
v 

25. únor 2022 Ročník 2022 

Zpravodaj  
MAS Ekoregion Úhlava, z.s. 

aktivity se musely ale pře-
sunout do online prostře-
dí. Bližší informace o 
aktivitách, které v rámci 
něj na Klatovsku probí-
hají, se dočtete na str. 4 a 
v aktualitách na straně 7. 

V rámci projektu vzniklo 
také nové logo MAP, 
které můžete vidět na 
obrázku dole.  

 

Plzeňský kraj se rozhodl 
aktualizovat Krajskou 
koncepci environmen-
tální výchovy, vzdělá-
vání a osvěty. Se svými 
podněty se mohou do její 
přípravy zapojit i školy 
prostřednictvím dotazní-
kového šetření—více v 
aktualitách na straně 6. 

Rok 2021 se nesl přede-
vším v přípravě na nové 
programové období 
2021+, ale končilo i obdo-
bí 2014-2020 a také naše 
MAS vyhlašovala poslední 
výzvy z Evropských fon-
dů. O nich se dočtete na 
straně 2. 

 

Jako každoročně, posled-
ních 8 let,  Ekoregion Úh-
lava vyhlašuje pro místní 
spolky s podporou Plzeň-
ského kraje Grantové 
schéma. 15 spolků a sdru-
žení letos získalo dotaci v 
celkové výši 177 000,- Kč. 
Podrobné informace o 
podpořených aktivitách 
najdete na straně 3. 

 

MAS Ekoregion Úhlava 
podporuje na svém území  
také školy při přípravě a ad-
ministraci zjednodušených 
projektů tzv. Šablon.  O 
tom, co se v této oblasti při-
pravuje se dočtete na straně 
6. 

 

Nadále pokračuje realizace 
Místního akčního plánu 
rozvoje vzdělávání pro SO 
ORP Klatovy (dále jen 
MAP). Cílem projektu MAP 
je vytvářet a naplňovat spo-
lečnou strategii, prohlubovat 
a rozšiřovat spolupráci mezi 
aktéry v oblasti školství a 
vzdělávání a realizovat kon-
krétní aktivity na Klatovsku. 
Přes složitější situaci s coro-
navirovou epidemií se daří 
projekt naplňovat, některé 
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V roce 2021 MAS Ekoregion Úhlava vyhlašovalo již výzvy jen z některých programových rámců. V 
rámci programového rámce OPŽP a OPZ již žádné výzvy vyhlášeny nebyly. Žadatelé tak mohli po-
dat své projekty jen do Programového rámce PRV (2 výzvy) a IROP (1 výzva). 

Programový rámec PRV 
V roce 2021 byly v programovém rámci PRV vyhlášeny 2 výzvy: 
 Výzva MAS č. 7 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje 

venkova na období 2014 - 2020, alokace 13 090 924 Kč. Žádosti bylo možné podávat od 18. 5. 
2021 do  30. 6. 2021. Vyhlášená výzva měla 3 Fíche a to Fiche č. 1, 5 a 7. 
 Fiche č. 1 je zaměřena na Investice do zemědělských podniků, její alokace byla 1 590 924,- Kč.  

Podporovány jsou v ní hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě, je určena na in-
vestice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou 
produkci. Podporovány byly též investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu.  

 Fiche č. 5 Podporuje investice na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, alokace  1 500 
000,- Kč. V rámci fiche byly  podporovány investice do vybraných nezemědělských činností . 

