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Letošní konference VENKOV proběhne ve venkovském stylu na skutečném venkově, poodhalí jeho
bolavá místa a trápení… Proběhne na venkově, který je periferií Středočeského kraje, který trpí
přítomností velkoměsta, který „stárne“ odchodem mladých lidí a kde ubývá pracovních příležitostí.
Tento venkov má ale také svou pýchu – zachovalou a průmyslem nedotknutou přírodu vhodnou
k turistice, členitou krajinu se spoustou zajímavých výhledů a nečekaných překvapení…
Sedlčansko, malebný kout středního Povltaví, místo, kde se stýkají jižní a střední Čechy
má svou bohatou a pozoruhodnou historii. Je to kraj přemyslovských knížat, slavných
Rožmberků, proslulého rybníkáře Jakuba Krčína i mocného rodu Lobkowiczů. Největší
předností sedlčanského regionu je krásná příroda, plná lesů, nevšedních balvanů, skal,
žulových lomů, rybníků, potůčků a tůní, kraj, kde kopce střídají údolí.
Bohatství vyniká zejména v propojení s řekou Vltavou, protékající západní částí území. Její krásy
můžeme obdivovat například z vyhlídek přírodní rezervace Drbákov-Albertovy Bílé skály, Orlické nebo
Kamýcké přehradní nádrže. Možnosti aktivní rekreace nabízí nejen plocha Slapského jezera, ale i celá
síť - 120 km značených cyklistických tras s 20 odpočinkovými místy.
Centrem regionu jsou Sedlčany, město s 8 tis. obyvateli. Leží 60 km jižně od Prahy a náleží k okresu
Příbram. Nejcennější stavební památkou je kostel sv. Martina ze 14. stol. Dominantou náměstí je
radnice postavená v roce 1903 v novorenesančním slohu a Městské muzeum.
S 22 okolními obcemi město spolupracuje ve sdružení obcí Sedlčansko a v MAS Sedlčansko.
www.sedlcany.cz
www.sedlcansko.cz
www.massedlcansko.cz
Město Sedlec-Prčice se nachází v nejjižnější části středních Čech, na rozhraní čtyř okresů
a dvou krajů. Leží v krásné přírodní míse, jejíž jižní okraj tvoří nejvyšší část Jistebnické
vrchoviny (nejvyšší vrchol Javorová skála 723 m n. m.). Pro okolí Sedlce-Prčice se koncem
19. století vžilo pojmenování "Český Merán", to proto, že je nápadně podobné krajině
kolem italského města Merano.
Město Sedlec-Prčice včetně přidružených osad má necelých 3000 obyvatel. Území města (rozloha cca 64
km2) se skládá ze dvou centrálních částí – Sedlce a Prčice – a 34 dalších menších osad. Tímto počtem
osad drží Sedlec-Prčice mezi všemi městy ČR primát. Pro okolí je charakteristická členitost terénu,
která je zdůrazňována typickými lesíky a remízky. V zimním období jsou zde dobré podmínky pro
lyžování. Městečko je součástí mikroregionu Čertovo břemeno, který vznikl již v roce 1996 sdružením 12
obcí a svůj název dostal podle skalního útvaru, opředeného několika pověstmi. Mikroregion je členem
MAS Krajina srdce se sídlem v Mladé Vožici.
Sedlec a Prčice se v minulosti vyvíjely jako dvě samostatné obce (sjednoceny v roce 1957). Starší Prčice
je kolébkou slavného českého rodu Vítkovců. Rožmberkové, páni z Hradce, Landštejna, Ústí, ti všichni
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se jako ke svému prapředkovi hlásili k Vítkovi z Prčice. Jeho erb – pětilistá růže – je prvním známým
českým rodovým erbem vůbec.
Obě městečka byla poznamenaná válkami husitskými, silně trpěla v době třicetileté války i v dobách
neúrody a hladomoru (kolem let 1771-1772). Na konci 19. století se Sedlci a Prčici vyhnula železnice,
což způsobilo, že se zde nerozvinul prakticky žádný průmysl. Jeho absence je sice zčásti nepříjemná,
ale na druhé straně se zde díky tomu zachovalo kvalitní přírodní prostředí. Tragický byl pro městečko
závěr druhé světové války – v květnovém povstání (7. 5. 1945) zde nacisté demonstrativně postříleli 21
lidí a vypálili budovu školy.
Celonárodní proslulost získalo městečko díky oblíbenému turistickému pochodu
Praha - Prčice, který se pravidelně pořádá již od roku 1966. Jeho cíl na Vítkově
náměstí v Prčici přiláká každoročně třetí sobotu v květnu tisíce pochodníků.
Na závěr nám dovolte malou doušku. I když svádí skloňovat jméno Prčice
všelijakými způsoby (nejznámější je zřejmě onen okřídlený "do Prčic"), existuje
jen jediná správná možnost, jak s naším krásným a jedinečným jménem naložit,
a to: Jméno Prčice je jednotného čísla, rodu ženského. Tudíž, jsme ta Prčice a
jdeme do té Prčice... Legendární "ty Prčice" proto zůstávají stále jen pouhou
součástí naší lidové mluvy.
www.sedlec-prcice.cz
www.certovo-bremeno.cz
www.maskrajinasrdce.cz
V obci Ratměřice, která má 800 let bohatou minulost, v současnosti žije 270 obyvatel.
Zejména díky jejich iniciativě, občanské aktivitě a pestrému společenskému životu
získaly Ratměřice v roce 2010 prestižní titul Vesnice roku.
Obec je partnerem projektu Kraj blanických rytířů, jehož cílem je propagace
podblanické turistické destinace. Ratměřice mohou turisty pozvat na naučnou stezku s
hravými rodinnými zastaveními a komiksovým příběhem sedláka Oneše během Bitvy u
Jankova v roce 1645, do expozice hasičské historie nebo do otevřeného kostela sv. Havla. Veřejná
prostranství obce zdobí díla vzniklá při sochařsko-malířských sympoziích a v Galerii na plotě a dalším
unikátem je místní zámecký park, jemuž vévodí dva 40 metrů vysoké sekvojovce obrovské.
Ratměřice jsou nejmenší obcí mikroregionu Džbány, který sdružuje 10 obcí na jižní hranici
Středočeského kraje. Jeho celková rozloha je 280 km2 a je domovem pro více jak 14 400 obyvatel.
Svazek obcí byl založen v roce 2000. Název mikroregionu je odvozen od přírodního parku Džbány –
Žebrák, který zasahuje na území téměř všech členských obcí. Jeho přirozeným a administrativním
centrem jsou Votice, kde se nachází rovněž informační centrum. Tento kraj se vyznačuje poněkud
chladnějším podnebím, zima je u nás brzy a jaro přichází později. Proto jej spisovatel Jan Herben,
který zde pobýval a tvořil, nazval Českou Sibiří. Svazek obcí je součástí MAS Posázaví se sídlem v
Benešově.
www.ratmerice.cz
www.mikroregiondzbany.cz
www.posazavi.com
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