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1. ÚVOD
Svazek obcí - Mikroregion Úslava vznikl 9.11.1999 jako v pořadí pátý mikroregion na území
okresu Plzeň-jih. V současné době je tvořen 14 obcemi, které převážně leží ve spádové oblasti
města Blovice.
Po vzniku svazku rozhodli zástupci členských obcí o zpracování strategického dokumentu,
který by identifikoval a formuloval celkovou situaci v území mikroregionu, definoval závažné
problémy a stanovil hlavní oblasti, na které je potřeba se zaměřit z hlediska zajištění rozvoje
území.
Strategie rozvoje mikroregionu Úslava byla zpracována v roce 2000 jako střednědobý
rozvojový dokument, řešící období šesti až osmi let a sloužící jako nástroj při rozhodování
o rozvoji území.
Od roku 2000 prošly obce mikroregionu řadou změn, které mají zásadní vliv na směr jeho
dalšího rozvoje. Jde především o vstup země do Evropské unie. V roce 2005
se mikroregion Úslava stal jedním ze zakládajících členů Místní akční skupiny Aktivios.
Aktualizace tohoto strategického dokumentu k 31.8.2006 se v analytické části zabývá pouze
hlavními změnami a událostmi, ostatní údaje k poloze, přírodním podmínkám a dalším
bodům považujeme za stále platné v původní verzi.
Aktualizace strategického plánu je zaměřena na:
- identifikaci současného stavu v kontextu hlavních proběhlých změn
- vytvoření Akčního plánu – tedy zásobníku projektových námětů, dokumentu, který bude
dále průběžně doplňován a aktualizován v rámci práce mikroregionu
- doplnění o SWOT analýzy jednotlivých obcí
- doplnění o oficiální statistická data ČSÚ, vycházející ze sčítání lidu, bytů a domů 2001
a městské a obecní statistiky 2004
- vyhodnocení původního programu, tedy stav a posouzení aktuálnosti jednotlivých
problémových okruhů a navržených opatření
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Svojí strukturou tento nově vytvořený dokument alternuje rozvojové dokumenty
jednotlivých obcí, které mohou strategii využít při přípravě jednotlivých projektů a žádostí
o finanční podporu. Dokument mohou využít také jednotliví podnikatelé, NNO a další aktéři,
žádající o finanční podporu, a to formou zpracování souladů s touto rozvojovou strategií –
jednotlivé trendy v regionu, prioritní oblasti či konkrétní projektové záměry v rámci Akčního
plánu.

Děkujeme za spolupráci při získávání aktuálních informací předsedkyni mikroregionu paní
Mgr. Ivany Hrubé, manažerce mikroregionu paní Lence Šrámkové, starostům jednotlivých
obcí a dalším představitelům mikroregionu Úslava.
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2. SITUAČNÍ ANALÝZA
2.1 Změny od začátku roku 2001

Hlavními změnami, které ovlivňují současnou i budoucí situaci a stabilitu v mikroregionu
Úslava od začátku roku 2001 jsou:

a) ukončení činnosti okresních úřadů
V rámci reformy územní veřejné správy byla k 31. prosinci 2002 ukončena činnost okresních
úřadů a jejich působnosti byly přeneseny převážně na obce s rozšířenou působností a kraje,
v některých případech pak i na jiné orgány státní správy. Obce s rozšířenou působností
vykonávají od 1. 1. 2003 většinu působností okresních úřadů.
Přehled obcí s rozšířenou působností v Plzeňském kraji: Blovice, Domažlice, Horažďovice,
Horšovský Týn, Klatovy, Kralovice, Nepomuk, Nýřany, Plzeň, Přeštice, Rokycany, Stod,
Stříbro, Sušice, Tachov.

b) založení Místní akční skupiny Aktivios (MAS)
Místní akční skupina byla založena v srpnu 2005 a jedním ze zakládajících členů je také
mikroregion Úslava. Tento krok je z hlediska dalšího rozvoj tohoto venkovského regionu
velmi důležitý. Poskytne v rámci území působnosti MAS další možnost čerpání finančních
prostředků v dalším plánovacím období 2007-2013 na jednotlivé projekty a pomůže tak
zajistit hospodářskou stabilitu a spolupráci v regionu v dalších letech.
V současné době mikroregion Úslava tvoří 14 obcí : Blovice, Borovno, Drahkov, Chlum,
Chocenice, Jarov, Letiny, Seč, Střížovice, Únětice, Vlčtejn, Zdemyslice, Žákava, Ždírec.
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2.2 Obyvatelstvo
Ve 14 obcích mikroregionu Úslava žije dle podkladů ČSÚ – sčítání lidu, domů a bytů 2001,
celkem 7729 obyvatel (údaj z roku 2004 – 7853). V mikroregionu je z dostupných údajů
k 31.12.2004 64% obyvatel v produktivním věku, podíl obyvatel poproduktivního věku (21%)
nadále převyšuje počet obyvatel ve věku předproduktivním (15%). Srovnání se stavem
z původní analýzy z roku 1999 je uvedeno v následující tabulce:
Srovnání věkové struktury obyvatel
Předproduktivní (%)
Produktivní (%)

Poproduktivní (%)

Analytická část
strategického

17,18

62,18

20,64

15

64

21

dokumentu 2001
Aktualizace
strategického
dokumentu 2006
(stat.data k 31.12.04)

V rámci okresu Plzeň-jih se předpokládá následování celoevropského trendu stárnutí
obyvatelstva.
Dle přiložených statistických údajů je v mikroregionu Úslava zaznamenán trend mírného
nárůstu počtu obyvatel, a to z 7729 obyv. (údaj z roku 2001) na 7853 (údaj z roku 2004).