 Fiche č. 7  se zaměřila na  Základní služby a obnovu vesnic ve venkovských oblastech, alo-

kace 10 000 000,- Kč. Jedná se o článek 20 PRV. V rámci fiche byly podporovány: 

 veřejná prostranství (úprava povrchů včetně zatravnění, osvětlení, oplocení a venkovní mobiliář 
jako lavičky, venkovní stoly, odpadkové koše, veřejné WC, psí záchody, stojany na kola, zábradlí, 
úřední desky, informační panely, orientační mapy, plakátovací plochy, rozcestníky, pomníky či  
přístřešky do 25 m2 zastavěné plochy),  

 mateřské a základní školy (rekonstrukce/rozšíření MŠ/ZŠ i jejího zázemí a doprovodného stra-
vovacího a hygienického zařízení; venkovní mobiliář a herní prvky), 

 Hasičské zbrojnice ( rekonstrukce/obnova/rozšíření hasičské zbrojnice i příslušného zázemí 
jako jsou šatny, umývárny, toalety nebo pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení hasičské 
zbrojnice ) 

 Vybrané kulturní památky (obnova a zhodnocení nemovitého kulturního dědictví venkova) 

  Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven (podporovány byly investice do staveb a vybave-
ní pro kulturní a spolkovou činnost tedy obecní, kulturní, spolkové a víceúčelové domy, společen-
ské, koncertní a divadelní sály, kina, klubovny, sokolovny a orlovny včetně obecních knihoven).  

 

 Výzva MAS č 8 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje ven-
kova na období 2014 - 2020 měla alokaci ve výši  9 661 676,- Kč a 1 fiche a to číslo 7, která se 
zaměřuje na zaměřila na základní služby a obnovu vesnic ve venkovských oblastech. Do této 
výzvy lze do konce února 2022 podávat žádosti.  Rozsah podpory je stejný jako u fiche 7 Výzvy 
MAS č. 7, která je popsána výše, 

 

Programový rámec IROP 
V programovém rámci IROP byla vyhlášena 1 výzva a to Výzva č. 8 Bezpečnost—Cyklodoprava. 
Cílem výzvy je zvyšování bezpečnosti dopravy podporou  výstavby a rekonstrukce komunikací pro 
pěší a výstavby samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným ne-
bo odděleným provozem s dopravním značením, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za služ-
bami. 
Alokace MAS Ekoregion Úhlava na výzvu č. 8:  8 951 723,42 Kč 
Výše dotace :  EFRR 95%     příjemce 5% 
Podpořeny byly ve výzvě 2 projekty: 
  Obec Bezděkov - Rekonstrukce chodníku podél silnice III. tř.18510 v obci Bezděkov  
  Město Nýrsko - Zvýšení bezpečnosti dopravy v ulici B. Němcové a do místní části Stará Lhota  

Výzvy MAS Ekoregion Úhlava vyhlášené v roce 2021 
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Také v loňském roce MAS Ekoregion Úhlava vyhlásilo s podporou Plzeňského kraje Grantový program na 
podporu malých projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2021. Cílem programu pro rok 
2021 bylo podporovat spolkové, volnočasové, sportovní a kulturní aktivity nestátních neziskových organiza-
cí na území místní akční skupiny Ekoregion Úhlava. O podporu mohly žádat nestátní neziskové organizace s 
právní subjektivitou. Podporovány byly pouze neinvestiční projekty, které se přihlašovaly doručením oske-
novaného originálu vyplněného formuláře žádosti o grant prostřednictvím elektronické pošty. Termín podá-
ní žádosti byl do 22. listopadu 2021.  

NNO mohly své žádosti před podáním konzultovat s kanceláří MAS. Šlo již o osmý ročník  Grantového 
programu na podporu malých projektů nestátních neziskových organizací.  Celkem bylo podáno 15 žádostí 
15 spolky a sdruženími. Podpořeny byly zejména žádosti o vybavení SDH, ale i sportovní a národopisné 
spolky. Celkem místní spolky vyčerpaly dotaci ve výši  177 069,- Kč. Kompletní přehled projektů ukazuje 
tabulka. 

