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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. 2007 byli:
Miroslav Hrubý – předseda správní rady
Ladislav Drobníček
Jindřich Fürbacher
Vlastimil Hálek
Petr Klásek
Ivo Šašek
Členy dozorčí rady společnosti k 31. 12. 2007 byli:
Petr Jakobe – předseda dozorčí rady
Miloslav Michalec
Vladimír Vávra

Přehled činností vykonávaných v roce 2007
Vzdělávací činnost
Konzultační středisko PEF ČZU v Praze
Úhlava, o. p. s. zajišťuje v Klatovech fungování Konzultačního střediska
Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, které bylo
otevřeno v říjnu 2002 na Střední škole zemědělské a potravinářské v Klatovech.
V roce 2007 probíhala část přednášek zimního semestru také v Eurocampu
Běšiny.
V současné době probíhá ve středisku kombinovanou formou
výuka bakalářského a navazujícího magisterského studia
v oboru „Veřejná správa a regionální rozvoj“, přičemž první
část studia je organizována formou tzv. kurzů celoživotního
vzdělávání. Ke konci roku 2007 studovalo v Konzultačním
středisku v pěti ročnících zhruba 500 studentů.

Informační gramotnost – základ dalšího rozvoje
Cílem projektu „Informační gramotnost – základ dalšího rozvoje“, který byl
zahájen v březnu 2006, je rozšíření a zkvalitnění nabídky dalšího vzdělávání
v oblasti informačních a komunikačních technologií vytvořením nového
vzdělávacího programu určeného především pro zaměstnance obecních úřadů,
informačních center, knihoven a podobných míst spojených s poskytováním
informací a služeb veřejnosti. Tento vzdělávací program kombinuje klasické
výukové postupy s moderní vzdělávací metodou e-learningu.
V roce 2006 byl proveden dotazníkový průzkum mapující
potřeby cílové skupiny a byla zahájena práce na vytvoření elearningového programu a jeho obsahové náplně. V dubnu
2007 byl vzdělávací program připraven a v průběhu května
a června odzkoušen na pilotní skupině posluchačů. Zkušenosti
a náměty získané od účastníků tohoto školení byly poté
zapracovány zpět do vzdělávacího programu. V rámci projektu
byla také vydána odborná publikace a manuál k e-learningové
aplikaci v tištěné podobě (viz. kapitola „Publikační činnost“).
Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
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EVYNA – Efektivní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen na trh práce
Od března 2006 se Úhlava, o. p. s. podílí jako partner České zemědělské univerzity
v Praze na realizaci projektu „Efektivní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen na trh
práce“ (http://evyna.pef.czu.cz). Hlavním cílem tohoto projektu je odstranění
znevýhodnění žen, které se vrací na trh práce po mateřské nebo rodičovské
dovolené. Zájemkyně, ale i zájemci, si mohou vybrat z osmi vzdělávacích modulů
(např. ekonomika, informatika, pracovní právo, anglický jazyk, občanská gramotnost
atd.), pomocí kterých mohou aktualizovat svoji odbornost, obnovit pracovní návyky a stát se tak
pro budoucího zaměstnavatele atraktivnější. Kurzy jsou nabízeny formou e-learningového vzdělávání,
kdy má každý účastník možnost zvolit si časový harmonogram studia podle svých aktuálních
možností.
Již v roce 2006 bylo zřízeno v prostorách sídla společnosti
konzultační středisko, kde se zájemci o studium mohli
informovat o bližších podrobnostech a podmínkách studia
popřípadě se zaregistrovat do vybraných kurzů.
V průběhu celého roku 2007 se zaregistrovalo celkem 97
zájemkyň o studium, z toho osobně navštívilo konzultační
středisko 38 studentek. Návštěvníci střediska měli možnost
vyzkoušet si práci a ovládání e– learningové
aplikace
a v případě zájmu se i zaregistrovat. V květnu ukončily
první studentky studium certifikovanou zkouškou.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Nebojte se e-learningu
Hlavním cílem projektu nazvaného „Nebojte se e-learningu“ je zbavit zájemce
