Úhlava, o. p. s.

Zpráva o činnosti společnosti v roce 2014

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. 2014 byli:
Pavel Honzík – předseda správní rady
Vojtěch Brant
Vlastimil Hálek
Miroslav Hrubý
Jan Oulický
Ivo Šašek
Členy dozorčí rady společnosti k 31. 12. 2014 byli:
Petr Jakobe – předseda dozorčí rady
Ladislav Drobníček
Vladimír Vávra
Ředitelem společnosti k 31. 12. 2014 byl:
Pavel Vondráček

I. Přehled činností vykonávaných v roce 2014
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 2014 studovalo
v klatovském Konzultačním středisku v pěti ročnících
zhruba 390 studentů.
Výuka probíhá v prostorách Střední školy zemědělské
a potravinářské v Klatovech, Regionálního centra sociální integrace a celoživotního vzdělávání
v Klatovech (bývalý dominikánský klášter) a v učebně na adrese Kpt. Jaroše 94, Klatovy. Veškerou
výuku zajišťují kmenoví pedagové Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity
v Praze.

Virtuální univerzita 3. věku (VU3V)
Od roku 2008 spolupracuje
Úhlava, o. p. s. s Českou
zemědělskou univerzitou v Praze také na výuce tzv.
Virtuální univerzity třetího věku (VU3V). Úhlava, o.p.s.
zabezpečuje 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.
VU3V představuje výuku zprostředkovanou moderními
informačními technologiemi založenou na využití internetu, což dovoluje seniorské vzdělávání
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rozšířit i do regionů, tedy mimo univerzitní města. Přednášky natočené speciálně pro tento typ výuky
jsou uloženy a pro studenty dostupné na seniorském portálu www.e-senior.cz, zřízeném Provozně
ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze. Přednášky doplňují studijní texty,
výkladové slovníky odborných pojmů, testy, zadání domácích úkolů, možnost posílat dotazy lektorovi
i komunikovat navzájem s ostatními posluchači stejného kurzu. Senioři však nemusejí mít
z informačních technologií žádný strach, protože veškeré prvky výuky se uskutečňují během
pravidelných společných setkání za účasti odborného pracovníka.
V roce 2014 pokračovala VU3V v letním semestru výukou tématu „Umění rané renesance v Itálii“,
v zimním semestru pak tématem „Historie a současnost české myslivosti“. Každý z předmětů úspěšně
absolvovalo téměř 50 seniorů. V lednu a květnu 2014 se v aule České zemědělské univerzity v Praze
uskutečnily promoce celkem 11 posluchačů VU3V, kteří úspěšně zakončili celých 6 semestrů tohoto
typu studia. S pořádáním dalších kurzů VU3V se počítá i v následujících letech.

Univerzita třetího věku (U3V) Západočeské univerzity v Plzni
Od akademického roku 2013/2014 zajišťuje Úhlava,
o. p. s.,
za
podpory
Města
Klatovy
studium
Univerzity 3. věku Západočeské univerzity v Plzni. Výuka
probíhá v prostorách bývalého dominikánského kláštera.
Výuka
Univerzity
3.
věku
pokračovala
také
v akademickém roce 2014/2015. Ve studiu předmětu
Archeologie a regionální historie v rámci oboru Poznání
minulosti – Klatovy pokračovalo celkem 43 seniorů.
Lektory kurzu byli odborníci z Vlastivědného muzea
Dr. Hostaše v Klatovech (Mgr. Jan Jirák, Mgr. Jindra
Hůrková a Mgr. Hana Přerostová) a Státního okresního
archivu Klatovy (PhDr. Lenka Sýkorová a Mgr. Michal Tejček). Dalších 20 posluchačů zahájilo studium
nového předmětu Starší česká literatura – středověk, jehož lektorem byl Mgr. Jiří Novotný ze ZČU
v Plzni. Výuka obou předmětů probíhala prezenční formou, pro účastníky Archeologie a regionální
historie byla v každém semestru připravena také zajímavá exkurze. S pokračováním kurzů
a pořádáním dalších se počítá také v následujících letech.

