
opuštěném drážním tělese vzniká 
studie proveditelnosti, na kterou 
ještě letos naváže projektová 
dokumentace pro stavební povo-
lení cyklostezky v úseku Beztahov 
– Veselka, abychom mohli v lednu 
2018 požádat o dotační příspěvek 
na její realizaci. Obce mikroregio-
nu dále začaly spolupracovat na 
vzniku Studie krajiny celého 
správního obvodu ORP Votice a 
také na projektování nových řeše-
ní veřejných prostranství svých 
návsí, náměstí, volnočasových 
areálů a dalších rozvojových 
ploch. 

Nejvýznamnější činností kance-

láře Mikroregionu Voticko je 

dotační management – vytipo-

vávání a zpracovávání projek-

tových záměrů, poradenství a 

pomoc obcím a spolkům 

z regionu, konzultace zpracová-

ní výběrových řízení, vedení a 

vyúčtování dotačních akcí.  

V loňském roce jsme pomáhali 
zpracovat 89 žádostí o dotace 
do nejrůznějších programů – 
národních, krajských, evrop-
ských, nadačních fondů, a to 
zejména pro obce a spolky na-
šeho mikroregionu. Celkově se 
prostřednictvím kanceláře mi-
kroregionu podařilo do Voticka 
získat finanční prostředky ve 
výši téměř 20 mil. Kč. O podpo-
ře některých námi podaných 
projektových žádostí dosud není 
rozhodnuto, takže se určitě 

nejedná o konečné číslo.  
Za přispění kanceláře CSS se 
v členských obcích realizují inves-
tiční akce zaměřené na opravu 
občanské vybavenosti – hasič-
ských zbrojnic, škol, komunikací, 
památek, odbahnění rybníků, ale 
i neinvestičních akcí – např. pod-
pora spolků prostřednictvím 
dotačních akcí zaměřených na 
pořízení vybavení a pomůcek pro 
sport i jiné volnočasové aktivity. 
 
Vedle administrace individuál-
ních projektů je úkolem mikrore-
gionu koordinovat společné roz-
vojové projekty zapojených obcí. 
V letošním roce tak například 
spolupracujeme na vytvoření 
komunitního centra v dosud 
nezrekonstruované části votické-
ho kláštera. Rozjeli se i další spo-
lečné projekty. K plánované cyk-
lostezce Votice – Bystřice na 

Veřejná doprava je jedním 
z nejčastějších témat na pravi-
delných schůzkách členských 
obcí Mikroregionu Voticko. 
Cílem je revidovat a optimalizo-
vat dopravní obslužnost Voticka 
v návaznosti na potřeby občanů 
při dopravě do zaměstnání, do 
škol a za zdravotnickými, sociál-
ními i jinými službami. Dále je 
nutné obce regionu připravit na 
integraci dopravy Středočeské-
ho kraje a Prahy a zajistit prová-
zanost veřejné autobusové a 
vlakové dopravy, která se stává 
nejžádanější variantou dojížďky 
do hlavního města.  
Celý proces koordinují starosta 
města Votice Jiří Slavík v rámci 
své funkce místopředsedy dob-

rovolného svazku obcí pro zajiš-
tění veřejné dopravy BENE- BUS 
a předseda Mikroregionu Voticko 
Viktor Liška při jednáních 
s odborem dopravy Středočeské-
ho kraje a dopravci. Některé 
změny v jízdních řádech se již 
podařilo prosadit, ale víme, že 
jsou stále autobusové i vlakové 
spoje, které na sebe nenavazují, 
jezdí v nevhodných časech, nebo 
zcela chybí. Stejně tak vnímáme 
jako nedostatečné napojení au-
tobusové a vlakové dopravy 
v rychlíkové stanici 
v Olbramovice. Naše dosavadní 
podněty se již se částečně reali-
zují anebo se odrazí v novinkách, 
které nás čekají v jízdních řádech 
od března 2017, ale ani těmi 

práce na lepší dopravní obsluž-
nosti Voticka nekončí. Ve třetím 
čtvrtletí roku 2018 by totiž mělo 
dojít k očekávanému propojení 
pražské a středočeské dopravy 
včetně rychlíkových spojů, které 
by nám mělo umožnit cestovat ze 
svých „pohraničních“ obcí Středo-
českého kraje do hlavního města 
na jednu jízdenku. Celý systém se 
již připravuje na krajském úřadě a 
my mu můžeme pomoct správný-
mi podněty z území. Máte-li proto 
připomínky k dopravní obslužnos-
ti svých obcí, škol, lékařů, či firem, 
napište nám je, abychom je doká-
zali zapracovat do nového systé-
mu dopravní obslužnosti Voticka. 

