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Velryba k obědu

Investiční záměry škol

Pozvánky na akce v
mikroregionu

Setkání starostů ve Lhotě pod Libčany

Milé čtenářky, milí čtenáři,
Centrum společných služeb (CSS) v
Mikroregionu urbanická brázda využilo
možnost
prodloužení
projektu
„Posilování administrativní kapacity obcí
na bázi meziobecní spolupráce“ do konce
letošního roku. V rámci své činnosti CSS
poskytuje pomoc nejen obcím, ale i
občanům, školám, školkám a drobným
podnikatelům. V současné době tvoří
velkou část práce poradenství, ale
zároveň se aktivně podílíme na
vyřizování žádostí o dotace. V letošním
roce máme několik úspěšných dotačních
projektů, které se již realizují. Aktivně se
také spolupodílíme na organizaci
kulturních akcí v mikroregionu. Více
informací k našim aktivitám Vás čeká již
v 7 čísle zpravodaje Centra společných
služeb, u kterého Vás vítáme
Tým Centra společných služeb.

V rámci projektu probíhalo 20.6.2019 na Obecním řadě ve Lhotě pod Libčany již 7.
Setkání starostů mikroregionu. Pozvání na toto setkání přijal zástupce společnosti
ASPI, který nabídl a předvedl zástupcům obcí svůj velmi zajímavý projekt zabývající
se automatizovaným systémem právních informací. Kromě zákonů je systém
obohacen o komentáře, výklady, vzory dokumentů, judikaturu apod. Zástupcům bude
poskytnuta zkušební aplikace na omezenou dobu zdarma, aby bylo možné zvážit
využití na obcích za výhodnější podmínky pro mikroregion.
Zástupci obcí se dále aktivně věnují problematice zdvojkolejnění železniční trati č. 020
Hradec Králové – Chlumec nad Cidlinou. Na předchozích společných setkání se
zástupci domluvili, že společně budou využívat Advokátní kancelář ARROWS, která
bude zastupovat všechny dotčené obce a bude prosazovat zájmy obcí a celého
mikroregionu.
V souladu s prodloužením projektu budou zaměstnanci CSS pokračovat v zajištění
agendy GDPR s některými obcemi a školami. Ke stávajícím smlouvám budou uzavřeny
dodatky na zajištění činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů a tato služba bude
do konce projektu zdarma.
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Vesnický tábor Velryba k obědu

CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB

Obrovský zájem o umístění dítěte na vesnickém táboře Velryba k obědu, konaném
v Kratonohách, těší pořadatele a stále více a více potvrzuje, že tato práce dává smysl.
V letošním červenci proběhl 3. ročník. Tři týdny her, soutěží, zpívání, tancování a
spoustu zážitků si každý týden užilo 30 dětí z celého mikroregionu ve věku od 3 do 12
let.
Na adrese www.zonerama.com/VelrybakObedu můžete vidět, co všechno děti
prožily.
Za realizační tým Iveta Kašparová

Projekty připravované CSS

V letošním roce byla zaměstnanci centra
zpracována žádost o dotaci na projekt
Revitalizace zeleně v obci Roudnice. Nyní
se připravují studie proveditelnosti a
žádosti o dotaci na 2 projekty: Rozšíření
kapacity Mateřské školy Libčany a
Modernizace budovy Základní školy
Lhota pod Libčany.

Letní kino

V minulosti velmi oblíbená letní kina se
postupně vrací, a i v našem mikroregionu
v letošním roce znovu pokračovalo
promítání filmů. Vzhledem k tomu, že
česká kinematografie od začátku roku
uvedla několik skvělých novinek, které se
dostaly i do našich letních kin, byl zájem o
promítání velký. Do konce léta se ještě
uvidíme
v Sedlici,
v Urbanicích
a
v Osičkách a určitě se již teď můžeme těšit
na skvělý zážitek.

Účastníci tábora Velryba k obědu | foto: Iveta Kašparová

Základní a mateřské školy v Mikroregionu urbanická
brázda
Mateřská škola, Dobřenice
Dobřenice 32, Dobřenice 503 25 Dobřenice
www: dobrenice.cz/index.php/materska-skola
email: msdobrenice@volny.cz
tel.: +420 495 451 201

