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Libčanský kostel | foto: Jiří Slavík 

ÚVODNÍ SLOVO 

Milé čtenářky, 
milí čtenáři, 
Centrum společných služeb 
Mikroregionu urbanická brázda (dále jen 
CSS) Vám přináší již 6. elektronický 
zpravodaj vydávaný v rámci projektu 
„Posilování administrativní kapacity obcí 
na bázi meziobecní Spolupráce“.  
Tištěný zpravodaj Mikroregionu 
urbanická brázda 2018, který informuje 
o činnosti v mikroregionu a jeho 
členských obcích a stolní Kalendář 2019 
jste obdrželi v závěru loňského roku.  
Zaměstnanci Centra společných služeb 
spolupracují s mikroregiony Nechanicko 
a Obce památkové zóny 1866, se Svazem 
měst a obcí, Královéhradeckým krajem a 
dalšími institucemi, aby škála jejich 
činnosti byla co nejširší a mohli tak býti 
nápomocni především starostům, 
zastupitelům a administrativním 
pracovníkům na obcích v jejich náročné 
práci. Na CSS se mohou obracet (a 
obracejí) také občané a podnikatelé i těm 
se snažíme v rámci naší činnosti pomoci 
s jejich problémy. 

 PROJEKTY 

Volby v Mikroregionu urbanická 

brázda 
Po volbách do obecních zastupitelstev se poprvé sešli nově zvolení 
zástupci členských obcí 6. prosince 2018 v Obědovicích. 
 

 
Jednání členské schůze Mikroregionu Urbanická brázda | foto: Jana Štěpánková 

 
Statutárními zástupci svazku obcí byli opětovně zvoleni pan Vladimír Gabriel a pan 
Stanislav Bydžovský.  
Mikroregion urbanická brázda je jedním ze zakladatelů obecně prospěšné 
společnosti Hradecký venkov a proto byli do správní rady této společnosti zvoleni 
pan Stanislav Bydžovský a Ing. Pavel Capek. V dozorčí radě zastupuje náš 
mikroregion pan Jiří Středa. 
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Činnost Centra společných služeb  
Centrum společných služeb představuje poskytované služby a plánované 
aktivity na nejbližší měsíce. 
 

 
Prostor, kde bude budován nových chodník mezi částmi Dobřenice I – Dobřenice II | foto: J. Rejlová 

 
Služby kanceláře CSS jsou v současné době více zaměřeny především na odborné 
poradenství v oblasti dotací. V lednu byly připraveny a podány 4 projekty do 
Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje a to pro obce Dobřenice, Lhota 
pod Libčany a Obědovice a pro mikroregion. Pro obec Dobřenice byla zpracována 
Studie proveditelnosti pro velmi důležitou stavbu: Výstavba chodníku Dobřenice I – 
Dobřenice II a podána žádost o dotaci prostřednictvím MAS Hradecký venkov. Ve 
spolupráci s obecním úřadem Lhota pod Libčany byla připravena a podána žádost o 
proplacení dotace na projekt Rekonstrukce hasičské zbrojnice Lhota pod Libčany. Ve 
spolupráci s obcí Libčany a Základní a mateřskou školou Libčany připravujeme 
podání žádosti o dotaci na rozšíření prostor pro mateřskou školu. 
Zajišťujeme agendu ochrany osobních údajů tzv. GDPR, obcím a školám vykonáváme 
tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů. 
Připravujeme vzdělávací akce pro zástupce obcí: Obec jako zřizovatel ZŠ a MŠ; 
Veřejné zakázky v obcích; GDPR, setkání účetních, obecní vyhlášky. 

Starostové z Hradeckého venkova 

společně diskutovali ve Mžanech 

 

Ve čtvrtek 24. ledna 2019 se v prostorách pivovaru 
Mžany sešli poprvé od loňských komunálních voleb 
zástupci obcí s vedením obecně prospěšné společnosti 
Hradecký venkov. Pozvaní byli všichni ze všech 63 
obcí, které tvoří území Hradeckého venkova.   

