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Obecně prospěšná společnost Úhlava, o. p. s. vznikla zápisem do rejstříku obecně
prospěšných společností vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl O, vložka 51,
dne 6. dubna 2002.
Členy správní rady společnosti k 31. 12. 2003 byli:
Ing. Vojtěch Brant
Ing. Marie Bučková
Ing. Ivo Šašek, CSc.
Ing. Jiří Hladík
Ing. Miroslav Hrubý
Jindřich Fürbacher
Členy dozorčí rady společnosti k 31. 12. 2003 byli:
RNDr. Naděžda Pízová
Ing. Václav Kotál
Ing. Zbyněk Reifner

Přehled činností vykonávaných v roce 2003
Vzdělávací činnost
Konzultační středisko PEF CZU v Praze
V oblasti rozvoje vzdělanosti společnost Úhlava, o. p. s. zabezpečuje v Klatovech fungování
Konzultačního střediska Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze,
které bylo otevřeno v říjnu 2002 na Střední zemědělské škole v Klatovech. Od září 2003
probíhá v tomto středisku kombinovanou formou výuka bakalářského studia v oboru „Veřejná
správa a regionální rozvoj“. Do prvního ročníku bylo přijato celkem 106 posluchačů, z toho
92 jich nastoupilo ke studiu. Výuka a převážná část zkoušek ve středisku probíhá vždy
o sobotách a nedělích a zajišťují ji vyučující z České zemědělské univerzity v Praze.
V tomto středisku probíhal začátkem roku 2003 rovněž přípravný kurz k přijímacím
zkouškám na vysokou školu z matematiky a cizích jazyků. Jeho cílem bylo připravit zájemce
o studium na PEF CZU v Praze, ale i na jiných vysokých školách, na zvládnutí přijímacích
zkoušek. Kurzu v rozsahu 8 konzultací z matematiky a 5 konzultací z cizího jazyka (němčina
a angličtina) se zúčastnilo celkem 74 posluchačů.
Kurz na získání certifikátu ECDL
V oblasti rozvoje vzdělanosti uspořádala společnost kurz a zkoušku k získání oprávnění
ECDL („mezinárodního řidičáku na počítač“). Po absolvování tohoto kurzu a složení zkoušky
obdrželi jeho účastníci mezinárodní certifikát European Computer Driving Licence (ECDL),
který deklaruje, že jeho držitel prošel nezávislým mezinárodním testem a splňuje optimální
znalostní kritéria pro práci s počítačem.
Školení „Zdokonalení marketingových a odborných znalostí provozovatelů
agroturistických farem“
V listopadu 2003 začala Úhlava, o. p. s. realizovat školení na téma „Zdokonalení
marketingových a odborných znalostí provozovatelů agroturistických farem“. Tento projekt
byl zajišťován pro Ústav zemědělských a potravinářských informací v rámci programu
SAPARD a byl ukončen v dubnu 2004.
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V rámci celého projektu se uskutečnilo celkem 8 identických čtyřdenních školení na pěti
místech České republiky:
18. 11. 2003 – 21. 11. 2003 Praha
15. 12. 2003 – 18. 12. 2003 Praha
19. 1. 2004 – 22. 1. 2004 Žamberk
26. 1. 2004 – 29. 1. 2004 Chvaletice
9. 2. 2004 – 12. 2. 2004 Kroměříž
16. 2. 2004 – 19. 2. 2004 Kroměříž
8. 3. 2004 – 11. 3. 2004 Klatovy
29. 3. 2004 – 1. 4. 2004 Klatovy
Semináře byly určeny především současným provozovatelům služeb ve venkovské turistice
a agroturistice, novým zájemcům o jejich poskytování, dále pak učitelům středních škol
a učilišť, které se zabývají venkovskou turistikou, případně studentům zemědělských
a veterinárních škol, kteří se v budoucnu chtějí zaměřit na poskytování služeb ve venkovské
turistice či agroturistice. Každý z účastníků školení obdržel příručku a další materiály
věnované problematice agroturistiky a marketingu. Účastníkům školení byl rovněž předán
certifikát o absolvování celého kurzu.