 
 

 Grantový program na podporu malých projektů NNO 

Žadatel Název projektu 
Požadovaná 

dotace (Kč) 

Přidělená 

dotace (Kč) 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasi-
čů Chudenín 

Nákup hasičského ochranného oděvu 20 000 8 000 

Dětský klub Čachrovníci, Hnutí 
Brontosaurus 

Prevence a vzdělávací aktivity Dětský 

klub Čachrovníci Hnutí Brontosaurus 
15 000 11 250 

Spolek Tai-Ji-Quan Skelná Huť, z.s. Bez názvu 20 000 8 000 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasi-
čů Viteň 

Mladí hasiči = budoucnost SDH Viteň 20 000 15 000 

Fotbalový klub DUKLA JANOVI-
CE, z.s. 

Sportovní aktivity dětí a mládeže v Jano-

vicích 
15 010 11 258 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasi-
čů Dešenice 

Pořízení nůžkového PARTY STANU 

3x4,5 m TENTino SMALL HEXAGON 

a transportního ochranného vaku na kon-

16 228 12 171 

TENIS KLUB Nýrsko z.s. Hledáme nového Berdycha a Kvitovou 20 000 15 000 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasi-
čů Hadrava 

Grant z grantového programu MAS Eko-

region Úhlava na podporu malých pro-

jektů nestátních neziskových organizací 

20 000 8 000 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasi-
čů Zahorčice 

Žádost o věcné vybavení SDH Záhorčice 20 000 8 000 

ALFA Nýrsko, z.s. Alfa Nýrsko - Komunitní centrum 20 000 15 000 

SDH Klenová MZT pro malé hasiče SDH Klenová 17 500 13 125 

SPORT TEAM NÝRSKO 2016, 
zapsaný spolek 

Bez názvu 20 000 8  000 

Sportovní klub Kovodružstvo Strá-
žov, z.s. 

Podpora strážovské fotbalové mládeže 20 000 15 000 

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasi-
čů Strážov 

Dresy pro naše mladé členy 20 000 15 000 

Tělocvičná jednota Sokol Bezděkov 
Vybavení hřiště TJ Sokol Bezděkov her-

ními prvky 
19 020 14 265 

Celkem 282 758 177 069 
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MAS Ekoregion Úhlava realizuje od března 2019 projekt  Místní akční plán rozvoje vzdělávání 
tedy MAP II  pro území SO ORP Klatovy. Projekt navazuje na předchozí projekt MAP I, který 
byl realizován v SO ORP Klatovy v období let 2016 – 2018 místní akční skupinou Pošumaví. Je 
zaměřen na rozvoj kvalitního vzdělávání dětí a žáků do 15 let a zahrnuje všechny oblasti  vzdělá-
vání, tj. předškolní a základní vzdělávání, základní umělecké vzdělávání, volnočasové i neformální 
vzdělávání.   

Cílem projektu je vytvářet a naplňovat společný místní akční plán rozvoje vzdělávání pro celé 
území, prohlubovat a rozšiřovat spolupráci mezi aktéry v oblasti školství a vzdělávání a realizovat 
konkrétní aktivity na území ORP. Projekt bude realizován do konce roku 2022. V roce 2021 pro-
bíhala zároveň příprava návazného projektu MAP III pro území Klatovska na přechodné období.    
Projekt byl podán v prosinci 2021  a v případě schválení naváže na MAP II a bude realizován v 
roce 2023. 

V rámci projektu MAP II Klatovy probíhaly v roce 2021 aktivity pro školy i pedagogy, kte-
ré vycházely z potřeb škol.  Situace kolem pandemie nemoci COVID 19 trvala a zasáhla i do akti-
vit projektu Některé aktivity zejména pro děti musely být v tomto školním roce  pozastaveny, ně-
které se podařilo realizovat a pokračují ve školním roce 2021/2022. Některé aktivity, zejména 
vzdělávání pedagogů a setkávání všech, které téma vzdělávání na Klatovsku zajímá, se přesunuly 
do on-line prostoru.  