ENVÝK - Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji
Jak vyrobit z nápojového kartonu peněženku, jak vypěstovat zdravou
zeleninu na balkoně, jak z obalu poznat kvalitní potravinu nebo jak podle
lišejníků odhadnout čistotu ovzduší, a mnoho dalších zajímavostí z oblasti
životního prostředí, se mohou naučit děti z prvního stupně základních škol
díky novým vzdělávacím programům, které vznikly v rámci projektu ENVÝK.
Jeho nositelem byla obecně prospěšná společnost Úhlava.
V průběhu dvou let vytvořil tým odborníků, podpořený více jak 40 pedagogy,
sadu deseti výukových programů, které si kladou za cíl přiblížit dětem
zábavnou formou problematiku ochrany životního prostředí a trvale
udržitelného rozvoje. Každý z odborných garantů připravoval ve spolupráci
s partnerskou základní školou dva výukové programy, které pak v rámci
školní výuky otestovali žáčci od první do páté třídy. Úhlava, o.p.s, spolu se
ZŠ Tolstého Klatovy, připravila programy zaměřené na zemědělství a potraviny. Občanské sdružení
Envic s 15. ZŠ Plzeň vytvořily materiály o odpadech a zdravém pěstování na zahradě a DDM
Radovánek a ZŠ Plasy se zaměřily na ochranu vody a ovzduší. Témata ochrana lesa a šetrná
domácnost zpracovalo Ekocentrum Tymián ve spolupráci se ZŠ Kladruby a ČSOP Spálené Poříčí
s tamní základní školou zhotovili programy věnované ekosystémům a ochraně životního prostředí.
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Kromě teoretické výuky se děti během realizace zapojily také do mnoha zajímavých a praktických
projektů. Naučily se sázet stromky, vytvořily krásnou užitkovou zahradu, kde pěstovaly ovoce,
zeleninu a bylinky, vyráběly broukoviště, budky a krmítka pro ptáky, zahrály si na vodní policii nebo
připravovaly zdravou svačinu z pohanky a bulguru. Nechyběly samozřejmě ani objevné vycházky
do přírody a odborné exkurze, např. do sběrného dvora, do Českého hydrometeorologického ústavu
v Plzni, na farmy či do Národního parku Šumava a záchranné stanice živočichů ve Spáleném Poříčí.
Projekt bude ukončen v lednu 2015 a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního
rozpočtu ČR.

Další vzdělávání pracovníků působících v oblasti EVVO
Od března 2014 začala společnost realizovat
projekt s názvem „Další vzdělávání pracovníků
působících v oblasti EVVO“. Hlavním cílem
projektu podpořeného z Operačního programu
vzdělávání pro konkurenceschopnost je zvýšení
kvalifikace a zefektivnění činnosti pracovníků
evironmentálních informačních center, koordinátorů
EVVO působící v oblasti dalšího vzdělávání,
zaměstnanců odborů životního prostředí ÚSC
a krajského úřadu a dalších míst komunikujících
s veřejností, kteří jsou v Plzeňském kraji nositeli
dalšího vzdělávání pro trvale udržitelný rozvoj.
V rámci projektových aktivit budou vytvořeny
a pilotně odzkoušeny 4 vzdělávací programy zaměřené na komunikační dovednosti, práci s moderními
technologiemi, elektivní propagaci a také na výukové metody v oblasti EVVO. Projekt bude ukončen
v květnu 2015.
Přehled vytvářených vzdělávacích programů:
1. Komunikace a asertivita
2. Moderní informační a komunikační technologie a možnosti jejich použití (každý účastník bude
mít během kurzu k dispozici tablet, digitální fotoaparát + možnost práce s interaktivní tabulí)
3. PR (public relations) a efektivní propagace (jak být vidět, jak o sobě dát vědět)
4. Moderní výukové metody v oblasti environmentálního vzdělávání (vč. exkurze)
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Příprava pokrmů a moučníků z regionálních potravin
Od dubna roku 2013 připravuje obecně prospěšná společnost Úhlava ve spolupráci se Střední školou
zemědělskou a potravinářskou, Klatovy čtyři programy dalšího vzdělávání zaměřené na přípravu
pokrmů a moučníků. Součástí projektu je také pilotní odzkoušení všech vytvářených programů, a to
vždy na skupině čítající cca 10 osob. Po tomto školení jsou programy finalizovány a připraveny k pro
další zájemce.
Po programu Příprava pokrmů studené kuchyně,
který byl dokončen ještě v roce 2013, následovaly
v průběhu roku 2014 postupně programy Výroba
restauračních moučníků, Příprava teplých pokrmů
a Výroba jemného pečiva. Všech pilotních školení
se zúčastnilo celkem 51 osob. Projekt bude
ukončen v únoru 2015. Následně budou kurzy
nabídnuty zájemcům z řad veřejnosti. Své
absolventy připraví na složení zkoušky z tzv.
profesních kvalifikací a následně, po doplnění
dalších profesních kvalifikací, na možnost získání
úplné profesní kvalifikace kuchař, pekař či cukrář.
Vytvářené vzdělávací programy jsou zároveň
orientovány na přípravu tradičních pokrmů
a lahůdek, vč. krajových specialit připravených dle
historických receptur, s důrazem na využití místních surovin produkovaných v našem regionu.
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
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Organizování seminářů a kurzů
Školení pro úředníky územních samosprávných celků
Již od roku 2007 je Úhlava, o. p. s. držitelem akreditace
Ministerstva vnitra pro vzdělávání úředníků územně
samosprávných celků.
Podobně jako v uplynulých letech, pokračovala
společnost i v roce 2014 s pořádáním akreditovaných
vzdělávacích programů. V tomto roce se uskutečnilo
pouze jedno školení, a to 25. března 2014 na téma
„Odpadové hospodářství ve vztahu k malým obcím
vč. legislativních změn“, s účastí 18 osob. Přednášeli
Ing. Václav Liška (Krajský úřad Plzeňského kraje)
a Ing. Věra Rozsypalová (MěÚ Klatovy).

