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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. 2010 byli:
Pavel Honzík – předseda správní rady
Vojtěch Brant
Ladislav Drobníček
Vlastimil Hálek
Miroslav Hrubý
Jan Oulický
Členy dozorčí rady společnosti k 31. 12. 2010 byli:
Petr Jakobe – předseda dozorčí rady
Miloslav Michalec
Vladimír Vávra
Ředitelem společnosti k 31. 12. 2010 byl:
Pavel Vondráček

Přehled činností vykonávaných v roce 2010
Vzdělávací činnost
Konzultační středisko PEF ČZU v Praze
Úhlava, o. p. s. zajišťuje v Klatovech již
od akademického roku 2003/2004 fungování
Konzultačního
střediska
Provozně
ekonomické fakulty České zemědělské
univerzity v Praze, které bylo otevřeno
v říjnu 2002.
Ve středisku probíhá kombinovanou formou výuka
bakalářského a navazujícího magisterského studia v oboru
„Veřejná správa a regionální rozvoj“. První polovina studia je
organizována formou tzv. kurzů celoživotního vzdělávání.
Druhou polovinu studia absolvují posluchači, při splnění
předem stanovených podmínek, již jako řádní studenti České zemědělské univerzity v Praze. Ke konci
roku 2010 studovalo v Konzultačním středisku v pěti ročnících zhruba 410 studentů.
Výuka probíhá na Střední škole zemědělské a potravinářské v Klatovech, v prostorách Regionálního
centra sociální integrace a celoživotního vzdělávání v Klatovech (bývalý dominikánský klášter),
a od podzimu 2010 také v sídle společnosti na adrese Kpt. Jaroše 94, Klatovy.

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 jednotlivých
přednášek jsou univerzity a vysoké školy sdružené v Asociaci
univerzit třetího věku.
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V roce 2010 pokračovala VU3V v letním semestru výukou tématu „Vývoj a současnost Evropské unie“,
v zimním semestru pak tématem „Etika jako východisko z krize společnosti“. Každý z předmětů
úspěšně absolvovalo cca 35 seniorů. S pořádáním dalších kurzů VU3V se počítá i v následujících
letech.

Čechy a Bavorsko všedního dne
Cílem tohoto projektu, jehož partnerem je Bavorská zemská centrála
pro nová média z Mnichova, je informovat širokou veřejnost na obou
stranách hranice o životě v příhraničních oblastech Čech a Bavorska.
V rámci projektu
jsou již od května
2009 natáčeny a vysílány půlhodinové televizní
magazíny, každý složený z několika reportáží. Ty
jsou vyráběny celkem osmi regionálními
televizními stanicemi (třemi českými a pěti
bavorskými) a zachycují témata týkající se
přeshraniční spolupráce, zejména v oblasti
hospodářství, cestovního ruchu, životního
prostředí, dopravy, volnočasových aktivit, kultury,
sportu, vzdělávání a dalších společenských
oblastí. Součástí magazínů je také pořádání
anket na aktuální témata zajímavá pro oba
národy či zpracování srovnávacích zpravodajství.
Diváci
mohou
vidět
i zajímavé
portréty
regionálních osobností a partnerských měst.
V roce 2010 bylo odvysíláno celkem 52 půlhodinových magazínů. V Čechách jsou magazíny vysílány
na Prima TV v čase věnovaném regionálnímu vysílání (v Plzeňském kraji vysílá televize R1 ZAK,
v Karlovarském kraji televize R1 Vřídlo) a na TV GIMI (Jihočeský kraj). Všechny jsou zároveň
archivovány na DVD v kanceláři Úhlava, o. p. s., kde je možnost si je zapůjčit. V roce 2010 byl také
vydán 2. a 3 díl dvojjazyčného tištěného materiálu, který informuje o projektu a o natáčení televizních
reportáží.
Projekt, který bude pokračovat také v roce 2011, je spolufinancován z Evropského fondu
pro regionální rozvoj.

