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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. 2009 byli:
Pavel Honzík – předseda správní rady
Ladislav Drobníček
Vlastimil Hálek
Miroslav Hrubý
Petr Klásek
Ivo Šašek
Členy dozorčí rady společnosti k 31. 12. 2009 byli:
Petr Jakobe – předseda dozorčí rady
Miloslav Michalec
Vladimír Vávra
Ředitelem společnosti k 31. 12. 2009 byl:
Pavel Vondráček

Přehled činností vykonávaných v roce 2009
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 2009 studovalo
v Konzultačním středisku v pěti ročnících zhruba 430 studentů.

Virtuální univerzita 3. věku (VU3V)
V roce 2008 rozšířila Úhlava, o. p. s. svoji dosavadní spolupráci s Českou
zemědělskou univerzitou v Praze o výuku tzv. Virtuální univerzity třetího věku (VU3V). Jedná se
o projekt, který umožňuje seniorům ve vzdálenějších oblastech od „kamenných“ univerzit studovat
prakticky stejné obory, jako je tomu v centrech.
Úhlava, o.p.s. zabezpečuje v rámci VU3V pro seniory
technickou podporu tak, aby tito neměli problém
s jednoduchými informačními technologiemi, které umožňují
VU3V v Klatovech provozovat. Garantem výuky je Česká
zemědělská univerzita v Praze, partnery projektu jsou Město
Klatovy a Místní akční skupina Pošumaví, která zajišťuje
propagaci projektu na svém území prostřednictvím členských
obecních a městských úřadů.
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V roce 2009 pokračovala VU3V v letním semestru výukou tématu „Lesnictví“, v zimním semestru pak
tématem „Vývoj informačních technologií“. Předmět „Lesnictví“ absolvovalo cca 70 seniorů, předmět
„Vývoj informačních technologií“ pak cca 25 seniorů. S pořádáním dalších kurzů VU3V se počítá
i v následujících letech.

Čechy a Bavorsko všedního dne
V roce 2009 pokračovala realizace projektu „Čechy a Bavorsko všedního
dne“, na který získala v roce 2008 obecně prospěšná společnost Úhlava
dotaci z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko. Partnerem projektu je Bavorská zemská
centrála pro nová média z Mnichova.
Cílem projektu je informovat širokou veřejnost na obou stranách hranice o životě v příhraničních
oblastech Čech a Bavorska. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je natočení a odvysílání celkem 120
půlhodinových pořadů složených z reportáží, které
zachycují celou škálu témat - od přínosu Evropské unie
a jejích fondů pro regiony, přes zajímavosti z oblasti
cestovního ruchu, hospodářství, dopravy, životního
prostředí, až po volnočasové, kulturní či vzdělávací
aktivity atp. Reportáže mají přeshraniční charakter –
jedná se tedy o představení společných českoněmeckých akcí, projektů, partnerství, zajímavých
turistických cílů, měst, osobností apod. Součástí
magazínů je také pořádání anket a diskuse účastníků
z české i bavorské strany na aktuální témata zajímavá
pro oba národy. Televizní magazíny natáčí a vysílá
na české straně plzeňská ZAK TV, na německé straně
pak 5 bavorských regionálních televizí.
V průběhu roku 2009 bylo odvysíláno celkem 40 půlhodinových magazínů. Všechny jsou zároveň
archivovány na DVD v kanceláři Úhlava, o. p. s., kde je možnost si je zapůjčit. Koncem roku byl vydán
dvojjazyčný tištěný materiál informující o projektu a některých natočených reportážích. Projekt, který
potrvá do konce roku 2011, nabídne v následujících dvou letech dalších 80 magazínů a 4 díly
dvojjazyčného informačního materiálu.

