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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. 2008 byli:
Pavel Honzík – předseda správní rady
Ladislav Drobníček
Jindřich Fürbacher
Vlastimil Hálek
Petr Klásek
Ivo Šašek
Členy dozorčí rady společnosti k 31. 12. 2008 byli:
Petr Jakobe – předseda dozorčí rady
Miloslav Michalec
Vladimír Vávra

Přehled činností vykonávaných v roce 2008
Vzdělávací činnost
Konzultační středisko PEF ČZU v Praze
Již od akademického roku 2003/2004 zajišťuje Úhlava, o. p. s. v Klatovech
fungování Konzultačního střediska Provozně ekonomické fakulty České
zemědělské univerzity v Praze, které bylo otevřeno v říjnu 2002. Výuka probíhá
na Střední škole zemědělské a potravinářské v Klatovech a od roku 2008 také
v nově rekonstruovaných prostorách Regionálního centra sociální integrace a celoživotního
vzdělávání v Klatovech (bývalý Dominikánský klášter),
které má společnost v dlouhodobém pronájmu.
Klatovské konzultační
středisko
zajišťuje
kombinovanou
formou
výuku
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 2008 studovalo
v Konzultačním středisku v pěti ročnících zhruba 450
studentů.

Virtuální univerzita 3. věku (VU3V)
V roce 2008 rozšířila Úhlava, o. p. s. svoji dosavadní spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou
v Praze o tzv. Virtuální výuku univerzity třetího věku (VU3V). Jedná se o pilotní projekt, který
umožňuje seniorům ve vzdálenějších oblastech od „kamenných“ univerzit studovat prakticky stejné
obory, jako je tomu v centrech. Tato aktivita byla financována z prostředků MPSV a MŠMT, získaných
prostřednictvím Asociace univerzit třetího věku.
Úhlava, o.p.s. zabezpečuje pro seniory technickou podporu tak,
aby tito neměli problém s jednoduchými
informačními
technologiemi,
které
umožňují
VU3V
v Klatovech
provozovat. Partnerem projektu je Město Klatovy a Místní akční
skupina Pošumaví, která zajišťuje propagaci projektu na svém
území prostřednictvím členských obecních a městských úřadů.
Univerzita byla zahájena v říjnu 2008 semestrálním kurzem
„Astronomie v architektuře, hudbě a výtvarném umění“, kterého
se zúčastnilo na 50 seniorů. Ti si na závěr kurzu převzali
osvědčení o absolvování virtuální univerzity třetího věku v aule MFF UK v Praze. S pořádáním dalších
kurzů VU3V se počítá i v roce 2009.
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Čechy a Bavorsko všedního dne
V posledním čtvrtletí roku 2008 získala obecně
prospěšná společnost Úhlava dotaci z Programu
přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko na realizaci projektu „Čechy
a Bavorsko všedního dne“. Jeho cílem je zvýšit
informovanost o životě v česko-bavorském příhraničí,
která povede k prohloubení spolupráce a iniciování
dalších společných projektů. Projekt zároveň napomůže
snazšímu pochopení evropských partnerů, jehož
výsledkem by měla být kvalitní spolupráce mezi
sousedícími regiony. Partnerem projektu je Bavorská
zemská centrála pro nová média z Mnichova.
V rámci projektu bude v období duben 2009 až září 2011 na obou stranách hranice odvysíláno celkem
120 půlhodinových televizních magazínů složených z příspěvků z české i bavorské strany. Pětkrát
za dobu trvání projektu bude vydán tištěný dvojjazyčný informační materiál shrnující události
předešlého období. Na německé straně se do výroby a vysílání magazínů zapojí 6 bavorských
regionálních televizí: Donau TV z Deggendorfu, Tele Regional Passau z Passova, TVA Ostbayern
z Regensburgu, TV Oberfranken GmbH & Co.KG z Hofu a Oberpfalz TV Nord z Ambergu. Výběrové
řízení na výrobu a odvysílání televizních magazínů na české straně bylo vypsáno v prosinci roku
2008.