Živá vesnice
Projekt s názvem „Živá vesnice“ připravila pro
zájemce o podnikání na venkově obecně prospěšná
společnost Úhlava jako zakázku pro Sdružení přátel
Dlažovska, o.s., které na něj získalo dotaci
z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj
venkova.
Třídenního vzdělávacího kurzu, který se opakoval
v období září – listopad 2010 postupně na třech
místech (Kdyně, Běšiny, Chanovice), se zúčastnilo
celkem 57 osob, z nichž 53 kurz úspěšně ukončilo
a získalo osvědčení o jeho absolvování.
Účastníci kurzu měli možnost seznámit se
s informacemi potřebnými pro zahájení či rozšíření podnikání, získat přehled o různých možnostech
podnikání specifických pro venkovské oblasti, o legislativních požadavcích na založení a provozování
živnosti, naučili se zpracovat podnikatelský plán, dozvěděli se, jak efektivně řídit svoji firmu, jakou
marketingovou strategii a nástroje zvolit, jaké dotace a podpory mohou k financování svých
podnikatelských záměrů využít atd. Kurz byl pro účastníky zdarma. Součástí kurzu byla také
dvoudenní exkurze s představením různých příkladů podnikání na venkově.
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Venkovský cestovní ruch – příležitost pro nové podnikání
V září roku 2010 byl zahájen projekt „Venkovský cestovní ruch –
příležitost pro nové podnikání“, který je určen současným podnikatelům,
zájemcům o podnikání, pracovníkům turistických informačních center
a dalším zájemcům o problematiku cestovního ruchu na venkově.
V posledním čtvrtletí roku 2010 byly vytvářeny studijní
materiály pro účastníky kurzu. Samotná školení se uskuteční
ve Švihově, v Běšinech a v Chanovicích v průběhu března
a dubna roku 2011. Čtyřdenní vzdělávací kurz je pro účastníky
zdarma, a to včetně poskytnutí studijních materiálů a účasti
na jednodenní exkurzi spojené s konkrétními ukázkami
podnikání úspěšných poskytovatelů služeb cestovního ruchu.
Součástí posledního dne kurzu je projektový workshop,
na kterém budou účastníci za asistence lektora vytvářet vlastní
nabídku služeb pro určitou cílovou skupinu. Na závěr obdrží
účastníci, kteří kurz dokončí, osvědčení o jeho absolvování.
Školení zajišťuje Úhlava, o. p. s. pro Zájmové sdružení právnických osob Běleč v rámci projektu
spolufinancovaného Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova.

Zázemí pro vzdělávací a osvětovou činnost zaměřenou na děti a mládež
V rámci projektu byl pořízen jeden nůžkový rozkládací stan o velikosti 2x3m, rozkládací stoly a židle,
informační stojany, informační banner a sada přenosných herních prvků podporující pohybové aktivity
pro všechny věkové kategorie dětí a mládeže (motorické a didaktické pomůcky). To vše bude
využíváno Úhlavou, o. p. s. a dalšími organizacemi zejména pro vzdělávací a osvětovou činnost při
sportovních, kulturních a jiných společenských akcích zaměřených na děti a mládež. Projekt byl
spolufinancován z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Zvyšováním informační gramotnosti místních obyvatel k zachování kulturního dědictví
venkova
Pro pořádání tohoto vzdělávacího kurzu byla
společnost vybrána v zadávacím řízení konaném
v roce 2009, kdy byla rovněž zahájena realizace
vzdělávacích aktivit. Nositelem 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, a zachovat
je prostřednictvím moderních informačních
technologií pro další generace.
V rámci realizace zakázky pokračovala v lednu a únoru 2010 série vzdělávacích kurzů dalšími
přednáškami. Po skončení vlastních přednášek měli posluchači možnost studovat danou problematiku
samostatně prostřednictvím e-learningu. V březnu 2010 pak složili závěrečný test a v dubnu 2010
se ještě zúčastnili společného workshopu. Vzdělávací kurz úspěšně absolvovalo 65 osob rozdělených
do čtyř skupin. Výuka probíhala v Běšinech a v Klatovech.
Projekt byl spolufinancován z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Organizování seminářů a kurzů
Školení pro úředníky územních samosprávných celků akreditovaná Ministerstvem
vnitra ČR
V průběhu roku 2010 se uskutečnilo sedm školení akreditovaných Ministerstvem vnitra ČR, kterých se
zúčastnilo celkem 211 osob, zejména úředníků územních samosprávných celků, starostů
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a místostarostů měst a obcí převážně z Plzeňského kraje. Jednalo se o školení „Účetní závěrka
pro územně samosprávné celky a jimi zřizované příspěvkové organizace“ (v lednu 2010 se pro velký
zájem konalo školení v Klatovech hned dvakrát), „Vodní
hospodářství - provozování vodovodů a kanalizací a ochrana
před povodněmi“ (v Klatovech a v Radnicích), „Odpadové
hospodářství ve vztahu k malým obcím“ (Klatovy) a „Aplikace
zákona
o
přezkoumávání
hospodaření
územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí“ (opět
v Klatovech a v Radnicích).
Akreditované vzdělávání úředníků probíhá již od roku 2007,
kdy získala Úhlava, o.p.s. akreditaci Ministerstva vnitra ČR
jako
instituce
pro
vzdělávání
úředníků
územních
samosprávných celků.