Zemědělec v EU
Vzdělávací projekt „Zemědělec v EU“, který společnost realizovala v letech 2008-2009,
seznámil účastníky seminářů s nově zaváděnými legislativními požadavky
na zemědělské hospodaření, tzv. cross-comliance. 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.
V rámci projektu bylo v roce 2008 uspořádáno celkem osm seminářů, v roce 2009 pak dalších šest.
Semináře se konaly v šesti krajích České republiky, konkrétně ve městech Cheb, Klatovy, Strakonice,
Pelhřimov, Pardubice a Olomouc. Celkem bylo v rámci projektu proškoleno 659 zemědělců. Díky
finanční podpoře Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) byla účast
pro všechny zcela bezplatná.
Kromě samotných školení byl v rámci
projektových aktivit vydán tištěný sborník
obsahující příspěvky jednotlivých přednášejících,
e-learningová aplikace poskytující aktuální
informace z dané oblasti prostřednictvím
internetu a každý účastník obdržel též CD se
všemi potřebnými studijními a informačními
materiály.
Zemědělci
tak
srozumitelným
způsobem získali konkrétní praktické informace
o legislativních předpisech a nařízeních, které
pro svoji činnost potřebují znát.
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Zvyšováním informační gramotnosti místních obyvatel k zachování kulturního dědictví
venkova
V roce 2009 zvítězila Úhlava, o. p. s.
ve výběrovém řízení na pořádání vzdělávacího
kurzu
s názvem
„Zvyšováním
informační
gramotnosti k zachování kulturního dědictví
venkova“. Nositelem tohoto projektu je občanské
sdružení Šumava bez hranic.
Projekt vychází ze skutečnosti, že je potřeba
dokumentovat informace týkající se místních
vlastivědných,
přírodních,
kulturních,
společenských a dalších zajímavostí.
V rámci vzdělávacích kurzů budou proškoleny
osoby se zájmem o historii a život v regionu v regionálním managementu a v práci s počítačem
a internetem. Díky získaným znalostem v práci s informačními technologiemi budou účastníci kurzu
schopni zaznamenat informace o kulturním dědictví ze svého okolí na internetovém portálu „Poznej
svého souseda“ a zachovat je tak pro další generace.
Vlastní vzdělávací kurzy byly zahájeny v říjnu 2009 a budou zakončeny v únoru 2010. Poté budou
účastníci studovat prostřednictvím e-learningu a v březnu 2010 složí závěrečný test. Kurzů se účastní
zhruba 65 osob, které jsou rozděleny do čtyř skupin. Každá ze skupin absolvuje 8 tříhodinových
praktických přednášek. Výuka probíhá v Běšinech a v Klatovech.

Regionální centrum sociální integrace a celoživotního vzdělávání v Klatovech
Regionální centrum sociální integrace a celoživotního vzdělávání bylo po rozsáhlé rekonstrukci
slavnostně otevřeno na konci roku 2007. Od té doby má
Úhlava, o. p. s. v nájmu první patro této historické budovy,
ve kterém se nacházejí školící prostory.
V těchto učebnách a v přednáškovém sále se koná především
výuka Konzultačního střediska České zemědělské univerzity
v oboru „Veřejná správa a regionální rozvoj“, ale i také řada
dalších vzdělávacích a společenských akcí, např.
akreditované kurzy pro úředníky územních samosprávných
celků, Virtuální výuka univerzity 3. věku (VU3V) a řada školení
a seminářů pořádaných Úhlavou, o. p. s. Prostory jsou také
pronajímány dalším subjektům pro pořádání jejich
vzdělávacích, kulturních či společenských akcí.

Ochrana životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj
Environmentální poradenství pro veřejnost v environmentálním informačním centru
Klatovy
V roce 2009 nadále pokračovala poradenská a osvětová činnost
zaměřená na oblast poskytování environmentálního poradenství
pro širokou veřejnost.
Mimo jiné byly v rámci této aktivity uspořádány v Regionálním
centru sociální integrace a celoživotního vzdělávání výukové dny
s tématikou „Ochrana vody“ pro žáky základní školy Tolstého.
Projekt je spolufinancován Plzeňským krajem.
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Podpora rozvoje regionu a propagace regionu
Historie bez hranic
V průběhu roku 2009 byl realizován přeshraniční projekt zaměřený na regionální
historii a kulturní dědictví mikroregionu MAS Pošumaví s názvem „Historie bez
hranic“. Jeho hlavním cílem bylo zajištění vzájemného poznání, setkávání
a výměna zkušeností všech zájemců o regionální historii z obou stran hranice.
V květnu 2009 byl uspořádán v prostorách Regionálního centra sociální integrace
a celoživotního vzdělávání první ze dvou
naplánovaných
seminářů.
Podklady
získané na tomto setkání byly využity pro vytvoření metodické
pomůcky pro sběr historických dat a pro tvorbu databáze
regionálních historiků působících na území MAS Pošumaví
a okresu Regen, která bude zpřístupněná veřejnosti
na počátku
roku
2010
na
internetové
adrese
http://www.mapin.uhlava.cz/kronikari/.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského
fondu pro regionální rozvoj.