Obyvatelstvo
podle věku
Obyvatel celkem

V tom ve věku

7729
0-4
5.-14
15-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-64
65-74
75+nezj

Blovice
Borovno Drahkov Chlum
Chocenice Jarov
Letiny
3868
92
133
184
520
230
576
158
5
1
10
26
12
25
515
8
21
18
57
24
68
246
2
13
8
34
6
35
612
16
16
33
86
25
85
548
7
18
18
58
29
75
494
9
18
27
75
28
88
520
20
15
32
80
42
74
185
8
7
5
26
17
29
347
12
13
17
43
30
51
243
5
11
16
35
17
46
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Obyvatelstvo
podle věku
Obyvatel celkem

V tom ve věku

Seč
7729
0-4
5.-14
15-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-64
65-74
75+nezj

284
13
32
17
46
40
42
33
15
32
14

Střížovice Únětice
Vlčtejn
Zdemyslice Žákava
Ždírec
325
120
92
497
370
438
8
5
4
28
11
17
49
14
10
53
45
38
11
8
5
34
25
22
51
21
14
91
70
76
42
12
14
56
45
45
47
20
9
61
50
77
50
12
14
74
40
71
21
7
3
26
18
23
35
14
9
51
40
34
11
7
10
23
26
35

Zdroj: ČSÚ

Obyvatelstvo
podle pohlaví
a rodin.
stavu
Celkem
7729
Z toho ženy
svobodní
ženatí
Muži
rozvedení
ovdovělí
nezjištěno
svobodné
ženaté
Ženy
rozvedené
ovdovělé
nezjištěno
Obyvatelstvo
podle pohlaví
a rodin.
stavu
Celkem
7729
Z toho ženy
svobodní
ženatí
Muži
rozvedení
ovdovělí
nezjištěno
svobodné
ženaté
Ženy
rozvedené
ovdovělé
nezjištěno
Zdroj: ČSÚ

Blovice
Borovno Drahkov Chlum
Chocenice Jarov
Letiny
3868
92
133
184
520
230
576
1996
46
68
94
262
113
300
788
20
32
35
99
44
109
946
21
30
49
137
63
148
88
3
3
5
13
8
9
44
1
0
0
5
2
10
6
1
0
1
4
0
0
623
10
20
22
81
21
94
951
21
31
49
138
65
145
142
2
3
7
12
4
14
277
12
13
15
29
23
46
3
1
1
1
2
0
1

Seč
284
154
43
75
6
5
1
47
72
9
26
0

Střížovice Únětice
Vlčtejn
Zdemyslice Žákava
Ždírec
325
120
92
497
370
438
156
60
41
247
147
221
59
23
23
102
85
79
96
35
26
134
97
113
9
1
2
10
9
11
5
0
0
4
5
7
0
1
0
0
0
7
45
17
9
66
51
55
89
31
26
135
96
117
4
2
1
16
6
10
18
10
5
30
20
37
0
0
0
0
1
2
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Aktuální situace dle informací zástupců obcí a další získané informace k jednotlivým
problematikám (infrastruktura, lidské zdroje, životní prostředí, občanská vybavenost a další)
jsou uvedeny ve SWOT analýze obcí. V té je také detailně popsána otázka bydlení.

Orientační mapka mikroregionu
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2.3 Ostatní vlivy
V rámci celorepublikového projektu internetizace obcí bylo podpořeno zavedení moderních
internetových technologií do obcí mikroregionu a podpora elektronické komunikace státní
správy s městy a s obcemi.
V prvé řadě byla poskytnuta pomoc vybraným obcím pověřeným výkonem přenesené státní
správy (pověřené obce), v další fázi poskytnuta pomoc obcím s matrikou. Projekt v další fázi
umožnil cílené poskytování dotací (grantů) některým obcím na zajištění funkčního připojení
k síti Internet a na školení pracovníků, kteří budou s moderními technologiemi pracovat. Díky
realizaci tohoto projektu můžeme konstatovat fungování a přístup k Internetu ve všech obcích
regionu. Problémem však zůstává kvalita tohoto připojení, kde je nutné učinit kroky pro
zvýšení jeho kapacity a rychlosti.