Ochrana životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj
Specializované environmentální programy pro střední školy Plzeňského kraje
V dubnu 2010 se Úhlava, o.p.s. jako jeden z partnerů začala podílet na realizaci projektu zaměřeného
na tvorbu specializovaných environmentálních programů
pro žáky středních škol Plzeňského kraje. Společnost ve
spolupráci
se
Střední
školou
zemědělskou
a potravinářskou v Klatovech připravuje vzdělávací
program s názvem „Zemědělství a ochrana prostředí“
pro studenty vzdělávacího oboru Ochrana přírody
a prostředí. Hlavním cílem tohoto programu je zajímavou
formou seznámit žáky se základními odlišnosti
konvenčního a ekologického zemědělství, zejména
v návaznosti
na ochranu
přírody
a management
chráněných území, a vést je tak k prosazování
environmentálně udržitelného zemědělství při výkonu
jejich budoucího povolání.
Více informací o projektu je možné získat na projektových stránkách http://www.enviprogramy.cz,
provozovaných nositelem projektu tj. občanským sdružením ENVIC. Projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

ENVIC – Síť environmentálních informačních, vzdělávacích a poradenských center
Plzeňského kraje
Hlavním cílem projektu je zvýšení vzdělanosti a kompetencí široké veřejnosti a pracovníků
environmentálních vzdělávacích, informačních a poradenských center sítě ENVIC v oblasti životního
prostředí.
Úhlava, o. p. s., jako jeden ze sedmi partnerů provozujících
centra ENVIC na území Plzeňského kraje, připravila v rámci
tohoto projektu několik zajímavých akcí, jejichž hlavním
cílem bylo atraktivní formou seznámit širokou veřejnost
s problematikou ochrany životního prostředí. Se společností
EKO–KOM jsme navštívili několik základních škol, pro které
jsme
připravili
interaktivní
přednášky
zaměřené
na problematiku odpadů. V prosinci 2010 se uskutečnila
odborná přednáška pro občany obce Loučim na téma „Jak
šetřit energie“. Na rok 2011 je naplánována řada dalších
aktivit. Projekt potrvá až do září 2012.
Tento projekt je realizován za finanční podpory Státního fondu životního prostředí ČR, Ministerstva
životního prostředí ČR a Plzeňského kraje.
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Environmentální poradenství pro veřejnost v environmentálním informačním centru
Klatovy
V roce
2010
přesídlilo
environmentální vzdělávací,
poradenské
a
informační
centrum
zřízené
obecně
prospěšnou
společností
Úhlava ze Střední školy
zemědělské a potravinářské
do nových prostor sídla
společnosti v ulici Kpt. Jaroše
(viz foto). Mimo běžného
poradenství v oblasti životního
prostředí
poskytovalo
specializované
poradenství
k dotačnímu programu Zelená úsporám a také jako Regionální poradenské a informační místo (RPIM)
pro osu 1,2,3, a 4 informace pro žadatele z Operačního programu Životní prostředí k problematice
vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní (osa 1), zlepšování kvality ovzduší
a snižování emisí (osa 2), udržitelné využívání zdrojů energie (osa 3) a zkvalitnění nakládání s odpady
a odstraňování starých ekologických zátěží (osa 4).