Odborné exkurze a zážitkové programy
Úhlava, o.p.s. pořádá odborné exkurze a zážitkové programy na farmy v Plzeňském kraji, ale také do
sousedního Bavorska. Několik takových akcí se v roce 2014 uskutečnilo v rámci projektu „Farma jako
místo pro vzdělávání a zážitek“, který je podrobněji popsán na straně 6 a 7 tohoto dokumentu.
Mimo uvedený projekt se dne 17. října 2014 konala
odborná exkurze uspořádaná pro Svaz vlastníků lesa
Cham-Roding (spolek sdružující 2 000 soukromých
majitelů lesa ze zemského okresu Cham), kteří zavítali
do Národního parku Šumava. Úvodní slovo celkem
54 účastníkům přednesl starosta obce Modrava
Ing. Antonín Schubert. Po té následoval přesun
k rozhledně Poledník, výstup na rozhlednu a dále krátká
exkurze po tamní naučné stezce, kde byla ponechána
kalamita po orkánu Kyrill. Po obědě spojeném
s prohlídkou modravského minipivovaru Lyer si bavorští
hosté prohlédli expozici návštěvnického centra
dřevařství Dřevák na Modravě, kde byla také celá akce zakončena.

Ochrana životního prostředí, trvale udržitelný rozvoj
Fotosoutěž pro děti a mládež – Zvířata a zvířátka kolem nás
Podobně jako v uplynulých dvou letech, uspořádala
Úhlava, o.p.s., ve spolupráci se Zdravým městem
Klatovy, fotografickou soutěž pro děti a mládež
zaměřenou na problematiku ochrany životního
prostředí. Pro třetí ročník bylo vybráno téma
Zvířata a zvířátka kolem nás. V kategorii 6-11 let
bylo přihlášeno 40 fotografií, v kategorii 12-15 let
52 snímků a v nejstarší kategorii, tj. 16-21 let,
soutěžilo 36 fotografií.
Odborná porota vybrala a ocenila celkem
9 fotografií, které představila veřejnosti v květnu na
náměstí Míru při příležitosti Zahájení turistické
sezóny.
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Podpora rozvoje regionu a propagace regionu
Regionální potravina Plzeňského kraje 2014
V roce 2014 proběhl již pátý ročník soutěže Regionální potravina Plzeňského
kraje. Úhlava, o. p. s. a Místní akční skupina Pošumaví se tak jako v minulých
ročnících podíleli v roli partnerů Krajské agrární komory Plzeň na organizaci
této soutěže v Plzeňském kraji. Cílem soutěže, jejímž vyhlašovatelem je
Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci se Státním zemědělským a
intervenčním fondem, je podpora regionálních potravin vyráběných na území
Plzeňského
kraje
malými
potravinářskými firmami.

a

středními

O prestižní značku se v tomto ročníku ucházelo
celkem 86 produktů od 31 výrobců. Na rozdíl od
minulých let ocenila odborná porota výrobky ve
všech 9 vyhlašovaných kategoriích. Výrobci
převzali prestižní ocenění z rukou hejtmana
Plzeňského kraje Václava Šlajse a zástupce
ministerstva zemědělství Jindřicha Fialky na
Festivalu regionálních potravin, který se konal opět
na nádvoří Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Ing. Pavel Honzík poté ocenil Pohárem předsedy
správní rady Úhlava, o. p. s. výrobek
Drouhavečský hovězí salám vyráběný Jiřím Zeleným na své farmě v Drouhavči.

