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Milé čtenářky, milí čtenáři, 

připravili jsme pro Vás již páté vydání 
Informačního zpravodaje Centra 
společných služeb Mikroregionu 
urbanická brázda.  
 
Naše centrum poskytuje již od roku 2016 
služby nejen členským obcím 
mikroregionu, ale také široké veřejnosti.  
 
Dochází průběžně k aktualizaci 
webových stránek tak, aby zde byly k 
dispozici informace nejen pro potřeby 
zástupců obcí, ale i široké veřejnosti. 
Zveřejňujeme pozvánky na akce 
členských obcí i mikroregionu nebo do 
letního kina, které je v našem 
mikroregionu velmi oblíbené.   
 
Největší naší radostí je to, že se občané 
všech obcí naučili obracet se na nás s 
různými dotazy a žádostmi o pomoc. Tím 
je naplněn jeden z hlavních pilířů celého 
projektu - „CSS má být kontaktním 
místem pro občany“. Velký problém 
může nastat s častou změnou dodavatele 
energií, nechceme občany strašit, ale 
pokuty jsou tak velké, že mohou zvláště 
důchodcům velmi zamotat rozpočet. 
Z tohoto důvodu je této oblasti také 
věnován samostatný článek ve 

 

První stromy byly vysázeny 

První nové stromy sázené v rámci realizace společného projektu Revitalizace zeleně 
v Mikroregionu Urbanická brázda byly v průběhu letošního jara vysázeny 
v lokalitách: Lhota pod Libčany (směr Osice), podél cesty Urbanice – Hvozdnice, 
Roudnice podél cesty na Horka, při vjezdu do obce Trávník (od Osic), podél cesty 
Osice-Polizy, podél cesty Osice směr Hájka, podél pěšiny Osice-Osičky, Osice na cestě 
k teletníku, podél cesty Polizy-Žižkovec. 
 
Horké a suché počasí letošního léta přináší velké nároky na zálivku těchto nových 
stromů, aby nezaschly. Zalévání zajišťuje dodavatelská firma VYKRUT Zahradní 
služby a.s. Ostrava-Zábřeh.  
 
Další výsadby v Syrovátce a v Osicích budou zahájeny na podzim. 
 

 
Nové stromořadí podél cesty Urbanice-Hvozdnice| foto: Jana Rejlová 
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zpravodaji. Pomáháme občanům řešit 
výměnu osobních dokladů, změnu 
trvalých pobytů, kam se obrátit s žádostí 
o různé sociální příspěvky apod. 
 
Jsme rádi, že obce a občané naše služby 
již aktivně a automaticky využívají. 
 
Práce s Vámi nás těší, a proto se na 
společnou spolupráci, i nadále těší tým 
Centra společných služeb. 
 
 
 

 

 
Roudnice – nové stromy podél cesty na Horka| foto: Jana Rejlová 

 

Motto:  
 

"Čas je běžec dlouhým krokem"… 

 
Ano. Rok 2017, byl jubilejním desátým ročníkem spolupráce 
knihovníků MUB, a proto jsme se rozhodli řádně jej oslavit.  
Vybraly jsme Poděbrady. Proč? Protože i Městská knihovna v Poděbradech slavila 
tak trochu kulaté 145 výročí založení. Výlet knihovníků  MUB se uskutečnil 6. 5. 
2017.  Našich akcí se zúčastňují nejen knihovníci, ale i čtenáři a hosté. 
 I v letošním roce pokračujeme v započaté společné činnosti. Doufáme, že naše 
spolupráce bude pokračovat i v dalších letech. 
 
Těšíme se na vás v našich - vašich knihovnách. 
 
Knihovny svoji práci prezentují na svých webových stránkách a na Blogu knihovny 
Dobřenice: http://citarnicka.blog.cz/. 

 
Výlet do Poděbrad | foto: Miloš Novotný 

 
CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB 

Spolupráce přináší plody…. 
Mikroregion Urbanická brázda jako 
jeden ze zakladatelů Místní akční 
skupiny Hradecký venkov (dále jen MAS) 
se podílí na činnosti této obecně 
prospěšné společnosti a zároveň 
spolupracuje s okolními mikroregiony 
Nechanicko (http://www.nechanicko.cz) 
a Obce památkové zóny 1866 
(http://www.opz1866.cz).  
 