Mezi aktuální stěžejní aktivity Plzeňského kraje můžeme uvést projekt Budování absorpční
kapacity místních a regionálních orgánů pro řízení programů EU na území Plzeňského
kraje v období 2007 – 2013 (zkráceně projekt BAK), který je jedním z několika projektů
realizovaných Krajským úřadem Plzeňského kraje, konkrétně opatření 3.3 SROP. Jeho cílem
je připravit Plzeňský kraj na další programové období 2007-2013 a efektivní využívání
finančních prostředků ze Strukturálních fondů k realizaci kvalitních rozvojových projektů.
Mikroregion se aktivně zapojil do projektu formou tvorby zásobníku projektů a zpracováním
regionálních analýz.
Mikroregion Úslava je sektorovým partnerem projektu BAK v rámci kterého v roce 2006
realizoval také řadu vzdělávacích a informačních akcí, většinou ve spolupráci se sousedním
mikroregionem Přešticko.
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Foto: školení v rámci BAK – projektový management

Významným krokem, který umožňuje ekonomický rozvoj mikroregionu, MAS a celé
republiky je přistoupení České republiky k EU 1.5.2004 a plán přistoupení ČR k měnové
unii v roce 2009 - 11. Dle společného materiálu české vlády a ČNB Strategie přistoupení ČR
k eurozóně byl horizont zavedení eura v ČR předběžně stanoven na léta 2009 – 2010.
Předpokládané výhody zavedení jednotné měny v ČR jsou např.:
•

eliminace kurzového rizika vůči zemím EU

•

vyšší cenová transparentnost

•

stabilizace dlouhodobých úrokových sazeb

Hlavní výzvou pro podnikatelskou sféru působící v rámci jednotné měny euro bude zvýšená
intenzita konkurenčního prostředí.
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Od 1.května 2004 mají jednotlivé subjekty, obce, mikroregiony, NNO, podnikatelské subjekty
a další aktéři možnost předkládat žádosti o finanční podporu projektů nejen z tuzemských
zdrojů, ale také ze strukturálních fondů Evropské unie a iniciativ společenství (pozn.: před
tímto datem to byla série tzv. “předstupních“ fondů typu PHARE). Některé obce aktuálně
realizují projekty spolufinancované např. ze SROP, iniciativy Interreg a dalších evropských
finančních zdrojů. V současné době se celý region připravuje na plánovací období 2007 –
2013 a úspěšné čerpání dalších finančních prostředků.
Na trhu práce se celorepublikově stále prohlubuje rozdíl mezi nabídkou a poptávkou. Míra
nezaměstnanosti okresu Plzeň-Jih za červen 2006 3,9% (z toho ženy 4,9% a muži 3,1%)
nedosahuje republikového průměru 7,7% (z toho ženy 9,6% a muži 6,3%). Díky výhodné
poloze a dopravní dostupnosti regionu se i nadále neočekává významný posun v tomto trendu.
Z hlediska

přeshraniční

spolupráce

je

dlouhodobě

realizováno

aktivní

partnerství

mikroregionu s německými městy Teublitz (www.teublitz.de) a Triptis (www.triptis.de).
Partnerství mezi městy Blovice a zahraničními obcemi se v roce 2004 rozšířilo také na území
mikroregionu Úslava a na německé straně též o území okolních obcí Triptisu. Tato spolupráce
byla stvrzena 11.9.2004 podepsáním Prohlášení o rozšířené spolupráci na radnici v Blovicích.
Dokument podepsali všichni zástupci obcí mikroregionu se starostou města Triptis
a starostou města Teublitz.

Foto: znaky partnerských měst
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V oblasti cestovního ruchu můžeme v rámci mikroregionu až na výjimky stále konstatovat
nedostatečnou nabídku turistické infrastruktury - ubytovacích

a stravovacích kapacit,

společenských místností s dostatečnou kapacitou pro častější pořádání různých druhů
společenských a turisticky atraktivních akcí, zajištění doprovodných služeb, koupališť,
informačních míst a dalších. S tímto pak souvisí také pokračující nedostatečná propagace
mikroregionu, jeho aktivit a aktivit jednotlivých obcí. V mikroregionu působí některé
jezdecké kluby, jejich aktivity by ve spojení s dalšími poskytovateli služeb v cestovních ruchu
mohly vést k vytvoření hippostezek a rozvoji oblasti agroturistiky jako celku.
Téma stavu, ochrany a tvorby životního prostředí je detailně popsáno v původním
dokumentu Strategie rozvoje mikroregionu Úslava. Stav této oblasti je také detailně popsán ve
SWOT analýze jednotlivých obcí mikroregionu. V mikroregionu není zaznamenána vážnější
ekologická zátěž či provoz zatěžující životní prostředí.
Vliv na životní prostředí z oblasti infrastruktury má však nízká kvalita místních komunikací
a problematická místa na hlavních dopravních trasách a také obce na dopravní trase Plzeň –
Nepomuk. Kamiónová doprava zatěžuje zejména město Blovice. Řešením by mohl být
diskutovaný obchvat obcí Blovice, Chocenice a Kotousov, který je zatím ve stavu
projektového námětu.
Událostí, která významně zasáhla oblast životního prostředí nejen v mikroregionu, ale v celé
České Republice a střední Evropě, byly povodně v srpnu a září 2002. V mikroregionu se tak
místy projevila jak nedostatečná kapacita průtoku vodních toků a rybníků, nevhodné osázení
polností na svazích a nutnost budování některých protipovodňových zařízení.
Obecně můžeme mikroregion stále charakterizovat jako mikroregion bohatý na přírodní
bohatství s dostatkem lesních ploch.
Na druhou stranu v mikroregionu můžeme stále konstatovat nedostatečné kapacity ČOV,
kvalitu vodovodní a kanalizační sítě a lokálně nedostatek dostupných ploch vhodných pro
koupání.
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Jednotlivé silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení jsou popsány v následující SWOT
analýze mikroregionu a analýzách jednotlivých obcí.