Podpora rozvoje regionu a propagace regionu
Regionální potravina Plzeňského kraje
Úhlava, o. p. s. byla spolu s Místní akční skupinou Pošumaví partnerem
Krajské agrární komory Plzeňského kraje při organizaci soutěže Regionální
potravina Plzeňského kraje. Soutěž je organizována podle jednotné metodiky
ministerstva zemědělství ve všech krajích ČR a v Plzeňském kraji se konala
v tomto roce poprvé. Jejím cílem je prosadit na českém trhu kvalitní, chutné
a tradiční potraviny.
V Plzeňském kraji se 1. ročníku soutěže zúčastnilo 25 výrobců
se 116 výrobky. Soutěžili v šesti kategoriích, které stanovilo
ministerstvo zemědělství. Po vyhodnocení a slavnostním
vyhlášení vítězů v jednotlivých kategoriích, které se
uskutečnilo v Domažlicích v rámci Chodských slavností
za přítomnosti prezidenta republiky Václava Klause (viz foto),
proběhlo na území Plzeňského kraje deset ochutnávek,
na kterých měla veřejnost možnost s výrobky se seznámit.
Regionální potraviny Plzeňského kraje byly též prezentovány
na výstavě Země Živitelka v Českých Budějovicích.

Den regionů
Den regionů, který dne 3. října 2010 společně uspořádali
klášter Reichenbach (místo konání), obec Reichenbach,
Úřad pro výživu, zemědělství a lesnictví v Chamu a jejich
český partner Úhlava, o. p. s., byl přehlídkou regionálních
výrobců a prodejců „ze dvora“ z okresů Cham a Klatovy.
Akce byla zahájena mší v klášterním kostele a její součástí
byla také výstava německých a českých ovocných odrůd,
soutěž v jejich určování či ukázky výroby moštu.
Zemědělského trhu s produkty a lahůdkami, rukodělnými
výrobky a dalšími regionálními produkty se zúčastnilo
několik desítek výrobců, včetně těch českých.
Koncem ledna 2011 byl Den regionů v Berlíně oceněn třetím místem v rámci zemědělského
a potravinářského veletrhu „Grüne Woche“, jedné z největších akcí svého druhu na světě. Jedná se
o prestižní ocenění, které je udělováno pod záštitou ministryně zemědělství Spolkové republiky
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Německo paní Ilse Aigner, a o které se ucházelo na 40 soutěžících z devíti spolkových zemí. Akce
„Den regionů“ byla spolufinancována z prostředků Evropské unie.

Poznej Pošumaví
V rámci této zakázky, jejímž cílem je především podpora
cestovního ruchu na území vymezeném působností MAS
Pošumaví, zmapovala Úhlava, o. p. s. toto území
a vytvořila 50 propagačních letáků (A4) s jednotnou
vizuální identitou rozdělených do 5 kategorií: města
a obce, ubytovací zařízení, stravovací zařízení, atraktivity
a volnočasové aktivity. Všechny letáky byly vydány také
v německé jazykové verzi. Deset sad letáků bylo
zalaminováno a budou sloužit pro potřeby informačních
center v regionu. Zároveň byly všechny letáky
v elektronické podobě umístěny na webové stránky
www.mapin.uhlava.cz, kde jsou volně ke stažení. Dne 23. září 2010 se uskutečnil závěrečný
worskhop, na kterém byl projekt a jeho výstupy oficiálně představeny veřejnosti (viz foto).
Zakázka je realizována pro Místní akční skupinu Pošumaví, která do budoucna počítá nejen s dalším
šířením vytvořených letáků, ale také s přípravou dalších jazykových mutací, vyhotovování nových
letáků či s rozšiřovaním o další kategorie.