Venkovská turistika a agroturistika – alternativní zdroj obživy pro zemědělce
a podnikatele na venkově
V rámci projektu „Venkovská turistika a agroturistika – alternativní zdroj obživy pro zemědělce
a podnikatele na venkově“ uspořádala obecně prospěšná společnost Úhlava v období říjen – prosinec
2008 čtyřdenní školení konané postupně na třech místech Plzeňského kraje (Švihov, Kdyně a Záluží).
Školení společnost zajišťovala pro sdružení Běleč, z. s. p. o. které získalo na spolufinancování akce
prostředky z Programu rozvoje venkova ČR.
Celkem 87 účastníků školení mělo možnost seznámit
se s informacemi potřebnými pro zahájení či rozšíření
podnikání v oblasti venkovské turistiky a agroturistiky,
se standardy pro ubytování v soukromí, s širokou
škálou produktů cestovního ruchu, s marketingem
a nástroji propagace a reklamy, s využitím
informačních a komunikačních technologií, s dotačními
tituly na podporu podnikání ve venkovské turistice,
s možnostmi obcí při podpoře a vytváření podmínek
pro činnost podnikatelů působících na jejich území atd.
Součástí každého bloku školení byla také jednodenní
exkurze po agrofarmách a dalších poskytovatelích
venkovské turistiky spojená s výměnou zkušeností s jejich provozovateli. Na závěr převzali absolventi
osvědčení o účasti na vzdělávací akci.
V rámci projektu byla vydána publikace „Venkovská turistika a agroturistika – alternativní zdroj obživy
pro zemědělce a podnikatele na venkově“, kterou spolu s CD se studijními materiály obdrželi všichni
účastníci kurzu. Účastníci měli také možnost studovat kurz elektronickou formou prostřednictvím elearningové aplikace.

Zemědělec v EU
V rámci vzdělávacího projektu s názvem „Zemědělec v EU“, který společnost realizovala, bylo během
zimního období roku 2008/2009 proškoleno více jak 600 zemědělců z celé republiky. Semináře
se týkaly oblasti nově zaváděných legislativních požadavků na zemědělské hospodaření, tzv. crosscomliance, které musí zemědělci, kteří chtějí čerpat dotace z Evropské unie, od 1. 1. 2009
bezpodmínečně dodržet. V rámci projektu bylo v roce 2008 na území celé České republiky
uspořádáno celkem 8 seminářů, dalších 6 je plánováno na leden – březen r. 2009. Díky finanční
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podpoře Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) byla účast pro všechny zcela
bezplatná.
V rámci projektu probíhaly dva typy seminářů.
První, věnující se oblasti rostlinné výroby
a jejímu vztahu ke krajině a životnímu prostředí,
a druhý, zaměřující se na živočišnou výrobu,
krmivářství a potravinářství. Semináře se konaly
v šesti krajích České republiky, konkrétně
ve městech
Cheb,
Klatovy,
Strakonice,
Pelhřimov, Pardubice a Olomouc. Kromě
samotných školení byla v rámci projektových
aktivit vydána tištěná publikace obsahující
příspěvky jednotlivých přednášejících, elearningová aplikace poskytující aktuální informace z dané oblasti prostřednictvím internetu a každý
účastník obdržel též CD se všemi potřebnými studijními a informačními materiály. Lektorskou
základnu tvořili odborníci praxe i z akademické sféry. Zemědělci od nich srozumitelným způsobem
získali konkrétní praktické informace o legislativních předpisech a nařízeních, které pro svou činnost
potřebují znát.

EVYNA – Efektivní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen na trh práce
Od roku 2006 se Úhlava, o. p. s. podílela jako partner České zemědělské univerzity
v Praze na realizaci projektu „Efektivní návrat vysokoškolsky vzdělaných žen na trh
práce“. Hlavním cílem tohoto projektu bylo odstranění znevýhodnění vysokoškolsky
vzdělaných žen, které se vrací na trh práce
po mateřské nebo rodičovské dovolené.
Pomocí osmi vzdělávacích modulů mohli zájemkyně, ale
i zájemci aktualizovat své vzdělání a odbornost a tím si
usnadnit návrat do pracovního procesu. Studium bylo řešeno
formou e-learningových kurzů, kdy si studenti mohli sami volit
individuální plán studia. V květnu 2008 byl projekt úspěšně
ukončen. V jeho průběhu se zaregistrovalo celkem 105
zájemkyň, informační středisko navštívilo 38 studentek.
Projekt byl 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, včelaři, dobrovolní hasiči a podobně. Jeho hlavním cílem
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 prosinci 2007 pak bylo zahájeno pilotní školení, které trvalo až
do února 2008. Na něj se přihlásilo celkem 53 účastníků.
Jednotlivé semináře se konaly v Klatovech, Běšinech a Tachově
a byly doplněny e-learningovým kurzem, který je přístupný pro
všechny přihlášené.
Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České republiky.
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Regionální centrum sociální integrace a celoživotního vzdělávání v Klatovech
V prosinci 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 je jedním z partnerů
Města Klatovy.
Ve vzdělávacích prostorách centra, které má Úhlava,
o. p. s. v pronájmu, se konala v průběhu r. 2008 nejen
výuka Konzultačního střediska České zemědělské
univerzity v oboru „Veřejná správa a regionální rozvoj“,
ale i celá řada dalších vzdělávacích a společenských
akcí.