ostychu před e-learningovou vzdělávací metodou a ukázat jim, že běžný uživatel
výpočetní techniky zvládne metodu e-learningu intuitivně doslova za několik
minut.
E-learning snižuje náklady na vzdělávání a přibližuje ho i do odlehlých oblastí. Uživatel není časově
vázán na určitá klasická školení a může postupovat individuálně podle vlastního časového
harmonogramu. Pro cílovou skupinu představuje e-learning efektivní a dostupnou metodu
celoživotního vzdělávání budoucnosti.
V rámci projektu byl v průběhu roku 2007 vytvořen nový
vzdělávací program, který učí práci s e-learningem jako
metodou celoživotního vzdělávání. Dále byla připravena
příručka uživatele e-learningové aplikace a celkem 8 elearningových kurzů, jejichž náplní jsou témata
související s fungováním Evropské unie, fondy EU
a dalšími možnostmi získávání dotací, přípravou
projektové žádosti o dotaci apod.
Nový vzdělávací program byl odzkoušen na skupině
40 osob v Pardubickém kraji. E-learningové vzdělávání
zde bylo doplněno klasickým - formou třech dvoudenních
seminářů, závěrečného setkání a projektového workshopu. Spolu se společností Úhlava na projektu
spolupracuje firma CompAct Bohemia, s. r. o. (technická stránka projektu) a VN KONZULT, s. r. o.,
Lázně Bohdaneč (vazba na cílovou skupinu v Pardubickém kraji).
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Efektivní EU správa – peníze z EU do města i na venkov
„Efektivní EU správa – peníze z EU do města i na venkov“ je další z řady
projektů, které kombinují klasickou formu vzdělávání s metodou e-learningu.
Projekt je zaměřen především na představitele venkovských samospráv
a jejich úředníky, ale je určen také představitelům tradičních spolků jako jsou
myslivci, zahrádkáři, včelaří, dobrovolní hasiči a podobně. Jeho hlavním cílem
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je rozšíření a zkvalitnění nabídky dalšího vzdělávání v oblasti získávání finančních prostředků
z regionálních, národních a evropských grantových programů, zejména se zaměřením na malé obce,
zájmová sdružení a spolky.
V únoru až dubnu 2007 byl proveden dotazníkový průzkum mezi obcemi a v dubnu 2007 byla
zahájena tvorba vzdělávacího programu. V prosinci 2007 pak
bylo zahájeno pilotní školení, které potrvá až do února 2008.
Na něj se přihlásilo celkem 53 účastníků. Jednotlivé semináře
se konají v Klatovech, Běšinech a Tachově a jsou doplněny elearningovým kurzem, který je přístupný pro všechny
přihlášené.
Na první čtvrtletí roku 2008 je plánováno vydání publikace
s názvem „Dotační možnosti pro malé obce v období 20072013“, která obsahuje přehled nejdůležitějších dotačních titulů
využitelných právě malými venkovskými obcemi.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Slavnostní zahájení činnosti Regionálního centra sociální integrace a celoživotního
vzdělávání v Klatovech
Dne 20. prosince 2007 bylo v Klatovech slavnostně otevřeno
nově rekonstruované Regionální centrum sociální integrace
a celoživotního vzdělávání. Úhlava, o. p. s. se v roce 2005
podílela na zpracování úspěšné žádosti o dotaci
na rekonstrukci tohoto objektu ze Společného regionálního
operačního programu a v rámci předloženého projektu byla
jedním z partnerů Města Klatovy.
Slavnostní otevření se uskutečnilo za přítomnosti 1. náměstka
ministra pro místní rozvoj Ing. Jiřího Vačkáře, senátorky JUDr.
Jiřiny Rippelové, představitelů města Klatovy zastoupeného
starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem a místostarosty Mgr.
Věrou Tomaierovou a Ing. Jiřím Vránou a dalších významných hostů.
Po slavnostním ceremoniálu následoval den otevřených dveří. Veřejnosti tak byla představena
budova, ve které bude, souběžně se sálem Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech,
probíhat výuka Konzultačního střediska České zemědělské univerzity v oboru „Veřejná správa
a regionální rozvoj“ a celá řada dalších vzdělávacích a společenských akcí.