Historie bez hranic
Přeshraniční projekt „ Historie bez hranic“, jehož partnerem je VHS Regen, je
zaměřen na regionální historii a kulturní dědictví
mikroregionu MAS Pošumaví. Jeho hlavním
cílem je zajištění vzájemného poznání, setkávání
a výměna zkušeností všech zájemců o regionální
historii z obou stran hranice. Během realizace
projektu se podařilo zmapovat na více jak 80 kronikářů a zájemců
o regionální historii, kteří se setkali na závěrečném workshopu
v lednu 2010 v Regenu. Při této příležitosti byl představen portál
http://www.mapin.uhlava.cz/kronikari/, na kterém je možné nalézt
databázi regionálních historiků v elektronické podobě.
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-

Cílem tohoto projektu, který probíhá již od května 2008, je podpořit vzájemnou
spolupráci a zlepšit hospodářskou situaci zemědělských podniků v česko bavorském příhraničí. Bavorským partnerem Úhlavy pro realizaci projektu je Úřad
pro výživu, zemědělství a lesnictví Cham. Projekt je spolufinancován Evropskou
unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Již v roce 2008 byla v Klatovech a v Chamu vytvořena
poradenská centra sloužící ke zlepšení informovanosti
zemědělských podnikatelů. Dále byly inovovány a jsou
pravidelně aktualizovány webové stránky projektu
www.rac.uhlava.cz. Od zahájení projektu se v jeho rámci
koná řada seminářů a exkurzí. V roce 2010 to byly
následujcí akce: poznávací zájezd na veletrh "Faremní
zpracování a přímý prodej produktů zemědělské
prvovýroby" (Wieselburg v Dolním Rakousku, 2/2010),
dvoudenní exkurze se seminářem „Gastronomie na statku“
(Aschau am Chiemsee, 9/2010) a jednodenní exkurze
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se seminářem „Dotace v zemědělství – příklady dobré praxe“ (Klatovy, Soběšice11/2010).
Dále byly v rámci projektu vydány 2 publikace. Ta první, dvojjazyčná publikace s názvem „Průvodce
regionálními produkty od přímých prodejců – okres Klatovy a Cham“, přináší široké veřejnosti přehled
českých a bavorský farmářů, kteří prodávají svoji produkci na farmě, s popisem jednotlivých farem
a řadou fotografií. Druhá brožura má název „Jak na faremní prodej ze dvora“ a jejím cílem je pomoci
českým farmářům v orientaci ve složitých předpisech týkajících se prodeje produktů z prvovýroby.
Na závěr projektu byla připravena a pro zájemce zpřístupněna vzdělávací e-learningová aplikace
zaměřená na problematiku dotací, ekologického zemědělství a prodeje ze dvora.

Zpracování projektových žádostí o dotace ze strukturálních fondů
EU a dalších zdrojů, administrace úspěšných projektů, informační a
poradenská činnost
Stejně jako v uplynulých letech se i v roce 2010 společnost zabývala zpracováním projektových
žádostí včetně souvisejících příloh, administrací úspěšných projektů a poskytováním dotačního
poradenství k národním programům i fondům Evropské unie pro další subjekty.

Doplňková činnost
Doplňkovou činnost představuje zejména pronájem nebytových prostor dalším subjektům.
Úhlava, o. p. s. má v nájmu druhé nadzemní podlaží Regionálního centra sociální integrace
a celoživotního vzdělávání v Klatovech (Plánická ul. 174) a třípodlažní budovu na adrese
Kpt. Jaroše 94 v Klatovech. Část těchto prostor je pronajímána dalším subjektům jako kancelářské
prostory nebo jako prostory pro konání konkrétních vzdělávacích a společenských akcí.
Doplňkovou činností v roce 2010 bylo také zpracování několika audiovizuálních pořadů.
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