Jednou z priorit projektu, na které se na Klatovsku školy shodly a chtějí ji zajímavou formou řešit, 
je posilování vazby dětí na Klatovský region. Je to pochopitelné, protože problém odchodu mla-
dých lidí za prací či vzděláním do velkých center, který je vidět ve všech regionech v ČR, je 
v příhraničí, kam Klatovsko patří, ještě umocněn blízkostí Německa. Budovat u dětí a mladých 
lidí vztah k místu, kde se narodili a vyrůstají a motivovat je k tomu zde zůstat nebo se sem v do-
spělosti zase vracet, má pro region určitě smysl. Ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Dr. Hos-
taše byly proto připraveny programy pro školy, které přibližují dětem historii i současnost klatov-
ského regionu. Při vycházkách s odborníky z muzea poznávají školáci město  Klatovy a jeho okolí 
z jiného úhlu pohledu, než je při hodinách dějepisu běžný. Ve většině škol proběhly také projek-
tové dny o historii Klatovska a životě lidí v něm v období husitských válek.. Děti se dozvědeli 
mnoho zajímavých věcí a navštívili i památky v kraji spojené s husity. 

Dalším tématem, které MAP řeší, je, jak napomoci tomu, aby vzdělávání probíhalo moderní, zají-
mavou a zábavnou formou. Proto projekt školám například poskytuje sady knih současných dět-
ských autorů, vybavení na pokusy pro výuku fyziky, chemie i matematiky, ve spolupráci s DDM 
zajišťuje praktické workshopy zdravovědy, nebo setkání se spisovateli. V roce 2021 tak proběhla 
v ZŠ setkání se spisovatelkou Petrou Braunovou a v novém školním roce si spolu s touto autor-
kou v rámci literárních dílen zkusili žáci napsat společně povídku a ilustrovat ji, dozvěděli se jak 
vzniká kniha a co vše je pro její vznik zapotřebí.  Jednou z akcí, která se mezi školami stala oblí-
benou, byly například představení a workshopy Úžasného divadla fyziky. Program plný vizuálně 
zajímavých fyzikálních a chemických pokusů si bez problémů získal pozornost všech dětí i dospě-
lých v jednotlivých školách.    

Ani mateřské školy na Klatovsku a jejich pedagogové nezůstávají stranou. Všechny mateřské ško-
ly, které měly zájem, byly vybaveny Klokanovým kufrem - sadou pomůcek k diagnostice dětí ve 
všech oblastech jeho vývoje od řeči, přes prostorovou představivost až k pohybovému vývoji. 
Školky také díky projektu navštěvuje klinická logopedka a zajišťuje logopedický screening. 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání SO ORP Klatovy 
— MAP II Klatovy 
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V rámci projektu vznikly také 4 pracovní skupiny. Jejich členy mohou být zástupci vedení škol, ši-
kovní pedagogové, pracovníci knihoven, NNO, rodiče a další zájemci o danou problematiku. Jedná 
se o: 
Pracovní skupiny pro rozvoj Čtenářské gramotnosti a pro rozvoj Matematické gramotnosti: 
Tyto skupiny projednávají témata týkající se jednotlivých gramotností, navrhují a realizují aktivity 
k jejich zlepšení v území, navrhují témata školení či exkurzí pro své členy a další pedagogy.  
Pracovní skupinu pro rovné příležitosti: Úkolem této pracovní skupiny je vytvořit prostor pro 
diskusi, výměnu zkušeností a informací o problematice rovných příležitostí v předškolním a základ-
ním vzdělávání a také navrhovat vhodné aktivity.  
Pracovní skupinu pro financování: Řeší portfolio finančních zdrojů na realizaci aktivit MAP II a 
pro školství a vzdělávání v území.   
 
Od roku 2021 probíhají také pravidelná setkání pedagogů a pedagogických pracovníků MŠ a asisten-
tů ZŠ na jimi vybraná témata. V rámci těchto setkání jsou zváni  lektoři dle potřeb účastníků, navzá-
jem si přítomní sdílejí své zkušenosti. 
Pozadu nezůstali na Klatovsku ani rodiče, kteří se pravidelně každý měsíc scházejí v MŠ Kubuki na 
sérii seminářů zaměřených na Montessori 
výuku. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto z akcí MAP II Klatovy. 
Zdroj Ekoregion Úhlava, z.s. 
 