Díky této spolupráci byly v našich 
členských obcích realizovány a finančně 
podpořeny zajímavé projekty obcí, ale 
také zemědělců, podnikatelů či 
neziskových organizací. 

 
www.hradeckyvenkov.cz 

www.mashradeckyvenkov.cz 

Projekty financované MAS 
Zaměstnanci CSS pomáhají zpracovávat 
žádosti o dotace do výzev vyhlašovaných 
MAS Hradecký venkov. Pokud jsou 
projekty finančně podpořeny, 
spolupracují při realizaci, závěrečném 
vyúčtování i monitoringu v  době jejich 
udržitelnosti.  
 
V současné době centrum administruje 
realizaci projektů: Chodník z centra obce 
Libčany směrem na Roudnici; 
Rekontrukce hasičské zbrojnice ve Lhotě 
pod Libčany; Venkovní učebna při 

FOTO 

 

http://citarnicka.blog.cz/
http://www.nechanicko.cz/
http://www.opz1866.cz/
http://www.hradeckyvenkov.cz/
http://www.mashradeckyvenkov.cz/
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Knihovny v Mikroregionu urbanická brázda 

Knihovna Dobřenice 
knihovnice paní Danuše Kolářová 
e-mail: knihovnadobrenice@seznam.cz 
web: http://dobrenice.webk.cz/ 

Knihovna Kratonohy 
knihovnice paní Kateřina Pavlíčková 
mobil: 732 517 138 
e-mail: knihovna.kratonohy@seznam.cz 
web: http://kratonohy.webk.cz/ 

Knihovna Lhota pod Libčany 
knihovnice paní Alena Burdová 
e-mail: knihovnalhotapl@seznam.cz 
web: http://www.lhotapodlibcany.cz/?page=knihovna    

Knihovna Libčany 
knihovnice paní Ilona Halbrštatová 
e-mail: knihovna.libcany@seznam.cz 
web: http://www.knihovnalibcany.wz.cz/ 

Knihovna Obědovice 
knihovnice paní Ing. Martina Klapková 
e-mail: knihovna@obedovice.cz 
web: http://knihovna.obedovice.cz/ 

Knihovna Osice 
knihovnice paní Lenka Jakoubková 
e-mail: knihovna.osice@seznam.cz 

Knihovna Osičky 
knihovnice paní Pavla Halberštátová 
e-mail: knihovna.osicky@seznam.cz 
web: http://knihovnaosicky.webk.cz/ 

Knihovna Praskačka 
knihovnice paní Štěpánka Krejsová 
e-mail: knihovnapraskacka@seznam.cz 
web: http://www.knihovnapraskacka.wz.cz/ 

Knihovna Roudnice 
knihovnice paní Ivana Novotná 
e-mail: knihovna.roudnice@seznam.cz 
web: www.knihovnaroudnice.webk.cz 

Knihovna Sedlice 
knihovnice paní Lada Fialová 
e-mail: knihovna.sedlice@seznam.cz 

Knihovna Syrovátka 
knihovnice Ing. Hana Böhmová   
e-mail: hafr2@seznam.cz 
web: http://www.knihovnasyrovatka.webz.cz/ 

Knihovna Urbanice 
knihovnice paní Jana Růžová 
e-mail: knihovna@urbanice.cz 
web: http://urbanice.cz/knihovna 

 

Základní škole Kratonohy. 
V současné době je podaná žádost o 
dotaci pro obec Hvozdnice na 
rekonstrukci altánu u Libušiny studánky. 
Spolupracujeme a pomáháme také 
podnikatelům, kteří žádají o dotace 
v MAS Hradecký venkov. 
 
Připravují se projekty z oblasti životního 
prostředí, kde půjde především o nové 
výsadby zeleně, parkové úpravy, 
výsadby alejí a úpravy veřejných 
prostranství v zastavěném území obcí. 
Obce mohou získat na realizaci svých 
projektů dotaci ve výši 60%. 
  

