
                                    15. výročí  založení  Mikroregionu Údolí Lidického Potoka. 

Ano, je tomu tak, Mikroregion Údolí Lidického Potoka (dále MÚLP), byl protokolárně založen před 15 

lety, v dubnu 2001. Tento článek, ale i vlastní oslava tohoto výročí, která se bude konat dne 7. 5. 2016 

v obci Hřebeč, mají proti termínu založení MÚLP malé zpoždění. Bylo dohodnuto, připomenout si 

toto výročí až v rozkvetlém měsíci květnu. 

Smyslem tohoto článku není vyjmenovat a bylo by to asi nereálné, vše, co se za oněch 15 let stalo a 

podařilo udělat. Tento článek chce říci, že MÚLP je tady, pracuje a snaží se pomoci rozvoji regionu, 

ve kterém se nachází jeho členské obce, chce podle svých možností přispívat ke zlepšování životního 

prostředí obyvatel a také ke zlepšení komunální práce. Je jedním z mikroregionů, které jsou 

registrovány v rámci Středočeského kraje. 

Ale, než se vrátíme o oněch 15 let zpět, bylo by dobré, aby se MÚLP čtenářům nejprve představil. 

Toto Dobrovolné sdružení  MÚLP tvoří 10 obcí. Geograficky od západu na východ jsou to následující 

obce a město. Obec Pletený Újezd, se starostou panem Jaroslavem Kolbekem, Obec Velké Přítočno, 

se starostou panem Janem Burgerem, Obec Malé Přítočno se starostou panem Lubošem Košákem, 

obec Dolany, se starostou panem Luďkem Bartošem, Obec Hřebeč, se starostkou paní Petrou 

Piskáčkovou, Obec Lidice, se starostkou paní Veronikou Kellerovou, město Buštěhrad, se starostkou 

paní Ing.arch.  Danielou Javorčekovou, Obec Makotřasy, se starostou panem Bohumilem Procházkou, 

Obec Stehelčeves, se starostkou paní Jaroslavou Štancovou, Obec Číčovice, se starostkou paní 

Jaroslavou Čtrnáctou. 

Mikroregion má také své vedení. Předsedkyní je paní Ing. Jana Nedvědová, dlouholetá starostka a 

nyní místostarostka obce Dolany. Místopředsedkyní je paní Jaroslava Štancová, starostka obce 

Stehelčeves. Předsedou Kontrolní a revisní komise je pan Jaroslav Kolbek, starosta obce Pletený 

Újezd. 

Grafické rozložení mikroregionu, včetně znaků uvedených obcí, je možné vidět na mapě v sídle 

mikroregionu, ve městě Buštěhrad, která je umístěna  před vchodem do areálu MěÚ a nebo na jeho 

webových stránkách (mulp.cz). 

Než pohovoříme o předmětu činnosti a práci mikroregionu, vraťme se do doby, kdy byl mikroregion 

založen. A protože si připomínáme 15. výročí jeho založení, čtenáři jistě budou souhlasit, že právě 

tomuto, lze říci již historickému datu, je v tomto článku věnováno trochu více místa.  

Psal se 26. březen 2001, kdy se konala Valná hromada (VH) Dobrovolného svazku obcí (DSO), na které 

byly schváleny tři zakládající dokumenty. Byla to „Smlouva o vytvoření DSO Mikroregionu“, která ale 

byla schválena na ustavující schůzi již 5. 3. 2001 na MěÚ Buštěhrad. Tuto Smlouvu podepsali 

představitelé sedmi obcí, jako zakladatelé mikroregionu. Jsou to obce: Lidice (starosta pan V. 

Zelenka), Makotřasy (starosta pan M. Pulec), Okoř (starostka paní B. Dezortová),  Hřebeč (starosta 

pan Ing. J. Burger),  Číčovice (starosta pan J. Holiš),  Dolany ( starota pan J. Votava),  Buštěhrad 

(starosta pan P. Dütsch). Dále to byly Stanovy, vypracované také již 5. 3. 2001. I když se Stanovy 

mikroregionu v průběhu času upřesňovaly a právě v současnosti se tak děje, jde o základní, pracovně 

právní dokument, který definuje práci mikroregionu.   
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Poslední verze Stanov mikroregionu je v současnosti schvalována zastupiteli členských obcí a bude 

možné se s nimi seznámit na webových stránkách mikroregionu, případně na stránkách zpravodajů, 

vydávaných obcemi. Dalším přijatým dokumentem, byl Návrh na zápis do registru Okresního úřadu 

v Kladně, ze dne 26. 3. 2001. Tento Návrh byl schválen Rozhodnutím Okresního úřadu, referátem 

vnitřních věcí 25. 4. 2001. Tímto úředním krokem, byl mikroregion  zaregistrován. Výše uvedená VH 

zvolila svého prvého předsedu, stal se jím pan Petr Dütsch, starosta města Buštěhrad. 

