Z ČINNOSTI MIKROREGIONU ÚSLAVA
Již dříve jsme Vás informovali o získané dotaci z Plzeňského kraje na rozvoj cestovního ruchu MRÚ.
Přípravy k umístění objednaného mobiliáře do obcí se blíží ke svému závěru. Starostové obcí využili
nabídky mikroregionu Úslava k vybavení svých obcí lavičkami, informačními tabulemi, odpadkovými koši
či stojany na kola. Byť byla získaná dotace nakonec nižší, než o kolik jsme požádali, obce mikroregionu
Úslava si pořídí mobiliář celkem za 175 000,- Kč.
Od začátku tohoto roku pracovala manažerka mikroregionu Lenka Šrámková v projektu BAK (Budování
absorpční kapacity - což je program, který soustřeďoval projekty od jednotlivých obcí), který byl již úspěšně
ukončen. V rámci tohoto projektu se v loňském i letošním roce uskutečnila řada vzdělávacích programů pro
zájemce a budoucí žadatele o dotace z EU.
Další důležitou aktivitou mikroregionu Úslava je práce v OS AKTIVIOS (občanské sdružení), jehož je
mikroregion členem. Na podzim tohoto roku se očekává výzva LEADER ze IV. osy Programu rozvoje
venkova. OS AKTIVIOS připravuje žádost o dotaci k podání v této výzvě . Pokud bude žádost úspěšná,
získá území MASky (místní akční skupiny) miliony Kč k rozvoji celé oblasti. Součástí práce pro MASku je
její propagace, ta aktuálně proběhne na Zemi Živitelce v Českých Budějovicích.
Z další činnosti: mikroregion Úslava společně s obcí Střížovice připravili úspěšnou žádost o dotaci na
vybudování dětského hřiště. Od Ministerstva pro místní rozvoj obec Střížovice získala dotaci ve výši
400 000,- Kč.
Činnost mikroregionu Úslava je financována především z členských poplatků obcí a dotace Plzeňského
kraje. Město Blovice doplatilo v srpnu letošního roku členský příspěvek v plné výši a díky tomu může
mikroregion Úslava pokračovat v připravovaných akcích.
Do konce tohoto roku ještě máme v plánu např.: připravit spolu s obcí Seč akci Hry bez hranic,
prezentovat území na veletrhu cestovního ruchu ITEP 2007 v Plzni, připravit náměty žádostí do PSOV 2008,
pomoci žadatelům s projekty do Programu rozvoje venkova a dalších aktuálních výzev. Především bude
mikroregion Úslava pracovat dále na projektu LEADER pro OS AKTIVIOS.
L. Šrámková, mikroregion Úslava

UPOZORNĚNÍ PRO CYKLISTY
Upozorňujeme cyklisty, aby na cyklotrase č. 2145, především v úseku Chocenice - Blovice věnovali
zvýšenou pozornost při jízdě. Na trase se mohou vyskytnout překážky, které zhoršují terén a zvyšují
nebezpečí pádu a úrazu.
Mikroregion Úslava

AKTIVIOS
V předešlém článku jste se dočetli něco málo o Občanském sdružení AKTIVIOS . V tom dalším
článku chceme na aktivitu navázat , protože aktivní obec si může zajistit prostředky , nejen pro
kanalizaci či vodovod , ale také pro sociální programy , či jiné aktivity jaké například u nás nyní
zajišťuje Mateřské centrum Slunečnice . Na stránkách http://www.materskacentra.cz/ jsou informace ,
které mohou členky centra zajímat .
Krajský úřad Plzeňského kraje pracuje na mapování sociálních potřeb obyvatel obcí . Pokud bude
fungovat podobná aktivita jako v mateřském centru , bude naděje na rozšíření těch potřeb , které
pomohou jak starým lidem tak těm mladším . Některé záležitosti které dříve zajišťoval okresní ,
nebo krajský úředník si dnes řeší obce sami . Mohu uvést příklad ze své praxe , když jsem se stal
před 5 léty opatrovníkem částečně nesvéprávného občana naší obce . Také již Krajský úřad
nerozhoduje o tom do jakého sociálního ústavu bude přijat žadatel , rozhoduje o tom dnes sám
příslušný sociální ústav .
V sociální oblasti nastaly a nastanou změny , které budou podporovat také aktivitu , ne jenom pasivní
žádost . Zdali je to dobře či špatně o tom můžeme diskutovat , ale bude dobré přemýšlet o tom jak
si pomoci sami a mít u nás další služby mimo zajišťování obědů a masáží .

Aktivní jsou i házenkáři , kteří poměrně skromně oslavili 65 . let své činnosti . Patří
jim za to poděkování , protože házenou sleduje nemálo našich obyvatel , kteří si ji také zahráli , nebo
jen fandili. To , že se u nás po 20 . létech podařilo založit družstvo žáků je úspěchem a pokud jim
chuť vydrží lze oslavit i 80. let házené v naší obci . Perspektivu přejeme i dalším oddílům naší TJ
Úslavan Ždírec a to nohejbalistům a hokejbalistům . Prostě SPORTU ZDAR .
starosta obce