Dárkové koše s regionálními potravinami
Dárkové koše s regionálními potravinami nabízí Úhlava, o.p.s. ve spolupráci s MAS Pošumaví již od
roku 2011. Zájemci si mohou vybírat z celé řady produktů – ať už jde potraviny oceněné v jednotlivých
ročnících soutěže Regionální potravina Plzeňského
kraje, účastníky této soutěže, nebo i další
potravinářské výrobky.
V každém případě se jedná o produkty místní,
vyrobené v našem regionu a převážně ze surovin
z regionu pocházejících. Velikost košů a složení
jejich obsahu je variabilní a řídí se přáním zákazníků.
Největším odběratelem byl, stejně jako v uplynulých
letech, Plzeňské kraj, který věnuje koše jako
upomínku
nebo
poděkování
svým
hostům
a partnerům.

Pomoc lokálním samosprávám a dalším lokálním organizacím
Farma jako místo pro vzdělávání a zážitek
Obecně
prospěšná
společnost
Úhlava
spolupracuje již řadu let s Úřadem pro výživu,
zemědělství a lesnictví Cham (AELF Cham) ze
sousedního Bavorska. Zatímco v minulých letech
se zaměřili na oblast zážitkové turistiky na venkově
a prodeje ze dvora, aktuální projekt se týká
výukových a zážitkových programů na farmách.
U našich západních sousedů mají podobné
programy již dlouholetou tradici, farmy i jednotlivé
výukové a zážitkové programy jsou certifikovány,
jejich
personál
je
průběžně
vzděláván
a uskutečněné výukové akce jsou farmám
propláceny státem. Naproti tomu v Plzeňském kraji
je podobných podniků zatím pouze několik a účast na výukovém programu musejí platit rodiče dětí
sami.
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Cílem projektu je tedy rozšířit počet těchto programů, získat ke spolupráci další farmy, které by
výukové a zážitkové programy nabízely a v neposlední řadě představit programy základním školám,
jako vhodný způsob naplňování programu EVVO.
V průběhu roku 2014 byla na české straně
zahájena příprava pěti výukových a zážitkových
programů, které jsou postupně pilotně ověřovány
a na základě toho dopracovány. Jedná se o tyto
výukové programy: Obilí - Od klásku ke kvásku
(tento program byl pilotně ověřen na Farmě
Moulisových v Milínově dětmi ze ZŠ Klatovy,
Tolstého), Farma včera a dnes – program pro
seniory (ověření zážitkového programu se
zúčastnili čeští i bavorští senioři), Jak se žije na
farmě, Jak šlo vejce na vandr a Moderní rodinná
farma (tyto tři programy budou uspořádány
a následně dopracovány v r. 2015).
Další dvě akce v rámci tohoto projektu se konaly v okrese Cham. Čeští senioři se zúčastnili
zážitkového programu na farmě Martina Schneidera ve Furth im Wald. Výukový a zážitkový program
na farmě Marie a Roberta Dietl v Katzelsriedu absolvovali děti ze ZŠ Klatovy, Tolstého.
Konaly se také celkem 3 odborné exkurze pro zemědělce – dvě do Bavorska (třídenní návštěva
výukových a zážitkových farem v oblasti Hohenlohe a jednodenní exkurze na výukový program Od
trávy k mléku na farmě rodiny Sponfelderových v Rossbachu) a jedna na české straně (návštěva
bavorských zemědělců na Farmě Moulisových a ve Dvoře Krutěnice).
Dne 23. října 2014 se v Bavorském zemském
sněmu v Mnichově (Landtag) uskutečnilo
představení projektu a jeho partnerů, a to za účasti
významných hostů. Za českou stranu doprovázel
představitele Úhlavy, o. p. s., RNDr. Jiří Horáček,
ředitel Odboru evropské územní spolupráce
Ministerstva pro místní rozvoj a Ing. František
Vlček,
předseda
Euroregionu
Šumava
–
Jihozápadní Čechy. Za bavorskou stranu akci
zahájila prezidentka zemského sněmu Barbara
Stamm, zúčastnila se řada bavorských ministrů
a poslanců. Na snímku vlevo si bavorský ministr
zemědělství Helmut Brunner prohlíží knihu
„Z farmy až na talíř – Jak se vaří v česko-bavorském příhraničí“, vydanou v r. 2013 obecně
prospěšnou společností Úhlava ve spolupráci s Úřadem pro výživu, zemědělství a lesnictví Cham.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Výzkum a vývoj
a zemědělství