Ilustrační foto
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3. SWOT ANALÝZA
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

•

•

Výhodná poloha mikroregionu v území
s rozvojovými předpoklady

•

Dobrá dopravní dostupnost Plzně jako

menších obcí
•

největšího hospodářského centra oblasti
•

Nedostatečná dopravní obslužnost
Rozdíly ve vybavenosti sídel technickou
infrastrukturou

Možnost středoškolského vzdělání na

•

Podprůměrná daňová výtěžnost obcí

území mikroregionu

•

Vysoké rozdíly v technickém stavu

•

Nízká míra nezaměstnanosti v regionu

komunikací nejen v rámci mikroregionu

•

Rozvíjející se malé a střední podnikání

(např. spojnice Blovice – Přeštice)

•

Snaha obcí společně řešit dopravní

•

v menších sídlech

problematiku (provoz mikrobusu)
•

Zapojení obcí mikroregionu do činnosti

•
•

centra pro stavební suť
•
•

Znečištění řeky Úslavy

bytovou výstavbu

•

Závislost na Plzni z hlediska

Zachovalé životní prostředí bez
•
•

Nevyhovující kapacita a dostupnost
sociální a zdravotnické péče

•

Zájem obcí o budování technické

Omezená nabídka pracovních příležitostí
mimo centrum mikroregionu

•

Zkušenost s partnerstvím jak
přeshraničním, tak v rámci místní akční

Vysoký počet obyvatel v poproduktivním
věku

Přírodní a kulturně-historický potenciál

infrastruktury
•

zaměstnanosti

Existence tradičních tuzemských

pro rozvoj cestovního ruchu
•

rozvojových lokalit
•

i zahraničních průmyslových podniků
•

Nedostatečná propagace a vybavenost

Zájem obcí a obyvatel o individuální

závažných zdrojů znečišťování
•

Nízké využití potenciálu cestovního
ruchu

Sdružení okresu Plzeň-jih pro odpadové
hospodářství, existence recyklačního

Nízká úroveň služeb a zásobování

Nedostatečná nabídka bytů pro sociálně
slabší občany

•

skupiny Aktivios

Nedostatečná nabídka volnočasových
aktivit, zejména pro mládež v malých
obcích
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•

Nevyhovující kvalita sportovišť
v menších obcích

PŘÍLEŽITOSTI

OHROŽENÍ

•

Využití zahraničních fondů pro

•

Ohrožení obytné funkce některých sídel

financování rozvoje mikroregionu

•

Další snižování daňové výtěžnosti obcí

Rozvoj a rekonstrukce technické

•

Pokles životní úrovně obyvatel na

•

infrastruktury
•

Řešení odklonu kamiónové dopravy

venkově
•

mimo sídla
•
•

mikroregionu a ostatními sídly

Zájem tuzemských i zahraničních

•

Stagnace rozvoje podnikání

investorů o oblast mikroregionu

•

Stagnace rozvoj cestovního ruchu

Vybudování průmyslové zóny jako
možnosti pro rozšíření pracovní nabídky,

v regionu
•

zejména pak pro ženy
•
•

i vně mikroregionu
•

Další stárnutí obyvatelstva

pro celkový rozvoj území

•

Zhoršování technického stavu

Harmonizace autobusové a železniční

komunikací
•

Blovice - Přeštice
Zvyšování pocitu sounáležitosti obyvatel
Příliv nových obyvatel vzhledem k nové

Nízká míra využití a chátrání kulturně
historických objektů

•

ke svému sídlu
•

Zhoršování dopravní dostupnosti uvnitř

Využití a propagace místního potenciálu

dopravy, zajištění kyvadlového spoje
•

Prohlubování rozdílů mezi centrem

Růst zátěže a znečištění jednotlivých
složek životního prostředí

•

Rychlý nárůst nezaměstnanosti v

výstavbě a podnikatelských příležitostem

důsledku zhoršující se situace v

•

Rekonstrukce a rozvoj silniční sítě

zemědělství

•

Zvyšování kvality služeb

•

Rozvoj a zlepšování dostupnosti

•

nevyužívaných objektů

občanské vybavenosti
•

Zhoršování technického stavu některých

Podpora forem bydlení pro sociálně
slabší občany, vybudování azylového
domu
15
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•