Rozvoj kultury, záchrana kulturního dědictví
Výstava fotografií z rumunského Banátu
Úhlava, o.p.s. uspořádala ve spolupráci s organizací Člověk v tísni - společnost při České televizi,
o.p.s. putovní výstavu fotografií Ivo Dokoupila, které nafotil
v rumunském Banátu. Fotografie bylo možné v průběhu roku
2007 shlédnout postupně na několika místech Plzeňského kraje
– z budovy Krajského úřadu v Plzni se přesunula do Muzea
Dr. Šimona Adlera na Dobré Vodě u Hartmanic, odtud
do Eurocampu v Běšinech a dále do Kasejovic.
Na fotografiích jsou zobrazeny české vesnice v Banátu - Svatá
Helena, Gerník, Rovensko, Bígr, Eibentál a Šumice se svými
obyvateli. Výstava fotografií Ivo Dokoupila si klade za cíl
připomenout, že v Rumunsku žije česká komunita, která dodnes nezpřetrhala vazby na původní vlast.
Dokumentuje také těžký život těchto lidí v horách nad Dunajem.
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Hudba v synagogách plzeňského regionu (VI. ročník)
Již šestým ročníkem pokračoval v roce 2007 cyklus koncertů
„Hudba v synagogách plzeňského regionu“. V tomto roce
nepůsobila Úhlava, o. p. s. jako nositel projektu (tím byla Židovská
obec v Plzni), ale pouze jako jeden z partnerů. V rámci projektu se
v období červen – září 2007 uskutečnilo celkem sedm koncertů (šest na území Plzeňského kraje
a jeden v synagoze Floss v Bavorsku).
Projekt se uskutečnil za finanční podpory Nadace židovské obce v Praze, Nadace Život Umělce,
Nadace Gideona Kleina, Nadace Leoše Janáčka. Sponzorem projektu byla společnost ISCAR ČR,
s. r. o. Projekt dále podpořily Český svaz ochránců přírody v Radnicích, Město Kdyně, Město
Kasejovice, Památník Hartmanice a Jüdische Gemeinde Weiden. Stejně jako každoročně byl výtěžek
ze vstupného věnován na opravu Staré synagogy v Plzni.