Exkurze  
Ve spolupráci s MAS Hradecký venkov a 
Centrem investic rozvoje a inovací HK 
jsme zajistili pro zástupce obcí exkurzi 
na jižní Moravu. Úspěšné projekty byly 
prezentovány v MAS Podbrněnsko s MAS 
Lednicko-valtický areál.  V Břeclavi jsme 
navštívili nově zrekonstruovanou 
knihovnu (http://www.knihovna-bv.cz) 
a dopravní podnik, kde mají moderní 
nízkoemisní autobusy (http://bors.cz/o-
nas/o-projektu/117/).  
V Mikulově jsme diskutovali o přínosech, 
ale i nevýhodách cestovního ruchu na 
rozvoj obcí  
(http://www.mikulov.cz/cz).  
Hustopečích jsme se nechali inspirovat 
podnikatelským projektem, který 
využívá pro své podnikání místní tradici 
mandloňových sadů 
(http://www.mandlarna.cz).  
Ve Valticích jsme navštívili nádherné 
místo pro relaxaci - bylinkovou zahradu, 
kde nechybí ani místo pro knihy 
(https://bylinkovazahradavaltice.cz). 
 
 

 

mailto:knihovnadobrenice@seznam.cz
http://dobrenice.webk.cz/
mailto:knihovna.kratonohy@seznam.cz
http://kratonohy.webk.cz/
mailto:knihovnalhotapl@seznam.cz
http://www.lhotapodlibcany.cz/?page=knihovna%C2%A0
mailto:knihovna.libcany@seznam.cz
http://www.knihovnalibcany.wz.cz/
mailto:knihovna@obedovice.cz
http://knihovna.obedovice.cz/
mailto:knihovna.osice@seznam.cz
mailto:knihovna.osicky@seznam.cz
http://knihovnaosicky.webk.cz/
mailto:knihovnapraskacka@seznam.cz
http://www.knihovnapraskacka.wz.cz/
mailto:knihovna.roudnice@seznam.cz
http://www.knihovnaroudnice.webk.cz/
mailto:knihovna.sedlice@seznam.cz
mailto:hafr2@seznam.cz
http://www.knihovnasyrovatka.webz.cz/
mailto:knihovna@urbanice.cz
http://urbanice.cz/knihovna
http://www.knihovna-bv.cz/
http://bors.cz/o-nas/o-projektu/117/
http://bors.cz/o-nas/o-projektu/117/
http://www.mikulov.cz/cz/
http://www.mandlarna.cz/
https://bylinkovazahradavaltice.cz/
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Kronika včera a dnes  
Sto let samostatnosti slavíme 27. září s partnerskými mikroregiony 
Nechanicko a Obce památkové zóny 1866 
 
Letos si připomeneme sté výročí vzniku Československé republiky. Krásných sto let 
od vzniku samostatného státu, který se určitě ponese v duchu výročních oslav k 
našemu kulatému jubileu.  
 
Naše mikroregiony ve spolupráci s MAS Hradecký venkov a Městem Nechanice 
připravili setkání pro své kronikáře, knihovníky, zástupce obcí a měst a členy MAS 
Hradecký venkov. Ve čtvrtek 27. září 2018 v Kulturním domě v Nechanicích bude v 
průběhu téměř celého dne zpřístupněna výstava obecních a spolkových kronik, 
historických pohlednic mikroregionu, dobových oblečení, historických a soudobých 
fotografií, státních znaků České republiky od jejího založení s nahlédnutím do jejich 
historie, znaků členských obcí atd.  
 
Pro kronikáře obcí proběhne školení, kterého se mohou zúčastnit i kronikáři spolků. 
Kromě odborného školení, kde se dozví především jak správně zaznamenávat 
informace do kronik, jak zacházet s citlivými údaji, zda je možné psát kroniku i 
v digitální formě, je pro ně připravena prezentace týkající se digitalizace kronik.  
 
