Návrh činnosti na rok 2019 Mikroregionu Žatecko
Tradičně se v roce 2019 budou konat tyto akce:
1. Ples mikroregionu – již proběhl v 9.2. v Libočanech
2. Sranda bez plotů – proběhne 15.6.2019 v Lenešicích
3. Turnaj v plážovém volejbalu v Holedeči - proběhne v letních měsících
Mikroregion Žatecko bude vyvíjet a podporovat tyto rozvojové aktivity:
A. Mimo tyto tradiční akce MRG, probíhá mnoho dalších sportovních a kulturních akcí
v jednotlivých členských obcích (pro děti: např. pálení čarodějnic, stavění májky, dětské
dny, maškarní karnevaly, sportovní hry, pochody,a různé výlety aj., a pro dospělé
sportovní akce: fotbalové nohejbalové zápasy, různá kultur.vyžití, taneční zábavy,
poutě......).Občané si mohou jednotlivé akce v jednotlivých členských obcích zjistit na
webových stránkách MRG. Je zveřejněn kalendář a lze dohledat akci s přesným datem
konání, místem a postupně doplňovat ostatní akce, které ještě nejsou časově upřesněny.
Jednotlivým obcím MRG se tyto akce zobrazí na jejich stránkách (propojené pouze pro ty,
kteří mají stránky od firmy Galileo).
B. Nezaměstnanost v našem regionu
Nezaměstnanost v našem regionu nadále trvá, ale je kolísavá, s ohledem na sezónní
zaměstnávání uchazečů. Obce mají nižší nezaměstnanost oproti letům minulým. MRG Ž.
má na svých stránkách zveřejněn odkaz, kde si zájemci o práci mohou vyhledat, že
v sousední obci nebo bližším městě právě nabízí práci nějaká firma či živnostník, úřad,
atd. Jde pouze o prvotní informaci, která by mnohým lidem mohla pomoci. S tím souvisí i
možnost centrální (MRG Ž.) informovanosti o službách, které jednotlivé obce nabízejí.
C. Vzdělávání
Pokračovat v pořádání školení pro účetní obecních úřadů nebo pro zastupitele v rámci
legislativních změn.
D. Mezinárodní spolupráce
I nadále rozvíjet spolupráci s městem Jöhstadt v rámci naplnění dohody o partnerství.
E. Spolupráce
Spolupracovat s MAS Vladař o. p. s. a regionálními rozvojovými agenturami. V rámci
této spolupráce koordinovat rozvoj regionu ve všech oblastech činnosti a potřeb
venkova. Po delším období je již možné od letošního roku žádat o dotace přes MAS
Vladař na podporu rozvoje obcí a na podporu podnikání ve svých katastrech (podpora
zemědělství, lesnictví, řemesel).
F.

Podpora turistického tuchu
MRG Ž. může nadále podporovat rozvoj turistického ruchu, pěší turistiku a
cykloturistiku.

G. Podpora cyklotras a cyklostezek
MRG Ž. a jeho členské obce, můžou vytvářet nové cyklotrasy a cyklostezky na základě
vyhotovené Studie a návaznosti na již realizované nebo připravované stezky (například
Cyklostezka Ohře nebo cyklostezka Žatec - Holedeč).