Rozvoj cestovního ruchu a k němu
potřebné infrastruktury

•

Podpora a další rozvoj tradic

•

Obnova a využívání kulturněhistorických památek pro cestovní ruch

•

Zajištění propagace aktivit a akcí
mikroregionu

•

Rozvoj aktivní spolupráce obcí s privátní
i veřejnou sférou uvnitř i vně
mikroregionu

•

Zvyšování kvality kulturních
a sportovních zařízení

•

Stabilizace obyvatel na území
mikroregionu

•

Rozvoj celoživotního vzdělávání

•

Podpora využití alternativních zdrojů
energie, vybudování fermentačního
střediska

•

Založení Informačního střediska
mikroregionu se zaměřením na mládež
v rámci prevence kriminality

Foto: Zdemyslice
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4. STRATEGIE ROZVOJE – POPIS OPATŘENÍ
V návaznosti na původně zpracovaný strategický dokument je ponechán strukturovaný popis
problémových okruhů – problémový okruh, opatření. K jednotlivým opatřením je doplněn
komentář o současném stavu. Komentář je doplněn na základě osobní konzultace
s managementem mikroregionu Úslava a představiteli jednotlivých obcí. Z těchto
konzultací vzešla také další opatření, která jsou v rámci aktualizace doplněna.

4.1. Problémový okruh: Hospodářský rozvoj
Opatření:

4.1.1. Získání nových investic do území mikroregionu
- Probíhá jednání o získání pozemku na vytvoření průmyslové zóny v Blovicích.
- Mikroregion má zájem o vytvoření fermentačního střediska na likvidaci biomasy
s následným výstupním materiálem podle požadavku odběratelů (fermentační palivo nebo
kompost). Toto středisko může v budoucnu poskytnout další pracovní místa obyvatelům
mikroregionu.
- Do doby aktualizace strategického dokumentu nebyl v mikroregionu zaznamenán významný
příliv investic.

4.1.2. Podpora podnikatelských aktivit
- V rámci mikroregionu působí řada podnikatelských subjektů, mezi které patří jak drobní
živnostníci (řemesla, služby) a malé firmy v jednotlivých obcích – zejména střediskových, tak
i podniky střední velikosti působící v Blovicích.
- Pro rozvoj podnikání se Blovice snaží o vytvoření průmyslové zóny zaměřené jak na služby
a lehké zpracovatelské provozy, tak i na větší průmyslové investice vzhledem k umístění
zamýšlené zóny podél železniční trati.
- Zájmem města Blovice a celého mikroregionu je vytvoření významného počtu pracovních
míst pro ženy, které patří mezi většinu nezaměstnaných v mikroregionu.
17
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4.1.3. Diverzifikace činností zemědělských subjektů
- Téma diverzifikace činností zemědělských subjektů trvá.
- V mikroregionu působí významné zemědělské společnosti: Zemědělská společnost Komorno
a.s. a Agroekostatek Bzí, které úspěšně vyvíjejí aktivity v rámci předkládání projektů a žádostí
o finanční podporu na rozšiřování svých aktivit.
- Velmi podporovaný v obci Štítov a Smederov je záměr zřídit rodinnou farmu včetně
poskytování služeb turistům.

4.1.4. Rozvoj cestovního ruchu a jeho infrastruktury
- Téma rozvoje cestovního ruchu trvá.
- Větší počet ubytovacích kapacit je pouze v centru mikroregionu v Blovicích (penzion, hotel,
ubytovna) a z části v Chocenické Lhotce.
- Záměrem mikroregionu je vytvoření dalších ubytovacích a stravovacích kapacit i dalších
doprovodných služeb se zaměřením na cykloturistiku a hippostezky.
- Dále je tématem mikroregionu zaměření se na agroturistiku, v Drahkově je možnost využití
obecního hostince v rančerském stylu a spolupráce s jezdeckým klubem.
- V Chlumu je záměrem vybudování minikempu u koupaliště.
- V Blovicích je trvalým záměrem vytvoření přírodního koupaliště.
- Příležitostí do budoucích let je také obnovení poutních míst a jejich významu a podpora
udržení a dalšího rozvoje tradic v jednotlivých obcích mikroregionu.
- Důraz je třeba klást na kvalitní sociální zařízení v jednotlivých lokalitách odpovídající
dnešnímu standardu, jejich rekonstrukci, rozšíření, popř.novou výstavbu. Nutná je úprava
chodníků, pěšin, stezek a místních komunikací vedoucích k turisticky zajímavým místům.
Přístup na tato místa je nutno řádně označit.
- Další nutností je vybudování parkovišť dle požadavků obcí a odlehčovacích parkovišť mimo
střed města Blovice a pořízení uzamykacích stojanů na kola.