Místopředsedkyní byla zvolena paní Barbora Dezortová, starostka obce Okoř, (Okoř není již členskou 

obcí). VH jmenovala také tajemnici mikroregionu, paní  Ing.  E. Přibíkovou, CSc. S uznáním je třeba 

říci, že uvedené dokumenty a volba vedení mikroregionu svědčí o tom, že mikroregion měl o své 

budoucí činnosti jasno a i díky tomu si dnes můžeme 15 let od jeho založení připomínat. 

V této části článku je třeba říci, že prvotní snahou MÚLP je dosáhnout ještě lepšího propojení své 

činnosti s členskými obcemi s jejich kulturními, sportovními a dalšími neziskovými organizacemi. Tedy 

s co  nejširším počtem jeho obyvatel, aby o jeho práci věděli, ale také mu byli nápomocni v péči o 

rozvoj regionu, ve kterém společně žijeme.  

Úspěšným krokem v tomto směru, bylo založení tzv. Malého dotačního titulu (MDT), jehož 

prostřednictvím navázal mikroregion konkrétní spolupráci s řadou výše uvedených organizací. Tento 

titul má svá pravidla, uvedená na webových stránkách MÚLP. Pro ilustraci je možné uvést, že jarní 

kolo MDT 2016 uspokojilo celkem 33 neziskových organizací a přispělo na jejich akce finanční částkou 

85.000,-Kč. Patří se poděkovat místopředsedkyni mikroregionu paní J. Štancové, starostce obce 

Stehelčeves a příslušné komisi, kteří se o MDT starají. 

Důležitým zaměřením činnosti mikroregionu je péče o rozvoj jeho venkovské infrastruktury, ochrana 

životního prostředí, ale jsou to i další aktivity, o nichž bude zmínka dále. To vše v kontextu s tím, že 

MÚLP se nachází v mimořádně exponovaném území, mezi dvěma velkými aglomeracemi Kladnem a 

Prahou. Tato skutečnost s sebou přináší při některých pozitivech i negativní dopady na životní 

prostředí obyvatel mikroregionu. Jde např. o reaktivaci „Průmyslové zóny Kladno východ“, která je 

velkým konglomerátem celého spektra problémů z hlediska životního prostředí, překračujícím lokální 

rozměr, přímo  a nebo nepřímo dopadajícím na život obyvatel členských obcí mikroregionu. Obdobná 

situace je i v případě „Průmyslové zóny Kladno jih“, kde se dopravní situace na komunikacích I/ 61 a 

III/10188 stává kritickou. S tím souvisí i zhoršující se dopravní infrastruktura s dopadem na celý 

mikroregion. Důležitou součástí práce mikroregionu, je pravidelné setkávání představitelů obcí na 

Valných hromadách, na nichž je stanovován směr a konkrétní činnost mikroregionu. Ale je zde také 

možnost si vyměňovat zkušenosti z komunální práce v jednotlivých obcích. Jde i o sounáležitost 

s celým regionem, což je nenápadný, ale důležitý moment v práci mikroregionu. Jde o to, podílet se 

na řešení některých problémů, které překračují možnosti obcí. 

Činnost mikroregionu, za poměrně dlouhou dobu jeho existence, je možné doložit, bez časové 

souslednosti, některými příklady. Na základě spolupráce se Středočeským krajem se mikroregion 

v minulých létech finančně podílel na výstavbě či rekonstrukci chodníků v obcích mikroregionu. Za 

významnou lze považovat  uzavření   spolupráce  s   Českou  zemědělskou  universitou,   Katedrou 
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zemědělství a krajinné architektury.  Výstupem z této spolupráce bylo zpracování studií extravilánů a 

intervilánů všech členských obcí, které byly prezentovány na semináři v obci Lidice. Velmi úspěšnou 

akcí bylo historicky první setkání mikroregionů Středočeského kraje, kterého se zúčastnil velký počet 

zástupců mikroregionů Středočeského kraje a přední odborníci z akademické i státní sféry. Toto 

setkání v plném rozsahu zorganizoval mikroregion. Jako dobrou lze hodnotit i spolupráci 

mikroregionu se Svazem měst a obcí, uspořádáním seminářů s aktuální tématikou pro zastupitele 