v

oblasti

regionálního

rozvoje,

venkova

SDI4Apps - Využití otevřených geografických informací pomocí inovativních služeb
založených na propojených datech (Linked Data)
Úhlava, o. p. s. je jedním z osmnácti partnerů z celkem osmi evropských
zemí, kteří se podílejí na projektu se zkráceným názvem SDI4Apps.
Nositelem
projektu,
který
je
spolufinancován
programem
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Competitiveness and Innovation Framework Programme a bude realizován od dubna 2014 do konce
března 2017, je Západočeská univerzita v Plzni. V roce 2014 projekt finančně podpořilo také
Ministerstvo vnitra.
Projekt je zaměřen na využití otevřených geografických
informací pomocí inovativních služeb založených na
propojených datech (Linked Data). Cílem je vytvoření
platformy a podmínek na podporu tvorby inovativních
služeb a aplikací nad geografickými daty.
Úhlava, o. p. s. je zapojena zejména do přípravy pilotních
aplikací Open INSPIRE4Youth a Open Smart Tourist
Data, a to zejména z důvodu vazby na cílové skupiny
uživatelů. Pilotní aplikace budou zaměřeny na mladé lidi,
jejich vzdělávání, využívání geografických dat, jakož i na zvýšení přitažlivosti regionů. Kromě toho je
Úhlava zapojena do sběru dat a jejich ověřování, systematizace a šíření informací o projektu mezi
potenciálními uživateli.

Podpora rozvoje regionu a propagace regionu
Prohlídky Klatov 2014 – partner projektu
Obecně prospěšná společnost Úhlava byla partnerem Mgr. Pavla Koury při
pořádání pravidelných letních prohlídek historického centra Klatov, určených
široké veřejnosti. Prohlídky se konaly každou sobotu, v době od 28. června
do 6. září.
Účastníci měli možnost shlédnout zajímavý film o historii města a jeho
památkách a prohlédnout si prostory bývalého dominikánského kláštera,
klatovské kostely, středověké opevnění a další pamětihodnosti, které se
nachází v historickém centrum města Klatov.
Prohlídky probíhaly zvlášť v českém a zvlášť v německém jazyce a pro
účastníky byly zdarma. Akci finančně podpořilo Město Klatovy. S jejich
pořádáním se počítá i v následujícím roce.

Publikační činnost
Alexandr Ort – „Češi ve středu Evropy: historie – tradice – identita“
Dne 14. června 2014 zemřel ve věku 87 let jeden ze zakládajících členů obecně
prospěšné společnosti Úhlava, profesor Alexandr Ort. Ještě před touto smutnou
událostí, v dubnu téhož roku, vydala Úhlava, o.p.s., za finančního
přispění občanského sdružení Dům Evropy Praha, jeho poslední knihu „Češi ve
středu Evropy: historie – tradice – identita“, která volně navazuje na dvě
předchozí díla tohoto autora, vydané Úhlavou v roce 2012: „Evropa a Evropská
unie“ a „Zamyšlení nad budoucností Evropy“. Všechny tři knihy jsou k dispozici
v sídle společnosti.

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 2014 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.
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Doplňková činnost
Doplňkovou činnost představuje zejména pronájem nebytových prostor. Úhlava, o.p.s. má v nájmu
druhé, a od července 2014 také třetí nadzemní podlaží Regionálního centra sociální integrace
a celoživotního vzdělávání v Klatovech (Plánická ul. 174). Do září 2014 byla dále nájemcem
třípodlažní budovy na adrese Kpt. Jaroše 94 v Klatovech. Část z uvedených prostor je pronajímána
dalším subjektům.
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