18
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Ilustrační foto

4.1.5. Zvýšení kvality a rozvoj sítě služeb
- Téma zvýšení kvality a rozvoje služeb trvá.
- Rozvoj je zaznamenán pouze v centru mikroregionu v Blovicích, v ostatních obcích a jejich
místních částech rozvoj služeb stagnuje. Vysoká poptávka je zejména po zajištění rychlých
oprav obuvi ve střediskovém místě, zřízení úschovny zavazadel a cyklistických kol.
- Ze strany mikroregionu je zájem o vytvoření Informačního střediska se zaměřením na práci
s mládeží (téma prevence kriminality).
- Mikroregion Úslava má také zájem o udržení stávajícího rozsahu lékařských,
zdravotnických a pečovatelských služeb a jejich o jejich další rozvoj. Vyhovující je zachování
rychlé záchranné služby ve Vlčicích.

4.1.6. Podpora zaměstnanosti problémových skupin obyvatelstva
- Téma trvá. Někteří nezaměstnaní jsou najímáni na obecní práce z programu úřadu práce.
- Do problémové skupiny však patří také občané neregistrovaní na úřadech práce.
- Zájmem mikroregionu je vytvoření tzv.pracovní čety pro mikroregion na pomocné práce
v obcích.
- Celkově se výše nezaměstnanosti v obcích mikroregionu pohybuje kolem 4%.
19
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4.2. Problémový okruh: Rozvoj dopravy a technické infrastruktury
Opatření:

4.2.1. Optimalizace dopravní obslužnosti
- Téma trvá, nebyl zaznamenán žádný posun.
- V Blovicích a místních částech obce funguje místní autobusová doprava, v ostatních, hlavně
okrajových částech mikroregionu je dopravní obslužnost nedostačující.
- Ze strany města Blovice je zájem o vybudování kyvadlové dopravy (možný ekologický
provoz) mezi Blovicemi a Přešticemi. Vhodným záměrem je také zavedení kyvadlové dopravy
mezi obcemi Stará Huť – Vlčice – Blovice – Bílá Hlína – Zdemyslice – Žákava. Toto spojení
by využívali především obyvatelé obcí, ve kterých není zavedena železniční stanice
a návštěvníci chatové oblasti Kamensko.

4.2.2. Rekonstrukce a rozvoj silniční sítě
- Téma trvá. V oblasti rekonstrukcí silniční sítě je zaznamenán posun pouze v Blovicích a na
hlavní dopravní trase Plzeň – Nepomuk, v ostatních částech mikroregionu je úroveň kvality
komunikací velmi rozdílná a převážně nevyhovující. Problém je ve finančních zdrojích
vzhledem k nízké daňové výtěžnosti, omezeným ostatním zdrojům a povinnosti kofinancování
dotačních titulů na rozvoj místní infrastruktury.
- Zájmem mikroregionu je také posílení lobby k aktivnímu řešení problému kvality dalších
hlavních komunikací, zejména pak trasy Únětice (Přeštice) – Blovice.
- Vzhledem k vysoké zátěži Blovic kamiónovou dopravou, která již způsobila statické poruchy
některých domů u těchto tras, je uvažováno vybudování obchvatu Blovic, Chocenic
a Kotousova na trase Plzeň - Nepomuk – nyní pouze ve stavu projektového námětu, finanční
odhad cca ¾ mld.Kč.

4.2.3. Rozvoj vodohospodářské infrastruktury
- Téma trvá.
- Město Blovice je zapojeno do projektu Čistá Berounka II, v rámci kterého budou celkem
realizovány investice do vodohospodářské infrastruktury v rozsahu 100 mil. Kč.
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- Bylo vytvořeno sdružení obcí vodovodního přivaděče pro Plzeň-jih. Toto sdružení se však
rozpadlo a investice byly realizovány pouze v části obcí (asi 1/3). Ostatní obce hospodaří
s vlastními vodními zdroji.

4.2.4. Využití obnovitelných zdrojů energie, plynofikace
- Téma využití obnovitelných zdrojů energie trvá
- Zájem mikroregionu o využití paliva v rámci záměru vybudování fermentačního střediska.
Dalším zdrojem může být také pila v Blovicích, která se věnuje lisování dřevěných briket.
- Plynofikace obcí již není prioritou vzhledem k nárůstu cen média. Preferencí je návrat
k lokálnímu vytápění (dřevo, uhlí).

4.2.5. Rozvoj komplexního systému nakládání s odpady
- V mikroregionu probíhá sběr a třídění odpadu.
- V Blovicích funguje recyklační centrum pro stavební suť a zeminu, sběrný dvůr na tříděný
odpad a sběrna surovin.
- Zájmem mikroregionu je vytvoření střediska na zpracování bioodpadu (zelený odpad) –
fermentační středisko a zabezpečení třídění a likvidace zeleného odpadu z domácností
a veřejné zeleně v obcích.

Foto: Tour de Úslava
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4.3. Problémový okruh: Stabilizace obyvatelstva a rozvoj lidských
zdrojů
Opatření:

4.3.1. Bytová výstavba a revitalizace bytového fondu
- Téma trvá, jsou nutné rekonstrukce obecních bytů.
- V uplynulém období byly v Blovicích vystavěny 3 bytové domy, v obcích pokračuje výstavba
rodinných domů.
- Tématem mikroregionu je podpora výstavby pro sociálně slabší občany (matky
samoživitelky, osamělí lidé a další). Je zaznamenán vysoký počet žádostí o byty, z nichž více
než polovina je právě poptávka po bytech malometrážních.
- Nezbytná je příprava lokality pro stavbu rodinných domů v katastru Blovic a Vlčic
a bytových domů včetně družstevních.