Základní škola a mateřská škola, Kratonohy
Adresa ZŠ: Základní škola, Kratonohy 98, 503 24 Kratonohy
www: zs-kratonohy.webnode.cz
email: zs.kratonohy@post.cz
tel.: +420 495 451 627
Adresa MŠ: Mateřská škola, Kratonohy 140, 503 24 Kratonohy
www: ms-kratonohy.webnode.cz
email: ms.kratonohy@seznam.cz
tel.: +420 495 451 626
Základní škola a mateřská škola, Lhota pod Libčany
Adresa ZŠ: Základní škola Lhota pod Libčany 99, 503 27 Lhota pod Libčany
www: zslhotapodlibcany.cz
email: zslhotapodlibcany@seznam.cz
tel.: +420 778 050 101
Adresa MŠ: Mateřská škola Lhota pod Libčany 99, 503 27 Lhota pod Libčany
tel.: +420 778 050 103, 778 050 104
Základní škola a Mateřská škola, Libčany
Adresa ZŠ: Libčany 1, 503 22 Libčany

Na kolech mikroregionem
Urbanická brázda

Cyklisti a další příznivci naší společné
cykloprojížďky Na kolech mikroregionem
Urbanická brázda zapište si datum 21.
září 2019, 13:00 hodin. Start a cíl
v Obědovicích, hostinec U Vavřince.
Kratší trasa 17,6 km cca 1:04 h; delší trasa
36,3 km cca 2:17 hodin.
V cíli bude připraveno občerstvení a
zábavný program pro děti i dospělé.
www.urbanicko.cz

Kotlíkové dotace
12. 6. 2019 jsme v Obecní hospodě ve
Lhotě pod Libčany společně se
společností Innogy uspořádali seminář na
Kotlíkové dotace. V letošním roce mají
občané poslední možnost získat dotaci na
plynový kotel. Zájemcům byly předány
informace k možnosti získání příspěvku
na výměnu kotlů na tuhá paliva. Dotaci
mohou získat fyzické osoby, majitelé nebo
spolumajitelé rodinných domů o max. 3
bytových jednotkách, kteří topí kotlem na
tuhá paliva s ručním přikládáním
zapojeným do otopné soustavy nebo
pomocí centrálního vytápění.
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www: zslibcany.cz
email: skola@zslibcany.cz
tel.: +420 495 585 188
Adresa MŠ: Libčany 1, 503 22 Libčany
www: mslibcabny.cz
email: ms.libcany@seznam.cz
tel.: +420 495 585 217
Základní škola a Mateřská škola Františka Škroupa Osice
Adresa ZŠ: Osice 42, 503 26 Osice
www: zsosice.cz
email: zs.osice@seznam.cz
tel.: +420 495 451 826
Adresa MŠ: Osice 42, 503 26 Osice
www: zsosice.cz
email: ms.osice@seznam.cz
tel.: +420 495 451 581
Základní škola a Mateřská škola, Praskačka
Adresa ZŠ: Praskačka 60, 503 33 Praskačka
www: zspraskacka.cz
email: zspraskacka@gmail.com
tel.: +420 724 514 050
Adresa MŠ: Praskačka 60, 503 33 Praskačka
www: zspraskacka.cz
email: mspraskacka60@seznam.cz
tel.: +420 606 061 333
Adresa MŠ: Sedlice 37, 503 33 Praskačka
www: zspraskacka.cz
email: mssedlice13@seznam.cz
tel.: +420 606 061 332
Mateřská škola, Roudnice
Adresa: Roudnice 100, 503 27 Lhota pod Libčany
www: materska-skola-roudnice.webnode.cz
email: msroudnice@seznam.cz
tel.: +420 735 123 435

SEZNAM VEŘEJNÝCH SLUŽEB JE MOŽNÉ NALÉST NA WEBOVÝCH
STRÁNKÁCH MIKROREGIONU URBANICKÁ BRÁZDA.

Investiční záměry základních a mateřských škol
Od roku 2016 bylo na území ORP Hradec Králové realizováno celkem 28 investičních
projektů základních a mateřských škol v hodnotě 214 milionu korun. Tyto projekty
vznikly ve spolupráci škol a jejich zřizovatelů. Velká část těchto projektů má dopad na
technické, řemeslné obory a práci s digitálními technologiemi.
Na základě jednání a společných setkání je stále potřeba dalších investic do
vzdělávání. Strategický rámec Místního akčního plánu vzdělávání pro území ORP
Hradec Králové v současné době obsahuje 97 projektů základních, mateřských a
základních uměleckých škol a dalších zařízení působící ve vzdělávání. Dohromady jsou
to projekty za 942 milionů korun, proto bude nutné diskutovat v Řídícím výboru MAP
a pracovních skupinách o prioritizaci témat a projektů.

Popis a fotodokumentaci realizovaných projektů naleznete na stránkách MAP.

