Josefa. 

Velkou pozornost věnují zástupci 

svazku obcí revizi systému do-

pravní obslužnos& regionu. Sa-

mosprávy opera&vně řeší možné 

změny v cestovních řádech, aby 

vyhovovaly pracovní době za-

městnanců větších podniků na 

Vo&cku či rozvrhům místních 

škol. Zároveň se území začalo 

systema&cky připravovat na 

přechod na jednotný systém 

integrované dopravy Středočes-

kého kraje a Prahy. Především 

jde o koncept příměstské dopra-

vy, která má propojovat město 

Vo&ce s rychlíkovou stanicí Ol-

bramovice. První autobusové 

spoje na této lince již fungují od 

letošních prázdnin. Jednání s 

dopravci a Středočeským krajem 

dále směřuje k zajištění dopoled-

ní dopravy z menších sídel mikro-

regionu směrem do centra, a to 

malokapacitními autobusy. 

Správní území ORP Vo&ce je 

svým charakterem venkovskou 

oblas* s *m, že patří mezi nej-

menší a zároveň nejméně osídle-

né ORP v rámci celé ČR. Z tohoto 

důvodu i vzhledem k členitos& 

území ležícího v poměrně vysoké 

nadmořské výšce se domníváme, 

že zajištění dopravy malokapacit-

ními autobusy je op&mální. 

Ostatně první tři „malé“ autobu-

sy již vozí své na Vo&cku své prv-

ní pasažéry. 

 

www.mikroregionvo�cko.cz 

Titulek popisující obrázek 

nebo grafiku 

Centrum společných služeb Vo�cka 

Č L E N S K É  O B C E  

M I K R O R E G I O N U   

V O T I C K O  -  P O Č E T  

O B Y V A T E L  

Červený Újezd 318 

Heřmaničky 724 

Jankov 939 

Ješe&ce 120 

Mezno 361 

Miličín 842 

Neustupov 520 

Olbramovice 1 244 

Ratměřice 287 

Smilkov 268 

Střezimíř 303 

Vojkov 514 

Vo&ce 4 574 

Vrchotovy  

Janovice 

984 

Zvěstov 355 

Z činnos� Mikroregionu Vo�cko 

 

K A N C E L Á Ř  

M I K R O R E G I O N U   

V O T I C K O  

Zpravodaj 1/2016 

1 . 1 1 . 2 0 1 6  

Ú Ř E D N Í   

H O D I N Y  C S S :  
Pondělí – čtvrtek:  

8:00 – 15:00 

Po domluvě kdykoliv. 

Městský úřad Vo&ce 

2. patro 

Kontakt: 

Ing. Lucie Krubnerová  

604 451 815  

krubnerova@mikroregionvo&cko.cz 

Ing. Eliška Melicharová  

739 622 776 

melicharova@mikroregionvo&cko.cz 

Olga Marvanová, Dis. 

777 930 160 

marvanova@mikroregionvo&cko.cz 
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Školy v ORP Votice: 
 
Mateřská škola 
Heřmaničky 
Čišťovice 18, Heřmaničky 
Tel: 317 814 399 
www.skolkahermanicky.cz 
 
Mateřská škola Ratměřice 
Ratměřice 72,  
Tel: 317 702 996 
http://ms.ratmerice.cz/ 
 
Základní škola a Mateřská 
škola Jankov 
Na Náměstí 29, Jankov 
Tel: 317 833 235 
www.jankov.net 
 
Základní škola a Mateřská 
škola Miličín 
Tyršovo náměstí 248, Miličín 
Tel: 731 410 043 
www.skolamilicin.cz 
 
Základní škola a Mateřská 
škola Olbramovice 
Olbramovice 4 
Tel: 317 812 468 
www.zsolbramovice.cz 
 
Základní škola a Mateřská 
škola Votice 
Pražská 235, Votice 
Tel. 317 812 267, 736 681 297 
www.zsvotice.cz 
www.msvotice.cz 
 
Základní škola a Mateřská 
škola Vrchotovy Janovice 
Vrchotovy Janovice 95 
Tel: 317 835 142, 736 472 798 
www.vrchotovyjanovice-
skola.cz 
 
Základní škola  
Smetanova Votice 
Smetanova 153, Votice 
Tel: 317 812 682 
www.zvsvotice.cz 
 