4.3.2. Optimalizace dostupnosti a kapacit občanské vybavenosti
- Téma je stále aktuální, rozvoj kapacit občanské vybavenosti pokračuje pouze v Blovicích
a v malé míře i v některých střediskových obcích.
- Problémem celého mikroregionu je také otázka mobility – bezbariérového přístupu
do veřejně přístupných budov všech obcí mikroregionu (v Blovicích jde o budovu městského
úřadu na náměstí, knihovnu, lidový dům, dům dětí a mládeže, ordinaci dětského lékaře,
základní uměleckou školu a zubní polikliniku).
- V Blovicích je postupně řešena otázka dostupnosti dětských hřišť a sportovišť. Buduje se
dětské dopravní hřiště, víceúčelové hřiště, je plánována výstavba plochy pro in-line sporty
včetně zázemí, vybavení přirozených shromaždišť dětí a mládeže prvky pro setkávání a herní
plochy s vybavení, a to především ve větších bytových zástavbách.
- V Chocenicích bylo vybudováno dětské „komunitní“ hřiště – záměr zpracován na základě
komunitního plánování, kdy se děti podílely na přípravě projektu, výběru vybavení hřiště
a jeho konečné úpravě. (Podpořeno z MMR)
- V ostatních obcích jsou tato zařízení většinou v nevyhovující kvalitě a nedostačující
dostupnosti.
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4.3.3. Zvyšování vzdělanosti obyvatelstva
- V roce 2006 byly realizovány 2 série školení (problematika zpracování projektů apod.)
z projektu Plzeňského kraje Budování absorpční kapacity (BAK) ve spolupráci
s mikroregionem Přešticko.
- V rámci mikroregionu Úslava probíhá vzdělávací série tématicky zaměřených seminářů
(např. pro účetní, SHR, NNO, podnikatele v cestovním ruchu apod.).
- Zájem mikroregionu také o programy zapojení lidí bez pracovních návyků do pracovního
procesu – vzdělávání, možnost vybudování azylového domu, podpora tvorby pracovních míst.
- Dům dětí a mládeže pořádá jazykové kurzy, v knihovně v Blovicích je umožněna počítačová
výuka pro děti i dospělé, na gymnáziu v Blovicích se konají počítačové kurzy. Zájem je také
o „Univerzitu třetího věku“, kurzy pro ženy, činnost pedagogické a právní poradny.

Foto: školení v rámci BAK – projektový management
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4.3.4. Rozvoj kulturního a společenského života
- Téma trvá i do dalšího období.
- V jednotlivých obcích probíhají tradiční společenské a kulturní akce.
- V mikroregionu existují dobrovolné týmy (obvykle zástupci obcí, NNO a podnikatelů z dané
lokality), které se podílejí na přípravě sportovních a kulturních akcí, na tvorbě partnerství
v rámci těchto akcí a na jejich medializaci.
- K rozvoji kulturního a společenského života přispívá i přeshraniční spolupráce s německými
městy Teublitz a Triptiz, jejichž zástupci se také účastní některých akcí mikroregionu
a jednotlivých aktérů, spolků.
- Město Blovice ve spolupráci s mikroregionem také uspořádalo Setkání mladých malířů
a Setkání kronikářů obcí mikroregionů Úslava a Přešticko s odbornými přednáškami. Obě
akce byly kofinancovány z POV KÚ Plzeňského kraje.
- Ve spolupráci se zástupci církve je zajímavá možnost rozvoje kulturní činnosti v sakrálních
stavbách a duchovního rozvoje obyvatelstva.
- Problematická je oblasti infrastruktury kulturních a společenských zařízení. Střediskový
dům dětí a mládeže vyžaduje nezbytnou rekonstrukci a rozšíření prostor (přístavba sálu
vč.zázemí a dalších prostor nad stávajícím objektem).
- V zahradě ZUŠ v Blovicích jsou pořádány zahradní koncerty. Zde je nutné provedení
terénních úprav včetně osazení altánku a vybudování sociálního zázemí vně školy, dále
oprava učeben a koncertního sálku a rekonstrukce sociálního zařízení. Možné je také
zrekonstruování a využití atraktivních sklepních prostor školy.
- Jako vhodné se jeví využití stávajících již opuštěných budov ve středu města Blovice (např.
budova bývalé telefonní ústředny v centru města) pro umístění knihovny, čítárny,
přednáškových sálů, informačního centra, centra mladých s internetovou kavárnou,
minikinem, moderní společenskou hernou, fitness centrem i minidiskotékou.
- Zásadní oprava a modernizace je nutná pro objekty společenských organizací v Blovicích
(Sokol, Český svaz chovatelů, Český svaz zahrádkářů, Vodní sporty, Sbor dobrovolných
hasičů).
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4.3.5. Rekonstrukce a využití kulturních památek
- Téma trvá. Realizována je pouze rekonstrukce střechy zámku v Blovicích (muzeum).
- Záměrem města Blovice je využití chátrajícího zámeckého statku pro agroturistiku (penzion,
muzeum, restaurace, stáje, hippoturistika, výstavní a koncertní sál apod.).
- V rámci mikroregionu je aktuální rekonstrukce památkových objektů (především sakrálních
staveb) a vytvoření odpočinkových míst u těchto objektů a památných stromů.
- V Seči je na 2006 plánována oprava kaple Sv.Barbory, která je soukromým majetkem –
proběhla zatím částečná rekonstrukce. V rekonstrukci je nezbytné pokračovat ve spolupráci
s mikroregionem a rozšířit tak nabídku turisticky zajímavých míst. Na Bzí, nejvyšším místě
mikroregionu, je uvažováno o obnově bývalé rozhledny.