Další informace o projektu MAP II Klatovy a připravovaných aktivitách lze získat na webu:                    

https://www.ekoregion-uhlava.cz/mistni-akcni-skupina/strategie-uzemi-2014-2020/map-ii-so-orp-klatovy  

MAP II Klatovy 

https://www.ekoregion-uhlava.cz/mistni-akcni-skupina/strategie-uzemi-2014-2020/map-ii-so-orp-klatovy
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V roce 2021 začalo oficiálně nové programovací období (2021-2027), na které se připravují jednot-
livé operační programy. Dřívější OP VVV se nově jmenuje OP JAK (Jan Ámos Komenský) a od 
roku 2022 plánuje vyhlašovat již nové výzvy. Mezi ně patří také nová výzva Šablony pro školy. Ty-
to Projekty zjednodušeného vykazování by měly administrativně méně náročnou formou pomoci 
školám realizovat různé neinvestiční aktivity. Aktivity jsou nastaveny prostřednictvím „Šablon“, ze 
kterých mohou školy vybírat dle svých potřeb. Pokud vše dobře dopadne a Programový dokument 
OP JAK bude schválen Evropskou komisí v dubnu 2022, je vyhlášení výzvy „Šablony I“ plánová-
no pro základní, mateřské a střední školy i vyšší odborné školy na  květen 2022. V případě prodlení 
ve schválení dojde k relevantnímu posunu termínů.  
Předpokládá se, že jako v předchozím období, budou školy moci využít pomoc Místních akčních 
skupin při podání žádosti a administraci Šablon.  Místní akční skupiny a tedy i Ekoregion Úhlava 
mohou na území své působnosti konzultovat tyto projekty školám zdarma. 

Od září 2021 se v Plzeňském kraji zpracovává nová Koncepce environmentálního vzdělávání, vý-

chovy a osvěty (EVVO) pro Plzeňský kraj. Cílem je připravit na základě shody všech zainteresova-

ných dokument formulující společnou vizi  vzdělávání, výchovy a osvěty v environmentální oblasti 

na roky 2022 až 2031. Zpracovatelem je Centrum pro komunitní práci západní Čechy.  Koncepce se 

stane dlouhodobým nástrojem, prostřednictvím kterého bude kraj působit na obyvatele Plzeňského 

kraje za účelem zlepšení ochrany životního prostředí. Koncepce stanoví priority rozvoje kraje v ob-

lasti EVVO, jednotlivé strategické cíle a nastaví cestu, jak jich dosáhnout. 

Do procesu zpracování koncepce by měly být zapojeny nejen dotčené orgány veřejné správy, ale 

také osobnosti a instituce, které se environmentální výchově aktivně věnují. Celý proces zpracování 

koncepce byl rozvržen do období přibližně jednoho roku. Práce byly zahájeny začátkem září 2021 a 

ukončení je naplánováno na listopad 2022.  Samotná práce je  rozdělena celkem do čtyř fází: pří-

pravná fáze, analýza – dotazníkové šetření a polostrukturované rozhovory, tvorba koncepce, závě-

rečná část spojená se zpracováním připomínek. 

Všechny školy na území Plzeňského kraje se mohou do přípravy koncepce zapojit a vyjádřit svůj 

názor na environmentální vzdělávání v kraji, na to, jaké mají v této oblasti potřeby a problémy školy 

všech stupňů prostřednictvím online dotazníku zde.  Výstupy z šetření budou do koncepce zapraco-

vány a poslouží ke zkvalitnění podmínek pro EVVO v Plzeňském kraji.  