Z činnosti kanceláře Mikroregionu Voticko 

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  -    

Červený Újezd 318 

Heřmaničky 724 

Jankov 939 

Ješetice 120 

Mezno 361 

Miličín 842 

Neustupov 520 

Olbramovice 1 244 

Ratměřice 287 

Smilkov 268 

Střezimíř 303 

Vojkov 514 

Votice 4 574 

Vrchotovy  

Janovice 

     

984 

Zvěstov 355 

      Řešíme dopravní obslužnost našeho území 

 

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 1/2017 

 B Ř E Z E N  2 0 1 7  

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 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 
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Obce Mikroregionu Voticko 
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  

 Jankov 

 Miličín  

 Neustupov 

 Olbramovice 

 Ratměřice 

 Votice 

 Zvěstov 
 

 

Kdy se opět svezeme po opuštěné  železniční trati mezi 
Beztahovem a Veselkou? 

S kým spolupracujeme v oblasti cestovního ruchu 

Jak funguje tzv. Sociální fond ORP Votice? 

Financování systému sociálních 
služeb od roku 2017 na území 
ORP řeší tzv. Sociální fond Vo-
ticka. Jeho podstatou je partici-
pace jednotlivých obcí na finan-
cování činnosti poskytovatelů 
sociálních služeb. V rámci admi-
nistrativy kanceláře Mikroregio-
nu Voticko byla ve spolupráci 
s úředníky sociálního odboru 
MěÚ Votice stanovena tzv. 
minimální síť sociálních služeb, 
do které byli zařazeni certifiko-
vaní poskytovatelé sociálních 
služeb, kteří dlouhodobě na 
území mikroregionu působí. 

Dále byly vykalkulovány nákla-
dy na tyto činnosti a byla podle 
daného klíče rozpočítána fi-
nanční účast jednotlivých obcí. 
O poskytnutí příspěvků rozho-
duje Zastupitelstvo Města Voti-
ce na základě návrhu členů 
výběrové komise, která je slože-
ná z členů Rady Mikroregionu 
Voticko, lokálního síťaře sociál-
ních služeb ORP a vedoucí soci-
álního odboru MěÚ Votice.  
V letošním roce se od obcí do 
sociálního fondu vybralo 
526 000 Kč, které budou rozdě-
leny na dofinancování činnosti 

terénních služeb v oblasti sanace 
rodiny, paliativní péče či práce 
s osobami závislými. Zároveň 
budou příspěvky podpořeny níz-
koprahové centrum Sibiř, občan-
ská poradna ve Voticích ale i azy-
lové domy v Sedlčanech a ve Vla-
šimi. 
 

Kompletní seznam poskytovatelů 
sociálních služeb v okrese Bene-
šova i rady na řešení složitých 
životních situací najdete na inter-
netových stránkách:  

www. ssob.info.cz 

 

Toulava 

To je nově vytvořená turistická destinace na pome-

zí Středočeského a Jihočeského kraje, která se roz-

kládá také na území sedmi členských obcí Mikrore-

gionu Voticko .  Společná propagace je založena na 

spolupráci podnikatelů 

v cestovním ruchu a dotče-

ných samospráv.  

 

www.toulava.cz 

Geopark Kraj blanických rytířů 

Sedm obcí Mikroregionu Voticko je zapojeno 

do projektu propagace cestovního ruchu na 

Podblanicku - Geopark Kraj blanických rytířů. 

Hlavních nositelem projektu je ČSOP Vlašim, 

který spolupracuje s obcemi na Vlašimsku, 

Zručsku a Voticku .  

 

Stránky www.geopark-kbr.cz poskytují servis 

o turistické nabídce v Kraji blanických rytířů. 

V současnosti probíhají jednání obcí se Správou 
železniční dopravní cesty a Českými drahami 
o bezúplatném převodu či prodeji pozemků po-
třebných k výstavbě cyklostezky. Zároveň se zpra-
covává Studie proveditelnosti v úseku Votice—
Bystřice, která navrhuje trasování cyklostezky 
včetně alternativních řešení a technické způsoby 
výstavby samotné komunikace, ale i případných 
jiných dopravních staveb jako jsou mostky či pro-
pustky a jejich napojení na další infrastrukturu.  

Cílem roku 2017 je zpracování projektové doku-
mentace ke stavebnímu povolení ve zmiňovaném 
úseku mezi Beztahovem a Veselkou, abychom 

mohli podat v lednu 2018  žádost o podporu na 
realizaci.  A kdyby všechno šlo podle představ, 
tak vás v létě 2019 pozveme na první vyjížďky. 
Určitě je ocení všichni, kteří užívají kolo jako 
svůj dopravní prostředek ale i cykloturisté. 

V odpovědi na otázku v titulku je třeba nejdříve říct, že vláčkem už nikdy. Ten nyní pohodlně frčí po 
modernizovaném koridoru. Ale co na kole nebo na in-line bruslích po vybudované cyklostezce? Ta-
kový je totiž záměr obcí Mikroregionu Voticko využít opuštěné drážní těleso dráhy  Praha — 
Č. Budějovice. Není to ale vůbec lehký úkol. 

Z P R A V O D A J  
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Turistická destinace Toulava 
 

 Červený Újezd 

 Heřmaničky 

 Ješetice 

 Mezno 

 
 

 Smilkov 

 Střezimíř 

 Votice 

http://www.blanicti-rytiri.cz/
http://toulava.cz/