Foto: Zřícenina hradu Vlčtejn
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4.4. Problémový okruh: Rozvoj území a sídel
Opatření:

4.4.1. Zachování architektonického rázu a urbanistické struktury sídel
- Je registrována snaha o zachování architektonického rázu, téma trvá.

4.4.2. Efektivní využití místního potenciálu mikroregionu
- V rámci mikroregionu chybí aktivní spolupráce na některých akcích a dohodnutých
záměrech.
- V rámci aktivit mikroregionu bylo realizováno:
- Tour de Úslava – cyklistické závody, každoroční akce
- Vlčtejnské léto – společenská akce
- Hry bez hranic – zábavní soutěže, na kterých se postupně podílejí všechny obce
- jednotlivé obce organizují Vánoční trhy
- Spolupráci a informovanost v rámci obcí se mikroregion snaží podpořit organizováním
Valných hromad mikroregionu pokaždé v jiné obci – šance o prezentaci jednotlivých obcí,
motivace k vytvoření atraktivního programu jednání. Velmi často je používána vedením
mikroregionu el. pošta pro rychlejší komunikaci a výměnu názorů.

4.4.3. Rozvoj vnitřních i vnějších vztahů a spolupráce
- Při některých akcích lze konstatovat nedostačující aktivní spolupráci v rámci mikroregionu
– viz výše.
- Z hlediska přeshraniční spolupráce je realizováno aktivní partnerství mikroregionu
s německými městy Teublitz (www.teublitz.de) a Triptis (www.triptis.de). Partnerství mezi
městy Blovice a Triptis se v roce 2004 rozšířilo také na území mikroregionu Úslava a na
německé straně též o území okolních obcí Triptisu.
- Ze strany mikroregionu je zájem o společný postup v řešení společných problémů:
a) Mikroregion podpořil žádost obcí o vybudování výtahu na polikliniku (bylo podpořeno
z rozpočtu KÚ).
b) Zájem o zastupování obcí při tvorbě krajského územního plánu, při žádostech o finanční
prostředky na rekonstrukci zemědělských komunikací v havarijním stavu po povodních, při
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žádostech o podporu budování bezbariérových přístupů do veřejných budov a kvalitního
viditelného bezpečnostního značení (schody, přechody apod.).
c) V případě vyřizování stížností jednotlivých obcí v pověřené obci je při jednání přítomen
zástupce představenstva mikroregionu.
- Výbornou spolupráci lze konstatovat s Domem dětí a mládeže v Blovicích.

Foto: Z fotbalového turnaje v Letinech

4.4.4. Rozvoj a podpora návaznosti informačních systémů
- Téma trvá.
- Mikroregion má vybudované vlastní webové stránky (www.mikro-uslava.cz), na kterých
jsou umístěny aktivní odkazy na jednotlivé členské obce. Tyto obce již pak většinou nemají
odkazy zpět na ostatní obce mikroregionu.
- Obce nevyužívají dostatečně elektronickou komunikaci, stále přetrvává jistý odstup od
řešení této problematiky, nejefektivnější z hlediska managementu mikroregionu je osobní
komunikace.
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4.4.5. Ochrana přírody a ekologická výchova
- V rámci města Blovice funguje osvěta v místním tisku (informace k třídění odpadů apod.).
- Dům dětí a mládeže pořádá akce, výstavy a kroužky pro děti s tvorbou výrobků
z odpadových surovin.
- Na území mikroregionu (město Blovice) působí Ekologická komise – sdružení, které zajišťuje
některé úklidové akce v přírodě, snahou je vybudování naučné stezky ve spolupráci se ZŠ
a gymnáziem.
- Tématem do budoucna je:
- zhotovení plánu městské zeleně v Blovicích
- obnova lesních studánek a údržba prostoru v jejich okolí včetně přístupové pěšiny
- údržba stávající zeleně
- výsadba nových stromů a alejí nejen v intravilánu obce
- vytváření klidových a odpočinkových zón
- rozvoj zelených ploch včetně výsadby okrasných rostlin
- údržba a rekonstrukce parku Cecina v Blovicích
- údržba zeleně na hřbitovech a pietních místech
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