Se spisovateli, žijících v našich mikroregionech, se setkají knihovníci. Pro 
návštěvníky je také připravena ukázka pečetění a psaní historickými pery. Celý den 
završíme galavečerem. 

 Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR  

(General Data Protection Regulation) je dosud nejvíce uceleným souborem pravidel 
na ochranu dat na světě. Celý název je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Je platný nejen 
v Česku, ale i v ostatních státech EU od 25. května 2018.  
 
Obracíte se na nás s dotazy, co jsou osobní údaje: 
Osobní údaje jsou jakékoli informace, které se týkají identifikované nebo 

identifikovatelné žijící osoby. K osobním údajům patří i různé jednotlivé informace, 
které společně jako celek mohou vést k identifikaci určité osoby. 
Příklady osobních údajů zahrnují: 

 jméno a příjmení, 
 domácí adresa, 
 e-mailová adresa, jako je například jméno.příjmení@firma.com, 
 číslo identifikační karty, 
 lokační údaje (např. funkce využívající údaje o poloze v mobilním telefonu), 
 adresa IP (Internetový protokol), 
 ID souboru cookie, 
 identifikátor telefonu pro inzerenty, 
 údaje ve vlastnictví nemocnice nebo lékaře, které by mohly být symbolem, 

jenž určitou osobu jedinečně identifikuje. 
 
GDPR se dotklo každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje. Nařízení 
míří na firmy, instituce i jednotlivce, kteří zacházejí s osobními údaji – zaměstnanců, 
zákazníků, klientů či dodavatelů, a to napříč segmenty a odvětvími. Zasáhlo i ty, kteří 
sledují či analyzují chování uživatelů na webu, při používání aplikací nebo chytrých 
technologií. Cílem GDPR je chránit digitální práva občanů EU.  
 
Ať už jde o bankovní instituce, zdravotnictví, veřejnou správu, nebo e-shopy, všichni 
jsou povinni upravit způsob zpracovávání osobních údajů. V případě závažného 
porušení pak budou firmám hrozit vysoké pokuty. 

 

Letní kino 
 
V letošním roce se do promítání filmů v 
letních kinech zapojila převážná část 
našich obcí. Akce je to oblíbená a tak my 
občané, můžeme sledovat na plátnech 
filmy pro dospělé, ale také i pohádky pro  
děti. 
 

 

Pozor na častou změnu 
dodavatele energie 
Máte u svého dodavatele elektřiny či 
plynu smlouvu na dobu určitou 
a rozhodnete se před jejím vypršením 
dodavatele změnit? Pak se musíte 
připravit na to, že stávající dodavatel 
vám může naúčtovat tučnou smluvní 
pokutu. Přechod ke konkurenci se 
pak vůbec nemusí vyplatit. 
 
Při přechodu k jiné společnosti si dobře 
pročtěte smlouvy a počítejte s tím, že 
změna fakticky proběhne až za tři 
měsíce. Při podpisu dlouhodobějších 
smluv, které už nyní dodavatelé běžně 
nabízejí na tři roky, je dobré zvážit, zda 
se třeba nechystáte stěhovat a museli 
byste tak smlouvu měnit, protože i 
taková změna je postižitelná pokutou. 
 
Změna dodavatele elektřiny je 
primárně „papírovou“ záležitostí. 
Elektrické vedení, jističe, elektroměr a 
veškeré distribuční sounáležitosti 
zůstanou nezměněny. Majitelem sítě i 
příslušenství je samotný distributor. Vy 
měníte pouze dodavatele, distributor 
zůstane stejný, není tedy potřeba při 
tomto procesu demontovat elektroměr či 
platit za nějaké vedlejší úkony. 
 
Buďte při změnách dodavatelů 
energií velmi opatrní a raději se 
poraďte, než uzavřete nějakou novou, 
další smlouvu. 
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Zavedením GDPR v obcích a školách se zabývali v uplynulých měsících také 
zaměstnanci našeho Centra společných služeb. Na základě osobních návštěv 
obecních úřadů a škol byly zpracovány analýzy procesů zpracovávání osobních 
údajů, nastavena dlouhodobá pravidla pro jejich zpracovávání a ochranu a navržena 
doporučení pro zavedení potřebných opatření.  
 