Pomoc lokálním samosprávám a dalším lokálním organizacím
Podpora konkurenceschopnosti
bavorském příhraničí

zemědělských

farem

v česko-

Projekt navazuje na úspěšnou realizaci projektu RegioAgricentum, který ukázal
na velký zájem o spolupráci v oblasti poradenství a výměny informací ze
zemědělství a agroturistiky v česko - bavorském příhraničí. Cílem tohoto projektu
je podpořit vzájemnou spolupráci, zlepšit hospodářskou situaci a rozvoj
zemědělských podniků v česko - bavorském příhraničí. Pro naplnění těchto cílů byla vytvořena
v průběhu
roku
na Střední
škole
zemědělské
a potravinářské v Klatovech a na Úřadu pro výživu,
zemědělství a lesnictví v Chamu
poradenská centra
sloužící ke zlepšení informovanosti zemědělských
podnikatelů. V průběhu roku byly dále zrealizovány
semináře a exkurze zaměřené především na problematiku
„Prodeje ze dvora“. Na další období je naplánována tvorba
e-learningové aplikace pro podporu vzdělávání zemědělců,
vydání publikace na téma „Prodej ze dvora“ a další
exkurze a semináře umožňující získání a výměnu nových
informací.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského
fondu pro regionální rozvoj.

Organizování seminářů a kurzů
Školení pro úředníky územních samosprávných celků akreditovaná Ministerstvem
vnitra ČR
V roce 2009 pokračovala činnost společnosti jako vzdělávací
instituce akreditované Ministerstvem vnitra. Uskutečnila se dvě
akreditovaná školení určená především úředníkům územních
samosprávných celků, ale také starostům menších obcí a dalším
zájemcům.
Dne 23. dubna 2009 se konalo školení „Odpadové hospodářství
ve vztahu k malým obcím“ a 24, listopadu 2009 školení
„eGovernment a jeho praktický dopad na činnost úředníků ÚSC“.
Každé z těchto vzdělávacích akcí se zúčastnilo kolem 35 osob.
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Převážná většina z nich hodnotila školení a jeho přínos pozitivně.
V posledním čtvrtletí roku 2009 získala Úhlava, o. p. s. od Ministerstva vnitra akreditaci na další
3 vzdělávací programy: „Účetní závěrka pro územně samosprávné celky a jimi zřizované příspěvkové
organizace“, „Vodní hospodářství – provozování vodovodů a kanalizací a ochrana před povodněmi“
a „Ochrana ovzduší“. Všechna školení budou uspořádána v průběhu roku 2010.

Seminář „Mléko u nás a v Evropě“
Dne 20. 4. 2009 uspořádala Úhlava, o. p. s. v Regionálním
centru sociální integrace a celoživotního vzdělávání seminář
„Mléko u nás a v Evropě“ určený především zemědělcům
z oblasti Pošumaví. Na semináři vystoupili Ing. Jiří Papež,
předseda zemědělského výboru poslanecké sněmovny,
Ing. Miloš Lukášek, vrchní ředitel sekce zemědělských komodit
a Ing. Pavel Sekáč, vrchní ředitel sekce rozvoje venkova (oba
z Ministerstva zemědělství ČR).

Zpracování projektových žádostí o dotace ze strukturálních fondů
EU a dalších zdrojů, administrace úspěšných projektů, informační a
poradenská činnost
Společnost se v roce 2009 zabývala také zpracováním projektových žádostí včetně souvisejících
příloh, administrací úspěšných projektů a poskytováním dotačního poradenství k národním
programům i fondům Evropské unie pro další subjekty.
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