Krajská koncepce EVVO 

Nové „Šablony“ — Operační program Jan Ámos Komenský  

Místní akční plán rozvoje vzdělávání III 

Ekoregion Úhlava, z.s. plánuje také pokračovat v projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání 

na území SO ORP Klatovy. Na základě rozhodnutí Řídícího výboru MAP II Klatovy proto při-

pravil a podal žádost o pokračovací projekt MAP III Klatovy. V případě, že bude projekt schvá-

len, bude realizován od 1. 1. 2023 do 30. 11. 2023. Jedná se o projekt pro přechodné období, 

následně by mohl pokračovat i v novém programovacím období 2021+. Nadále se bude zamě-

řovat na vzdělávání dětí do 15 let, a to na předškolní, základní, ale i zájmové a volnočasové. Cí-

lem MAP je podpořit rozvoj vzdělání na území SO ORP Klatovy a prohlubovat a rozšiřovat 

spolupráci mezi aktéry v oblasti školství a vzdělávání či realizovat konkrétní aktivity na území 

ORP.  

https://www.survio.com/survey/d/M6P8U3X8B8G1A8A1U


Stránka 7 Zpravodaj  

Vášnivé dětské čtenáře tištěných knih je dnes vzácné najít. Přesto se na některých základních školách 
v klatovském okrese najdou děti, které nejen že rády čtou, ale mají také chuť zkusit napsat vlastní 
povídku nebo dokonce i celou knihu.  
Málokdo však ví, co je třeba všechno udělat, aby taková kniha vůbec vznikla.  
Mezi ty, kdo to ví, patří oblíbená spisovatelka dětských knih Petra Braunová. Právě tu měly děti 
z nižších tříd možnost zažít při besedách o hrdinech a tvorbě jejích knížek. Starší děti si zase během 
projektového dne mohly na vlastní kůži vyzkoušet jaké to je, knižní příběh vytvořit. Několik tako-
vých vyprávění vzniklo na škole v Janovicích, Bezděkově, Dešenicích, Ča-
chrově nebo v Plánici a ve Švihově. Děti vymýšlely děj, charaktery postav, 
dialogy, hledaly pointu. Společně pak skládaly za pomoci paní spisovatelky 
konečnou verzi příběhu. Byly to povídečky někdy veselé, někdy strašidelné, 
ale vždy velmi napínavé. Děti nadšeně spolupracovaly a podle slov paní spi-
sovatelky se mezi nimi objevilo i několik opravdu výrazných talentů. Snad se 
tedy pro ně stanou tato blízká setkání s literaturou silnou motivací a projekty 
MAP se pak budou moci chlubit svými mladými spisovateli, jejichž láska 
k tvůrčímu psaní se rodila v rámci projektu na podporu čtenářské gramot-
nosti.              
-bab-      
   
   
     foto Knihovna Horažďovice  

Literární dílny - podpora čtenářské gramotnosti. 
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MAS Ekoregion Úhlava 

Náměstí 81 

Nýrsko 

Telefon: 775 764 417 

E-mail: havranek@ekoregion-uhlava.cz 

 Místní akční skupina (= MAS) založená na principu partnerství 
a spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru na 
místní úrovni, jejímž cílem je místní udržitelný rozvoj území ve 
všech oblastech života vycházející z potřeb obyvatel území 

 MAS, která působí na jihozápadě Čech od roku 2005 

 Má 24 členů z řad zástupců místní samosprávy, podnikatelské-
ho a neziskového sektoru. 

 Působí na území 13 obcí – Bezděkov, Čachrov, Dešenice, Ha-
mry, Chudenín, Janovice nad Úhlavou, Klenová, Modrava, Nýr-
sko, Prášily, Strážov, Srní, Železná Ruda. 

 Zpracovává Strategii komunitně vedeného místního rozvoje v 
rámci území své působnosti (SCLLD)  

 Vyhlašuje místní dotační výzvy pro období 2014 -2020 
z programů IROP, OPZ , OPŽP a PRV 

 Poskytuje poradenství školám v rámci výzev OP VVV 
(„Šablony“) 

Kdo je MAS Ekoregion Úhlava  
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Území působnosti MAS Ekoregion Úhlava 