B. Rozvoj kultury, záchrana kulturního dědictví
Hudba v synagogách Plzeňského regionu 2003
V roce 2003 uspořádala obecně prospěšná společnost Úhlava druhý ročník cyklu benefičních
koncertu vážné hudby Hudba v synagogách Plzeňského regionu. Spolupořadatelem tohoto
cyklu byla Židovská obec v Plzni, dále města Kdyně, Radnice, Hartmanice a Kasejovice.
Finančně projekt podpořil Nadační fond obětem holocaustu, Nadace Rudolfa Löwyho
a plzeňských židů na záchranu plzeňských synagog a Plzeňský kraj. V rámci projektu bylo
v období květen – říjen 2003 uspořádáno celkem pět koncertů vážné hudby (viz. program),
na všech významnějších místech svázaných s židovskou tradicí a kulturou v Plzeňském kraji.
Výtěžek z koncertu Kč 18 440,-- byl poukázán na opravu Staré synagogy v Plzni.
25. 5. 2003 - Velká synagoga v Plzni – účinkující: Filharmonické kvarteto Praha
Lukáš Vondráček – klavír
10. 6. 2003 - Synagoga Kdyně – účinkující: Miroslav Vilímec - housle
Vladislav Vilímec – klavír
15. 6. 2003 - Synagoga Radnice – účinkující: Jana Boušková – harfový recitál
Miroslav Vilímec – housle
7. 9. 2003 - Muzeum Šimona Adlera, Dobrá Voda u Hartmanic - účinkující:
Jiří Hošek – violoncello
Dominika Hošková – violoncello
5. 10. 2003 - Synagoga Kasejovice – účinkující: Afflatus Quintet
Roman Novotný – flétna
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Jana Brožková – hoboj
Vojtěch Nýdl – klarinet
Ondřej Roskovec – fagot
Radek Baborák – lesní roh

Bbkult.net
V oblasti kultury se společnost podílela na vytváření dvojjazyčné přeshraniční internetové
platformy bbkult.net. Jejím cílem je informovat v českém i německém jazyce o kulturním
životě a aktivitách na obou stranách bavorsko-české hranice, přednostně v zájmovém území
Horní Falc a Plzeňský kraj.

C. Příprava na vstup do Evropské unie
Regionální evropské informační centrum
Úhlava, o. p. s. působí jako hlavní partner Regionálního evropského informačního centra
(REIC), které vzniklo v Klatovech v květnu 2003 za podpory z programu Phare 2001 –
Program malých projektů. Nositelem projektu je občanské sdružení Šumava bez hranic. Mezi
hlavní aktivity REIC patří pořádání seminářů, školení a besed týkajících se Evropské unie,
pořádání akcí pro veřejnost, soutěží, kulturních programů spojených s EU, publikační činnost,
vyhledávání informací o EU na internetu, zprostředkování informací a kontaktů, poskytování
informačních materiálu a publikací o EU.