Základní umělecká škola 
Votice 
Malé náměstí 362, Votice 
Tel: 317 812 351 

Občanská poradna je první vlaštovkou 

komunitního centra Vo�cka 

Veřejné služby na území mikroregionu Vo�cko 

Starostové mikroregionu se scházejí pravidelně 

Starostky a starostové mikrore-

gionu dlouhodobě společně řeší 

rozvoj území celého Vo&cka. V 

současné době slučuje dobro-

volný svazek obcí 15 členských 

obcí, které společně zároveň 

tvoří správní obvod obce s roz-

šířenou působnos* (ORP) Vo&-

ce. Činnost Mikroregionu Vo&c-

ko navazuje na historii a práci 

Mikroregionu Džbány, který 

vznikl již v roce 2002. V listopa-

du 2015 se původní svazek 

rozšířil o 6 obcí Mikroregionu 

Čertovo Břemeno a přejmeno-

val na Mikroregion Vo&cko. 

Pravidelné schůzky starostek a 

starostů probíhají minimálně 

jedenkrát za dva měsíce. Mimo 

to se představitelé obcí pravi-

delně schází v rámci Porady 

starostů ORP Vo&ce s úředníky 

jednotlivých odborů městského 

úřadu. V posledním roce navíc 

proběhla dvě setkání s hejtma-

nem Středočeského kraje Milo-

šem Peterou, mikroregion navš*-

vila poslankyně Ivana Dobešová, 

ministr dopravy Dan Ťok a další 

hosté. S nimi starostové řeší aktu-

ální problémy jako je dopravní 

celého regionu, cyklostezka na 

území opuštěného drážního kori-

doru, sociální služby a další aktu-

ální témata. 

Domov seniorů Jankov 

Školní 161, Jankov 

Tel: 317 833 390 

www.ddjankov.cz 
 

Domov seniorů Vojkov 

Vojkov 1, Vrchotovy Janovice 

Tel: 317 835 186 

hTp://dd-vojkov.cz/domov-senioru-vojkov/ 
 

Integrované Centrum Sociálních Služeb Odlochovice 

Odlochovice 1, Jankov 

Tel: 317 833 201, 317 833 286 

www.ror.cz 
 

Komunitní dům Villa Vallila 

Červený Újezd 32 

Tel: 317 802 106, 739 664 919 

www.vallila.cz 

MKC a Infocentrum Vo�ce 

Komenského nám. 177, Vo&ce 

Tel: 317 812 505 

www.mesto-vo&ce.cz/ic.asp 
 

Městská knihovna Vo�ce 

Riegrova 378, Vo&ce 

Tel: 317 812 377, 775 683 389 

www.knihovnavo&ce.webk.cz 
 

NZ pro dě� a mládež – YMCA Sibiř 

Husova 383, Vo&ce 

Tel: 775 564 350 

www.praha.ymca.cz/nizkoprahova-sekce/sibir 
 

Občanská poradna Vo�ce 

Husova 383, Vo&ce 

Tel: 734 516 733 

www.diakonie-stred.cz 

Poradnu provozuje Diakonie 

České církve evangelické – 

středisko Střední Čechy. V 

současné době starostové 

obcí diskutují nad systémem 

sociálních služeb celého regi-

onu. Služby by měly být pro 

občany dostupné na jednom 

místě v rámci tzv. 

„komunitního centra“. Na něj 

město Vo&ce poskytne pro-

story v čás& přízemí za*m 

nezrekonstruovaného křídla 

kláštera sv. Fran&ška z Assisi. 

V současné době 

je připravována žádost o dotaci 
do Integrovaného regionálního 
operačního programu. Do dvou 
let by se sociální služby na Vo&c-
ku měly rozšířit o zázemí např. 
pro ranou péči pro rodiny, kte-
rým se narodí dítě s handica-
pem, sanaci rodiny, palia&vní 
péči o  umírající a nevyléčitelně 
nemocné a další sociální a terén-
ní služby. 

 

Významnou ak&vitou mikro-

regionu letošního roku je 

zřízení občanské poradny ve 

Vo&cích. Starostové a zastupi-

telstva jednotlivých obcí se 

dohodli na zajištění financo-

vání odborníků, kteří bezplat-

ně radí občanům v případě 

problémů (finančních, práv-

ních, sociálních a dalších). 

Město Vo&ce zdarma poskyt-

lo prostory, které Občanská 

poradna sdílí společně s níz-

koprahovým centre pro dě& a 

mládež YMCA Česká Sibiř. 
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