členských obcí. Za důležité lze považovat i stanoviska mikroregionu k tak rozsáhlým investičním 

akcím, jakými jsou na příklad výstavba nové letové dráhy na Letišti Václava Havla Praha, a.s. K této 

akci mikroregion vystoupil se svým stanoviskem na semináři s celostátní účastí. Jde ale i o stanoviska 

mikroregionu k takovým akcím, jakým byla snaha o výstavbu BPS ve městě Buštěhrad, nebo 

k plánované dopravní infrastruktuře, která se dotýká většiny členských obcí mikroregionu. Úspěšně 

se podařilo uskutečnit  řadu zájezdů  v jejichž rámci vždy došlo k setkání s místními mikroregiony, ale i 

s představiteli komunální sféry a výměně názorů na nejrůznější témata. Mikroregion navázal svým 

členstvím spolupráci s Místní akční skupinou Přemyslovské Střední Čechy, kde půjde o spolupráci ve 

využití Integrovaných regionálních operačních programů.  V minulosti byla navázána také spolupráce 

s Agenturou pro zemědělství a venkov. Se Středočeským krajským úřadem se podařilo vybudovat 

cyklostezku ze spojnice Hřebeč-Hostouň, směrem na Dolany. Tady je možné na tuto aktivitu navázat, 

protože mikroregion rozhodl o zpracování „Generelu cyklostezek na území mikroregionu“. Tedy 

investičním  záměru, který propojí členské obce cyklostezkami mimo silniční dopravu. Práce na tomto 

projektovém úkolu byly již zahájeny a představují finanční objem 100.000,-Kč, které mikroregion 

zajistil. Nezanedbatelnou se jeví i přímá finanční účast mikroregionu při odstraňování následků 

povodní v obcích Dolany a Číčovice v roce 2013. Patří sem ale i Výstavba kanalizace a ČOV v obcích 

Dolany a V. Přítočno, kterou MÚLP zastřešil jako investor. Mikroregion v současnosti pracuje na 

vytvoření tzv. Databáze občanů, kteří se zabývají výrobou a prodejem nejrůznějších výrobků své 

profese, s cílem jejich zviditelnění a umožnění jejich uplatnění na trhu. 

Za zcela výjimečnou a úspěšnou lze označit spolupráci s Letištěm Praha, která byla zahájena na 

základě podepsání Smlouvy o spolupráci již v roce 2010. Partnerství je založeno na společném 

záměru, podporovat ekologické projekty a celkový rozvoj regionu. Do této oblasti lze zahrnout i 

výstavbu vzletové a přistávací dráhy, která zajistí minimální letový provoz nad naší lokalitou, ale i 

celkový efektivnější provoz, šetrnější k životnímu prostředí. Samotná smlouva dává mikroregionu 

možnost spolupráce v širokém spektru, ale bezpochyby nejvýznamnější je finanční podpora 

různorodých projektů našich členských obcí. Od roku 2010 investovalo Letiště Praha do naší lokality 

přes 15 milionů korun. Podpořeny byly na příklad projekty výsadby stromů a obecně zeleně, úprava a 

rekonstrukce parků,  dětských hřišť a sportovních areálů, nejrůznějších stavebních rekonstrukcí, 

opravy  ulic, vybudování kanalizačních přípojek, rozšiřování kapacit  ZŠ a MŠ,  opravy střech objektů,  

integrace  mateřské školy do nového objektu,  řešení místních osvětlení,  odstranění následků 

povodní, zabudování měřičů rychlostí v obcích, až po nákup některých mechanizmů pro péči o zeleň, 

nákup rybníka do vlastnictví obce. Bylo by možné vyjmenovat i velký počet dílčích kulturních a 

sportovních akcí, nebo výročí, připomínajících nejrůznější významná a historická data, spojená 

s členskými obcemi. 
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Výše uvedené projekty jsou výsledkem cílevědomé práce mikroregionu, starostů a zastupitelů 

členských obcí, neziskových organizací, ale i občanů, kteří aktivně mikroregionu pomáhají. 

S podporou letiště a to nejenom finanční, lze počítat i do budoucna. 

Co říci na závěr?  Mikroregion chce i do roku 2016, ale věřme i do dalších let, vykročit s odhodláním 

plnit úkoly, které si předsevzal. Jejich prioritou je udělat vše, na co bude mít síly a finanční 

prostředky, ve prospěch občanů členských obcí.  Dobrá zkušenost je, že mikroregion za celé dlouhé 

období pracoval v duchu dobré spolupráce a chce věřit, že tomu tak bude i nadále. 

 

 

RNDr. Miroslav Oplt, CSc. 

Buštěhrad, 13. 4. 2016 