D. Organizování seminářů
Setkání starostů s představiteli Plzeňského kraje a krajského úřadu Plzeňského kraje
Společnost uspořádala 19. 2. 2003 v Horažďovicích, 21. 2. 2003 v Tachově a 11. 12. 2003
v Klatovech setkání, na kterých radní Plzeňského kraje a představitelé krajského úřadu
seznamují starosty obcí s aktuálními informacemi spadajícími do působnosti jimi
vykonávaných funkcí.
Setkání LAG (Local Action Groups) Iniciativy EU LEADER+
Úhlava, o. p. s. se podílela na zajištění semináře, který pořádal Spolek pro obnovu venkova
a Evropská pracovní společnost pro rozvoj venkova a obnovu vesnice. Seminář byl zaměřen
na využívání finančních prostředků z iniciativy Leader+ a zúčastnili se ho zástupci LAG
z Německa, Rakouska, Irska, Francie a Finska a představitelé jejich českých partnerů.
Seminář probíhal ve dnech 24. - 26. června 2003 postupně na klatovské radnici, Městské
knihovně v Klatovech, v Eurocampu Běšiny a na Střední zemědělské škole v Klatovech.
Jeden den byl věnován návštěvě českých mikroregionů.
Seminář „Regionální přeshraniční spolupráce – zkušenosti a nápady v oblasti rozvoje
venkova“
Ve dnech 25. – 26. 9. 2003 zajišťovala společnost pro Plzeňský kraj seminář s názvem
„Regionální přeshraniční spolupráce – zkušenosti a nápady v oblasti rozvoje venkova“. Cílem
semináře bylo předat praktické zkušenosti měst a obcí, které mají aktivní přeshraniční
spolupráci s bavorskou stranou, zástupcům sídel, která s touto spoluprací teprve začínají.
Seminář kladl důraz na praktické ukázky již realizovaných projektů spolufinancovaných
z různých fondů a programů Evropské unie. Po úvodním vystoupení zástupců české
a bavorské strany v Neukirchenu b.Hl. Blut následovala prohlídka konkrétních projektů
spolufinancovaných z různých fondů a programů Evropské unie v Dobré Vodě u Hartmanic,
Eurocampu Běšiny, Klenčí pod Čerchovem, Švihově a Klatovech.
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Seminář „Vzdělávání pracovníků státní správy – předání zkušeností zaměstnanci
ředitelství pro rozvoj venkova Regensburg“
Společnost zajišťovala 12. 11. 2003 v Neukirchenu b.Hl. Blut seminář na téma rozvoj
venkova a pozemkové úpravy, ve kterém předali zaměstnanci ředitelství pro rozvoj venkova
v Regensburgu své zkušenosti zástupcům českých pozemkových úřadů.
Série kulatých stolů věnovaných problematice venkova a zemědělství
V roce 2003 pořádala Úhlava, o. p. s celkem tři besedy věnované problematice venkova
a zemědělství v souvislosti se vstupem do Evropské unie. Besedy byly určeny zejména
pro soukromé zemědělce, manažery zemědělských podniků či představitele obcí. Účastníci se
seznámili mimo jiné s principy společné zemědělské politiky v EU, s její plánovanou
reformou či problematikou pozemkových úprav a poradenství v zemědělství.
Doc. Ing. Tomáš Doucha, CSc., ředitel Výzkumného ústavu zemědělské
ekonomiky (VÚZE)
– Zemědělství CR a vstup do EU
7. 5. 2003
Ing. Miroslav Toman, CSc., náměstek ministra zemědělství CR pro
vztahy s EU, Ing. Tomáš Kreutzer, ředitel odboru ministerstva zemědělství
pro vyjednávání s EU
– Společná zemědělská politika EU a výsledky vyjednávání CR na summitu
v Kodani
13. 10. 2003 Ing. Jiří Hladík, ředitel Ústředního pozemkového úřadu, Ing. Martin Mistr
Ph.D., ředitel odboru komunikačních služeb Ústavu zemědělských
a potravinářských informací (ÚZPI)
– Pozemkové úpravy a poradenství v oblasti venkova a zemědělství
27. 3. 2003

Cyklus besed „Dobrý, až velmi dobrý večer“
Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Klatovech se Úhlava o. p. s. podílela na organizování
šesti večerů setkání a besed se zajímavými lidmi nazvaných „Dobrý, až velmi dobrý večer“.
Data konání a pozvané hosty uvádí následující přehled:
23. 1. 2003 Mgr. Přemysl Rosůlek, Západočeská univerzita v Plzni
27. 2. 2003 Václav Žák, šéfredaktor časopisu LISTY
27. 3. 2003 PhDr. Šárka Waisová, Západočeská univerzita v Plzni
29. 5. 2003 RNDr. Ondřej Bartůšek, TERPLAN, a. s.
20. 11. 2003 Ing. Milan Ekert, poslanec Parlamentu CR
8. 12. 2003 Doc. Ing. Antonín Peltrám, CSc., rektor Vysoké školy veřejných
a mezinárodních vztahů Praha
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