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KANCELÁŘ
MIKROREGIONU
VOTICKO

ÚŘEDNÍ
HODINY CSS:
Pondělí – čtvrtek:
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2 0 1 7

Na východě mikroregionu obce rekonstruovaly objekty
občanské vybavenos

8:00 – 15:00
Po domluvě kdykoliv.
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

Olbramovice

1 234

Ratměřice

292

Smilkov

272

Střezimíř

315

Vojkov

501

Votice

4 579

Vrchotovy
Janovice

1012

Zvěstov

350

Nové zařízení pro seniory ve
Zvěstově a rekonstrukce prostor mateřské školy
v Ratměřicích jsou největšími,
ale nikoliv jedinými, investičními akcemi letošního roku na
východním okraji Mikroregionu Voticko.

vnitřních
prostor a
obec plánuje
i další kroky
k záchraně
této památky. Aby toho
nebylo ve
Šest pečovatelských bytů se ve Zvěstově
málo, nový
Zvěstově slavnostně otevře
veřejnosti 21. září. Zakončí se lesk dostala
tak roční rekonstrukce domu, také další
budova obkterý byl soukromým majitelem zanedbáván. Až poté, co čanské vybavenosti – obchod.
V rámci dotace z Operačního
programu životního prostředí byl přes léto obchod zateplen a vyměněny okenní a dveřní výplně.
Předškoláci této části
našeho svazku obcí se
zase mohou od září těšit
na modernizované prose dostal do vlastnictví obce,
story školky v Ratměřicích.
získal smysluplné využití pro
Obec připravila komplexní
obyvatele. Vedle bytů pro
projekt přestavby obecního
seniory s pečovatelskou služ- domu, ve kterém se nachází
bou v něm totiž s finančním
vedle školky i obecní úřad,
příspěvkem Ministerstva pro
zasedací a spolková místnost,
místní rozvoj vznikne ordina- knihovna a hasičská zbrojnice.
ce praktického lékaře, která ve Díky dotaci Středočeského
Zvěstově chybí. Další ostudou kraje ve školce došlo
obce donedávna byla zdevas- k přístavbě skladu i rekonstruktovaná budova zámku. I tu
ci sociálního zařízení, výměně
obec dokázala vykoupit do
podlahových krytin, topení a
svého majetku, aby mohla
ostatní vnitřní infrastruktury.
rozhodovat o jejím osudu.
Obecní dům dostal také novou
V roce 2017 došlo za pomoci střechu a v rámci opatření ke
financí z Havarijního fondu
snížení energetické náročnosti,
Ministerstva kultury k sanaci
které podpořil Operační prorozpadlého zdiva a vyčištění
gram životní prostředí, byla

vyměněna okna a nyní se zatepluje vnější plášť. V další etapě
budou rekonstruovány prostory
obecního úřadu a zároveň je
připravován projekt bezbariérovosti objektu a nové uspořádání
přilehlých venkovních prostranství.

Obce Zvěstov a Ratměřice
úspěšně spolupracují na přípravě projektů a žádostí o dotace
s týmem Centra společných
služeb Mikroregionu Voticku,
který také jejich projekt administruje od realizace až po podání závěrečného vyhodnocení
akce.

STRÁNKA

2

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

Staráme se o krajinu a veřejná prostranství
Během léta, ale i v současné
době, můžete potkávat na
území regionu pracovníky
s měřícími přístroji. Jedná se
o zaměstnance firem, které
zpracovávají územní studii
krajiny celého území všech
15ti obcí a územní studie
veřejných prostranství návsí a
míst pro setkávání v jednotlivých osadách. Tito pracovníci provádějí prvotní průzkumy a rozbory, na základě
kterých budou zpracovány
další podklady pro jednání s

občany a jednotlivými obcemi. V průběhu zpracování
jednotlivých studií proběhnou
veřejná jednání. Budeme proto moc rádi, pokud si najdete
čas a přijdete nám říci
svůj názor na nové podoby návsí a veřejných prostranství na území obcí
Heřmaničky, Smilkov, v
Červený Újezd, Střezimíř,
Olbramovice, Neustupov, Miličín, Jankov,
Vrchotovy Janovice,
Zvěstov a mimo jiné i

V Heřmaničkách se předškoláci dočkají od nového školního roku rekonstruovaného sociálního zázemí. Připravené jsou i podklady pro vylepšení zahrady mateřské školky a obec připravuje zateplení pláště budovy.

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

např. odpočinkovou zónu u
Pilaře ve Voticích. Podrobnější
informace budou zveřejněny
v místních Zpravodajích a na
internetových stránkách obcí.

Spolkům v regionu pomáháme zpracovat a administrovat žádosti o dotace a zorientovat se
v celé problematice. Díky příspěvkům z dotačních akcí bude mít v letošním roce Rodinné
centrum Oříšek ve Voticích nové zastřešené
pískoviště, votičtí skauti lezecí sadu slack-line a
deskové hry, votičtí mladí hasiči získají drobné
vybavení na svou činnost, fotbalová přípravka
v Ratměřicích bezpečné branky, nových sportovních pomůcek se dočkají i fotbalisté v Jankově. Pomocí dotací se podařilo získat příspěvky i
na sportovní činnost mládeže SK Votice, Sokol
Votice, SK Votice, TJ Ratměřice a SDH Jankov.

Obce regionu v letošním roce řešily i odbahnění rybníků. Toto se podařilo ve Vojkově, kde se dokončuje revitalizace rybníku Pražáček, a v Ratměřicích rybník Jordánek.
Kancelář mikroregionu Voticko a CSS
(Centrum společných služeb) poskytuje
poradenství nejen obcím a spolkům, ale i
zemědělským podnikatelům např. z Programu rozvoje venkova.

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