Ochrana životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj
ENVIC – Environmentální informační centra Plzeňského kraje
Úhlava, o. p. s. se od září 2006 podílí na projektu „ENVIC - Environmentální
informační centra Plzeňského kraje“ (http://www.envic.cz), jehož nositelem je
Občanské sdružení ENVIC. Spolu s dalšími 7 regionálními partnery se snaží
naplnit hlavní cíle projektu, tj. zvýšení povědomí a vzdělanost široké veřejnosti
o udržitelném rozvoji.
Ve spolupráci se Střední školou zemědělskou a potravinářskou školou v Klatovech vzniklo
environmentální informační centrum, které poskytuje občanům informace a rady v oblasti životního
prostředí. Občané Klatov a okolí měli také možnost průběhu roku 2007 navštívit 10 seminářů, výstav
a naučných vycházek s tématikou ochrany životního prostředí, které připravili pracovníci informačního
centra.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Síť environmentálních informačních a poradenských center v regionu Šumava
Projekt je zaměřen na vzdělávání a poradenství s důrazem na
šetrné chování k přírodě, šetrné podnikání, zdravý životní styl
a trvale udržitelný rozvoj (http://env.isumava.cz).
Obecně prospěšná společnost Úhlava, jako jeden z partnerů
nositele projektu Regionální rozvojové agentury ve Stachách,
zajišťuje činnost odborného poradce, který působí na území
okresů Klatovy a Domažlice a poskytuje terénní poradenství
zejména na zemědělských farmách. Zabývá se především
řešením problémů jednotlivých subjektů vůči životnímu
prostředí a EVVO, poukazuje na kritické body, příp. konzultuje
jejich řešení s odborníky na danou problematiku. Dále pomáhá
při zúřadování povinné zemědělské administrativy, při získávání finančních prostředků, dotací apod.
Projekt, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky,
potrvá do února 2008.
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Podpora rozvoje regionu a propagace regionu
Poznej svého souseda
V průběhu roku 2007 se Úhlava, o.p.s. podílela na přípravě vzniku nového
mapového informačního portálu, ve kterém jsou
v různých vrstvách zobrazovány turistické cíle,
vlastivědné zajímavosti, kulturní a církevní
pamětihodnosti a jinak zajímavá místa pro
potřeby turistického ruchu a využití volného času. Cílem projektu je
přiblížit oblast, na které působí Místní akční skupina Pošumaví, nejen
turistům, ale i místním obyvatelům a to především sběrem dat
a zajímavých informací lokálního charakteru, jako jsou například
pověsti, báje a historické události vážících se k jednotlivým objektům.
Portál bude zpřístupněn v březnu roku 2008 na adrese www.mapin.uhlava.cz.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Iniciativy Společenství INTERREG
IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu
V rámci projektu Budování absorpční kapacity byla Úhlava, o. p. s. jako partner projektu Plzeňským
krajem pověřena zpracováním aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu PK. Cílem tohoto
dokumentu bylo na základě stávající verze Programu a za využití dalších koncepčních dokumentů
a jiných materiálů definovat vhodné priority a možná opatření, jejichž efektivní uplatnění
v následujícím období povede k tomu, aby odvětví cestovního ruchu v Plzeňském kraji zaznamenalo
kvalitativní růst. Dokument byl zpracován v období duben – červen 2007 a doplněn po připomínkovém
řízení v září 2007.

Organizování seminářů a kurzů
Setkání starostů okresu Klatovy a Tachov s představiteli Plzeňského kraje a krajského
úřadu
Úhlava, o. p. s. uspořádala v roce 2007 dvě setkání, na kterých představitelé Plzeňského kraje
a vedoucí odborů krajského úřadu seznámili starosty obcí z okresů Klatovy a Tachov s aktuálními
informacemi spadajícími do působnosti jimi vykonávaných funkcí.

Prvního setkání, které se uskutečnilo dne 18. ledna 2007 v sále Střední školy zemědělské
a potravinářské v Klatovech, se zúčastnilo na 70 starostů obcí okresu Klatovy. Na setkání starostů
z okresu Tachov v Konstantinových Lázních dne 15. března 2007 bylo přítomno zhruba 45 starostů.

Seminář „Rovné šance – od teorie k praxi“
MAS Pošumaví spolu s Úhlavou, o. p. s. byli pořadateli semináře určeného určen všem, kdo mají
zájem o naplňování idejí rovných příležitostí nejen mezi ženami a muži, mezi věkovými kategoriemi,
mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, ale i v rámci sociálního postavení, v rámci tělesně
handicapovaných skupin obyvatel nebo v rámci návratu po rodičovské dovolené na trh práce.
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Úvodní slovo na semináři, který se konal 13. září 2007
v Eurocampu Běšiny, přednesla senátorka Jiřina Rippelová,
mezi jinými dále vystoupila poradkyně pro otázky rovného
postaveni žen a mužů evropského komisaře Vladimíra Špidly
Iva Laňová, zástupkyně veřejného ochránce práv Jitka Seitlová,
senátorka Alena Gajdůšková, radní Plzeňského kraje Pavel
Karpíšek a další hosté. Součástí semináře bylo také
představení projektu EVYNA, který řeší ulehčení návratu žen
po mateřské dovolené do pracovního procesu.