Mikroregion plní pro obce a školy funkci „pověřence pro ochranu osobních údajů“, 
který má dohlížet na dodržování postupů při ochraně osobních údajů. Pověřence 
musí mít povinně každá obec a škola, bez ohledu na jejich velikost obce. Zároveň má 
povinnost si tuto službu hradit sama svého rozpočtu. Je to jedno z mnoha dalších 
nařízení, které je atakem na rozpočet obcí a není státem nijak finančně 
kompenzováno. Díky zapojení našeho mikroregionu do projektu Svazu měst a obcí 
České republiky „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní 
spolupráce“, zkráceně také „Centrum společných služeb (CSS)“ byly vyškoleni 2 
odborníci, kteří poskytují službu pověřence pro obce i školy po dobu trvání projektu 
zdarma.    
 
A jak je to s pořizováním fotografií na obecních akcích? Pokud fotografie zachycují 
pouze průběh akce, nikoli podobizny jednotlivých účastníků a jsou označeny pouze 
názvem akce, nejedná se o zpracování osobních údajů a tento postup tak nelze 
považovat za zásah do práva na ochranu osobních údajů a k porušení obecného 
nařízení GDPR.  
 
Pořizujme fotodokumentaci z akcí a zachovejme památku pro další generace. 
 

Na kolech mikroregionem Urbanická brázda  
 

V sobotu 8. září 2018 Vás zveme na tradiční cyklo výlet po našem mikroregionu.  
 
START I CÍL: fotbalové hřiště v Kratonohách  
I. trasa odjezd ve 13:00 hodin  
II. trasa odjezd ve 14:00 hodin  
 

I.trasa – pro zdatné cyklisty  
Kratonohy – Trnava- Babice- Malé Babice- Zvíkov- Kunčice- Radostov- 
Radíkovice- Libčany- Hvozdnice- Urbanice- Lhota pod Libčany- Osice- 
Syrovátka- Dobřenice- Roudnice- Kratonohy  
 
II. trasa – pro děti a rekreační cyklisty  
Kratonohy - Trnava - Malé Babice - Zvíkov - Boharyně - Puchlovice – 
Roudnice (zastávka Hospoda U Formana - dárek pro děti) - Kratonohy  
 
Domluvená občerstvení: Libčany - Vinárna U Lípy, Hvozdnice – Cukrárna u Martiny Špicarové,  
Dobřenice – Hostinec U Nosků, Roudnice – Country hospoda U Formana 

 

Cestování do zahraničí s dětmi 
Některé státy mohou požadovat pro 
vstup nezletilého na své území souhlas 
obou rodičů s jeho vycestováním, a to jak 
v případě, že dítě cestuje jen s jedním z 
rodičů nebo cestuje bez rodičů v 
doprovodu jiné osoby (např. v 
doprovodu prarodičů či jiných 
příbuzných).  
Udělený souhlas také může předcházet 
komplikacím v případě, že je při kontrole 
cizími orgány třeba osvědčit, že 
cestování s dítětem není únosem, ale 
skutečně jen cestou na dovolenou či za 
jiným krátkodobým účelem.  
Úřad pro mezinárodně-právní ochranu 
dětí (dále jen „Úřad“) proto doporučuje, 
z důvodu předcházení komplikacím, mít 
s sebou souhlas druhého rodiče anebo 
obou rodičů, pokud dítě cestuje v 
doprovodu jiné osoby. 
 „Souhlas zákonného zástupce s 
krátkodobým vycestováním dítěte do 
zahraničí“ je Vám k dispozici na 
stránkách www. urbanicko.cz  
 
 
 

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  
- Ing. Petr Vlášek, specialista na veřejné 

zakázky, vlasek.zakazky@gmail.com 
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KONTAKTY NA OBECNÍ ÚŘADY V MIKROREGIONU URBANICKÁ BRÁZDA 
 
 

 
 

POZVÁNKY NA AKCE V REGIONU 
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