Akreditované školení „Ochrana zemědělského půdního fondu a problematika dřevin
rostoucích mimo les“ (akreditace MV ČR)
Ve čtvrtek 5. června 2008 uspořádala Úhlava, o. p. s.
v přednáškovém sále Regionálního centra sociální
integrace a celoživotního vzdělávání v Klatovech první
ze série školení akreditovaných Ministerstvem vnitra ČR
pro
průběžné
vzdělávání
úředníků
územních
samosprávných celků.
Semináře s názvem „Ochrana zemědělského půdního
fondu a problematika dřevin rostoucích mimo les„ se
zúčastnilo 35 zaměstnanců městských a obecních úřadů
a starostů menších obcí z Plzeňského kraje.
Přednášejícími byli pan Zdeněk Ječmen a paní Marie
Kašparová z Odboru životního prostředí Krajského
úřadu Plzeňského kraje. Na závěr školení obdrželi
účastníci osvědčení o jeho absolvování.
Mimo přínos kurzu pro jejich práci ocenili účastníci akce také skutečnost, že se seminář konal
v Klatovech a oni tak nemuseli za podobnými akreditovanými kurzy dojíždět často až stovky kilometrů,
jak tomu bylo dosud. To byl také jeden z hlavních důvodů, proč obecně prospěšná společnost Úhlava
koncem r. 2007 o akreditaci Ministerstva vnitra ČR zažádala.

Ochrana životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj
ENVIC – Environmentální informační centra Plzeňského kraje
Obecně prospěšná společnost Úhlava se od září 2006 podílela spolu s dalšími 7
partnery na realizaci síťového projektu ENVIC - Environmentální informační centra
Plzeňského kraje. Jak již z názvu vyplývá, hlavním cílem projektu bylo vytvořit
environmentální poradenská místa v celém Plzeňském
kraji a díky ním poskytovat informace z oblasti
životního prostředí. Poradenské centrum zřízené
na Střední škole zemědělské a potravinářské
v Klatovech během realizace projektu tj. do konce
srpna 2008 uspořádalo cca 15 seminářů, výstav
a odborných vycházek, kterých se zúčastnilo přibližně
1 000 zájemců. Pracovníci poradny se mimo jiné
podíleli
na
zpracování
výstavních
panelů
a informačních materiálů na téma Klima a Krajina
a my. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem České republiky.
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Environmentální poradenství pro veřejnost v environmentálním informačním centru
Klatovy
Tato činnost navazuje na výše uvedený projekt ENVIC. Ve zřízeném poradenském centru nadále
pokračuje poradenská a osvětová činnost, jejíž hlavním cílem je zvýšení informovanosti široké
veřejnosti v oblasti environmentálně šetrného chování, postupů, výrobků a služeb. Projekt je
spolufinancován Plzeňským krajem.

Síť environmentálních informačních a poradenských center v regionu Šumava
Projekt je zaměřen na vzdělávání a poradenství s důrazem na šetrné
podnikání ve vztahu k životnímu prostředí, zdravý životní styl a trvale
udržitelný rozvoj. Obecně prospěšná společnost Úhlava, jako jeden
z partnerů nositele projektu Regionální rozvojové agentury
ve Stachách, zajišťovala činnost odborného poradce pro farmáře na
území okresů Klatovy a Domažlice.
Projekt byl řádně vyúčtován a financování z dotace Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky bylo ukončeno
v únoru 2008.