Seminář „Jaké jsou možnosti spolupráce obcí a podnikatelů na venkově“
Dne 3. října 2007 uspořádala Úhlava o.p.s. ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany
půdy v.v.i. v selském dvoře Gigant v Záluží u Kotovic seminář na téma „Jaké jsou možnosti
spolupráce obcí a podnikatelů na venkově“. Semináře se kromě představitelů obcí a podnikatelů
působících na venkově zúčastnili i zástupci bankovního sektoru, Krajského úřadu Plzeňského kraje
a Agrární komory České republiky.
Tématem semináře byli např. možnosti spolupráce obcí, vlastníků
a pronajímatelů půdy při zhodnocování venkovských pozemků,
problematika dotací nejen z Evropské unie, ale i z rozpočtu
Plzeňského kraje a možnosti financování projektů na venkově
prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky
ve spolupráci s dalšími bankovními ústavy.

Pomoc lokálním samosprávám a dalším lokálním organizacím
Regionální česko-bavorské poradenské a informační centrum pro zemědělství a
venkov (Regioagricentrum)
V rámci tohoto projektu, podpořeného z programu Iniciativy INTERREG IIIA
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, byla tradiční spolupráce mezi
Úhlavou, o. p. s. a Střední školou zemědělskou a potravinářskou v Klatovech
rozšířena o spolupráci se Zemědělskou školou v Chamu. Cílem projektu je
systematizovat a centralizovat regionální informace z oblasti zemědělství
a venkova na jedno místo.
Již v roce 2006 byly v rámci projektu vytvořeny webové
stránky
„http://www.rac.uhlava.cz“,
na
kterých
jsou
aktualizovány informace o cenách zemědělské produkce,
agrometeorologické informace, či informace o možnostech
získání finančních prostředků a další. V areálu Střední školy
zemědělské a potravinářské v Klatovech bylo zřízeno
kontaktní místo, kde mohou zájemci obdržet informace
o možnostech podpor z Evropské unie a o potřebných
úkonech, které je nutno učinit k jejich získání. V tomto roce
byl na Střední škole zemědělské a potravinářské v Klatovech
uspořádán také úvodní seminář projektu věnovaný mimo jiné
problematice ochrany vod a zpracování havarijních plánů.
V roce 2007 se konal 24. dubna další seminář, věnovaný zejména představení informačního portálu
projektu a jednotlivým osám programu rozvoje venkova v Čechách i v Bavorsku. Seminář se
uskutečnil rovněž na Střední škole zemědělské a potravinářské v Klatovech. Závěrečný seminář
projektu zaměřený na problematiku hospodaření na půdě v příhraničních oblastech a zvláštnosti při
dovozu zemědělských komodit se uskutečnil 18. 6. 2007 v Neukirchenu bei Hl. Blut. Na tomto
semináři byla rovněž představena zpráva z provedeného dotazníkového průzkumu, která byla jedním
z plánovaných výstupů projektu.
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Zpráva o činnosti společnosti v roce 2007

Audit zásobníku projektů
Úhlava, o. p. s. jako partner Plzeňského kraje v rámci projektu Budování absorpční kapacity PK
provedla audit zásobníku projektů. V rámci této zakázky bylo v průběhu února a března 2007
zauditováno 235 projektových záměrů.

Zpracování projektových žádostí o dotace ze strukturálních fondů EU a dalších zdrojů,
informační a poradenská činnost
Společnost se v roce 2007 zabývala také zpracováním projektových žádostí včetně souvisejících
příloh a poskytováním dotačního poradenství k národním programům i fondům Evropské unie
pro další subjekty.

Publikační činnost
V roce 2007 vydala Úhlava, o. p. s. dvě odborné publikace. První kniha od autorů J. Vaňka,
J. Jarolímka a P. Šimka nese název „Informační gramotnost – základ dalšího rozvoje“ a přináší
ucelený pohled na problematiku informační gramotnosti zachycením aktuálního rozvoje informačních
a komunikačních technologií v kontextu současné informační společnosti. Druhá publikace nazvaná
taktéž „Informační gramotnost – základ dalšího rozvoje“, s podtitulem „Manuál k e-learningové
aplikaci“ je od autorů M. Hrubého, I. Šaška a M. Kroutílka a jejím cílem je přiblížit a usnadnit práci
v systému moderního vzdělávání formou e-learningu. Obě publikace byly vydány v rámci projektu
„Informační gramotnost – základ dalšího rozvoje“.
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