02/2019

Právní poradna pro obce

Každá členská obec může služeb Poradny
pro obce využít až pětkrát ročně zdarma
(jde o dosavadní průměr dotazů na jednu
obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát
do roka můžete položit svůj individuální
písemný nebo telefonický dotaz nebo
vyhledávat v databázi již zodpovězených
dotazů.

Místní akční skupina Hradecký
venkov

Upozorňujeme na změnu kontaktních
údajů MAS Hradecký venkov. Telefon:
720 988 767
E-mail:
mas.hradeckyvenkov@gmail.com

www.hradeckyvenkov.cz
www.mashradeckyvenkov.cz

MAS Hradecký venkov připravuje novou
strategii na Programové období EU
2021+, do které potřebuje znát investiční
potřeby ze svého území. Předpokládané
oblasti podpory pro období 2021+:
• Bezpečnost v dopravě
• Infrastruktura pro cyklistickou dopravu
• Revitalizace veřejných prostranství a
budování modrozelené infrastruktury
měst a obcí
• IZS (jednotky sboru dobrovolných
hasičů – zbrojnice, požární technika,
zdroje požární vody)
• Navyšování kapacit mateřských škol a
dětských skupin
• Základní školy
• Zájmové, neformální a celoživotní
vzdělávání
• Sociální služby
• Komunitní centra
• Kulturní památky, místní muzea, obecní
a městské knihovny
• Veřejná infrastruktura cestovního ruchu
Své záměry mohou obce konzultovat
osobně v kanceláři MAS v Nechanicích
nebo informace poskytnout elektronicky.
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Projekt: Modernizace budovy Základní školy v Libčanech pro výuku klíčových
kompetencí

Počítačová učebna ZŠ
Libčany
FO
TO

Dílny ZŠ Libčany

FOTO

Projekt: Nástavba ZŠ a MŠ Františka Škroupa, Osice

Nástavba ŽŠ Františka Škroupa Osice-stavba

FOTO

Nástavba ZŠ Františka Škroupa Osice

Lesní závod má v Libčanech již sedmnáctiletou tradici
Vždy na začátku května pořádá Základní škola a mateřská škola v Libčanech spolu
s mysliveckým spolkem Libčanská dubina, SDH Libčany, Mikroregionem urbanická
brázda, rybářským spolkem Brigádník, Obcí Libčany, Obcí Roudnice a Obcí Hvozdnice
„Lesní závod“ pro děti školního i předškolního věku z Libčan a okolí.
I letos jsme se všichni sešli 4. května na hřišti SK Libčany, kde jsme přivítali 103
závodníků, tedy dětí a žáků, kteří přišli zdolávat úkoly z oblasti prvouky, přírodopisu,
myslivosti, vyzkoušeli si střelbu ze vzduchovky, luku, hašení požáru a další neméně
obtížné zkoušky obratnosti. Ti nejmenší závodili v doprovodu dospělého člena rodiny
a překonávali sami sebe.
Na deseti stanovištích na ně, a také na mladší školáky, čekaly úkoly např. poznávání
lesních plodů, stromů, zvěře, skoky v pytli, atp.. Ti starší, žáci od 6. do 9. třídy, byli na
téměř sedmikilometrové trati zkoušeni samotnými myslivci, hasiči i rybáři. Své
znalosti z botaniky, zoologie, lovecké kynologie, myslivecké mluvy zvládali velice
dobře. Celý závod se vydařil nejen díky příjemnému počasí, ale i díky sponzorům, kteří
tuto akci podpořili. Ti nejlepší závodníci si odnesli poháry pro vítěze a knihy
samozřejmě s přírodovědnou tématikou. Nikdo neodešel s prázdnou, cenu dostal
každý, a to nejen koláč, kterým se vyznamenaly kuchařky ze školní jídelny, ale i pitíčko
od Cvrčkových z Rakytu v.o.s., kteří jsou naším pravidelným sponzorem a patří jim za
to velké poděkování, jako i p. Janu Špačkovi, který nikdy nezapomene podpořit tuto
soutěž rozmanitými cenami. K závěru akce patří i neodmyslitelný párek z udírny pana
Veselky, vedoucího místního pohostinství, který se jako vždy staral o naše závodníky
s největší péčí. Organizátoři děkují všem, kteří podpořili a pomohli realizovat závod a
těší se opět za rok na shledání. Tak tedy lesu a lesnímu závodu zdar!
Mgr. Lenka Šlechtová