Podpora rozvoje regionu a propagace regionu
Poznej svého souseda
V průběhu let 2007 a 2008 se Úhlava, o.p.s. podílela na vzniku nového
mapového informačního portálu, který má za úkol přiblížit uživatelům oblast,
na které působí Místní akční skupina Pošumaví. V různých mapových
vrstvách jsou zobrazovány historické, církevní, přírodní a jinak zajímavé
pamětihodnosti z území cca 1 433 km2 sloužících jako zdroj informací nejen
turistům, ale i místním obyvatelům. Tato dvojjazyčná aplikace, která byla
slavnostně spuštěna v březnu 2008, vznikla v rámci přeshraničního projektu
Poznej svého souseda. Portál, který obsahuje více jak 1 000 místních
objektů, získal v roce 2008 prestižní ocenění od mezinárodní společnosti
EFITA - Evropská federace pro informační technologie v zemědělství, potravinářství a venkov.
Aplikace je umístěna na adrese www.mapin.uhlava.cz. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií
v rámci programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko.

Historie bez hranic
Na konci roku 2008 začala Úhlava, o.p.s. realizovat další přeshraniční projekt
zaměřený na regionální historii a kulturní dědictví mikroregionu MAS Pošumaví
(oblast Klatovska a podhůří Šumavy). Jeho cílem je zajištění vzájemného
poznání, setkání a výměny zkušeností všech zájemců o regionální historii.
Spolu s bavorským partnerem VHS Regen se připravuje uspořádání
seznamovacích seminářů pro všechny zájemce o uvedenou problematiku,
jejichž výstupem bude vytvoření metodické pomůcky pro sbírání historických
dat a jejich následné využití. Tento projekt je spolufinancován Evropským
fondem pro regionální rozvoj.
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Organizování seminářů a kurzů
Setkání starostů okresu Klatovy a Tachov s představiteli Plzeňského kraje a krajského
úřadu
I v roce 2008 uspořádala Úhlava, o.p.s. setkání starostů okresu Klatovy a okresu Tachov
s představiteli Plzeňského kraje a krajského úřadu. Na těchto akcích seznámili představitelé
Plzeňského kraje a vedoucí odborů krajského úřadu starosty obcí s aktuálními informacemi
spadajícími do působnosti jimi vykonávaných funkcí.
První
setkání
se
uskutečnilo dne 15. dubna
2008 v kulturním domě
v Nýrsku (starostové obcí
okresu Klatovy), druhé pak
6.
května
2008
ve společenském
areálu
Mže v Tachově (starostové
obcí okresu Tachov).

Pomoc lokálním samosprávám a dalším lokálním organizacím
Podpora konkurenceschopnosti zemědělských farem v česko-bavorském příhraničí
Projekt reaguje na velký zájem o spolupráci v oblasti poradenství a výměny informací ze zemědělství
a agroturistiky v česko - bavorském příhraničí.
V rámci projektu budou na obou stranách hranice
(Klatovy, Cham) zřízena poradenská centra,
sloužící ke zlepšení informovanosti zemědělců,
podpoře inovací a výměně praktických zkušeností.
Během realizace projektu budou uspořádány
společné semináře a exkurze, věnované výměně
praktických informací, průzkumu odbytových
možností na regionálních trzích, možnosti
spolupráce v oblasti zpracování produktů,
agroturistiky a výměně venkovských kulturních
statků.
Doba trvání projektu je září 2008 – leden 2011.
Tento projekt je spolufinancován z Evropského
fondu pro regionální rozvoj.

Zpracování projektových žádostí o dotace ze strukturálních fondů EU a dalších zdrojů,
informační a poradenská činnost
Společnost se v roce 2008 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 2008 vydala Úhlava, o. p. s. tři odborné publikace. První kniha nese název „VIS Vzdělávání
lektorů pro práci s výukovými informačními systémy – nové metody učení“ (ISBN 978-80-903851-3-9)
a je zaměřena na podporu vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti e-learningových výukových
systémů. Autorsky se na ní podíleli pedagogové České zemědělské univerzity v Praze.
Druhá publikace s názvem „Venkovská turistika a agroturistika – alternativní zdroj obživy
pro zemědělce a podnikatele na venkově“ (ISBN 978-80-903851-5-3) byla vydána v rámci
stejnojmenné vzdělávací akce jako odborná podpora pro podnikatele a zájemce o podnikání
ve venkovské turistice.
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Zpráva o činnosti společnosti v roce 2008

Poslední vydanou publikací je „Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu
Zemědělec v EU“ (ISBN 978-80-903851-4-6) k tématu Cross Compliance.
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