ePrivacy

Nařízení o soukromí a elektronických
komunikacích, tedy ePrivacy, bývá
označováno také zkratkou PECR. Jeho
cílem je chránit důvěrnost elektronických
komunikací a hlavně zmodernizovat a
rozšířit stávající pravidla.
Nová pravidla jsou nutná mimo jiné proto,
že stále více Evropanů využívá ke
komunikaci
služby
typu
Skype,
Messenger, Gmail nebo WhatsApp či
Viber, na které se nevztahují současná
pravidla. Ta jsou zaměřena pouze na
tradiční
poskytovatele
telekomunikačních služeb a z důvodu
zachování důvěrnosti je potřeba je
rozšířit také na internetové hlasové a
chatovací služby.
ePrivacy Regulation
neboli Nařízení
o soukromí
a elektronických
komunikacích bude
svébytným
doplněním Obecného nařízení o ochraně
osobních
údajů (GDPR)
a zásadním
způsobem změní praxi ve zpracovávání
osobních údajů. Stejně jako v případě
GDPR bude mít i chystaná regulace
podobu evropského nařízení. Podstatou
ePrivacy je, aby měli občané možnost
vědomě odsouhlasit, že o nich smějí
poskytovatelé
elektronických
komunikací shromažďovat data. Stávající
úprava
směrnice
o soukromí
a elektronických
komunikacích
se
vztahuje
pouze
na
tradiční
telekomunikační
operátory.
Nová
pravidla
budou
závazná
i pro
poskytovatele služeb jako je WhatsApp,
Facebook Messenger, Skype, Gmail,
iMessage nebo Viber. Ochrana soukromí
bude zaručena nejen u obsahu, ale také
u metadat, jako jsou například čas a místo
hovoru. Pokud uživatel neudělí souhlas se
zpracováním těchto údajů, budou muset
být
tato
data anonymizována nebo vymazána.
Výjimkou budou logicky případy, kdy jsou
taková data potřebná pro samotný provoz
služby či vyúčtování.
KONTAKTY:
Centrum společných služeb DSO
Urbanická brázda
Sídlo: Praskačka 12, 503 33 Praskačka
www.urbanicko.cz
Zaměstnanci centra:
- Ing. Jana Rejlová, tel.: 731 516 980,
rejlovajana@seznam.cz
- Jana Štěpánková, tel.: 606 128 702,
jana.hvozdnice@seznam.cz
- Jiří
Středa,
tel.:
495 588 133,
praskacka@praskacka.cz
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POZVÁNKA NA SETKÁNÍ
RODÁKŮ A PŘÁTEL LIBČAN
DNE 28. září 2019

SRAZ ÚČASTNÍKŮ BUDE V 10.00 hodin
U HASIČSKÉ ZBROJNICE V LIBČANECH,
ODKUD PŮJDE PRŮVOD
DO MÍSTNÍ ŠKOLY,
KDE PROBĚHNE ZAHÁJENÍ A PŘIVÍTÁNÍ.
(podrobný program včas zveřejníme)
TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI
OBEC LIBČANY
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KALENDÁRIUM 2019
3. 11. 2019, hostinec U Bohouše

Září
Bačův Kotlík Dobřenice
14. 9. 2019, hospoda U Formana Roudnice

Rybářské závody Hvozdnice
14. 9. 2019, Hvozdnice

Adventní setkání
Urbanická brázda

seniorů

Mikroregionu

9. 11. 2019, hostinec Hvozdnice

Loutkářská přehlídka Libčany
10. 11. 2019, hostinec U Bohouše

Loutkářská přehlídka Libčany
17. 11. 2019, hostinec U Bohouše

Říjen

Čertovská zábava
23. 11. 2019, hostinec Hvozdnice

Drakiáda Dobřenice
5. 10. 2019 Dobřenice

Loutkářská přehlídka Libčany
24. 11. 2019, hostinec U Bohouše

Listopad

Rozsvícení adventního stromu
30. 11. 2019 Osice, Syrovátka, Dobřenice, Libčany, Želí

Prosinec
Rozsvícení adventního stromu
1. 12. 2019 Lhota pod Libčany, Syrovátka, Hvozdnice

Mikulášská besídka Dobřenice
6. 12. 2019, hostinec U Nosků Dobřenice

Loutkářská přehlídka Libčany

Silvestrovská zábava
31. 12. 2019, hostinec Hvozdnice

TIRÁŽ

KONTAKTY

Projekt Centra společných služeb
č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017
Operační program Zaměstnanost

Centrum společných služeb
urbanická brázda
Praskačka 12, PSČ 503 33
www.urbanicko.cz

Mikroregionu