 
Paní Jana Kuthanová, předsedkyně správní rady a místopředsedkyně krajské a 
národní sítě MAS, objasnila poslání o. p. s., tj poskytování obecně prospěšných služeb 
pro rozvoj regionu hradeckého venkova, skladbu  43 stávajících členů, organizační 
strukturu a hovořila o tom, čím může být tato společnost obcím užitečná. Jedním 
z orgánů společnosti je Místní akční skupina Hradecký venkov.  
Ing. Jana Rejlová, ředitelka společnosti,  seznámila přítomné s projekty a činností 
společnosti a se systémem poskytování dotací. Ing. Iva Horníková vysvětlila 
fungování kanceláře se sídlem v Nechanicích a možnosti a rozsah  pomoci obcím. 
Mgr. Jaroslava Slavíková ve zprávě výběrové komise vysvětlila, jak se vybírají a 
schvalují projekty na čerpání dotací dle jednotlivých vypsaných výzev.  

 
MIKROREGIONÁLNÍ AKCE 2019 
 

LIBČANSKÁ BÁSNIČKA 
Ji po osmé budou děti ze základních 
škol recitovat básně známých i 
neznámých autorů, ale také svojí 
vlastní tvorbu.  Recitační soutěž se 
uskuteční 19. února 2019 v Základní 
škole Libčany. Mottem soutěže je citát: 
„Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro 
ptáky křídla“. 
 

 
 
PRASKAČSKÝ ZPĚVÁČEK 
V dubnu se již po 18. setkají mladí 
zpěváci v Základní škole Praskačka. 
 
LESNÍ ZÁVOD LIBČANY 
Lesy v okolí Libčan, Hvozdnic, 
Radostova a Radíkovic jsou místem 
pro zkoušky dětských závodníků ve 
vytrvalosti, znalostech a dovednostech 
o přírodě.   
Při pořádání této akce uvítáme 
dobrovolníky, kteří by nám pomohli 
s organizací této tradiční akce, které 
se účastní téměř 100 dětí ve věku 5-14 
let.  
 
 
ČESENKOVY LIBČANY 
Milovníci dechové hudby se v letošním 
9. ročníku festivalu dechových hudeb 
Česenkovy Libčany mohou 22. 6. 2019 
těšit na moravskou kapelu Šohajka, 
libčanskou Májovanku pod vedením 
pana Jaroslava Perného a řadu dalších 
kapel. Nebudou chybět ani mažoretky 
ze Základní školy Libčany. 
 
VEŘEJNÉ SLUŽBY V MIKROREGIONU 
Na webových stránkách byla 
provedena ktualizace kontaktů 
veřejných služeb na území našeho 
mikroregionu. 
https://www.urbanicko.cz/sluzby-
firmy 

 

 

 
 

https://www.urbanicko.cz/sluzby-firmy
https://www.urbanicko.cz/sluzby-firmy
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Mikroregion Urbanická brázda je jeden ze zakládajících členů a aktivně se podílí na 
činnosti společnosti. Členové mikroregionu jsou zastoupeni v orgánech, pomáhají 
s organizací, ale hlavně využívají možnosti čerpat prostředky na projekty pro rozvoj 
a vylepšování obcí spolu se zemědělci a podnikateli mikroregionu. Jako příklad již 
dokončených projektů můžeme uvést rekonstrukci skladu krmiv a produktů vč. 
nákupu kypřiče pro Agrodružstvo Lhota pod Libčany, halu v Boharyni pro ZS 
Kratonohy, opravu chodníku v Urbanicích a nový chodník v Libčanech, vylepšení 
hasičské zbrojnice ve Lhotě pod Libčany, nákup dřevoobráběcího stroje pro 
truhlárnu AURA Dobřenice, chladící auto pro cukrárnu Hvozdnice a další. 
Z prostředků, které Hradecký venkov obdržel, bylo zatím rozděleno cca 34% ze 
všech programů, tj. Integrovaného regionálního operačního programu, Programu 
rozvoje venkova a Operačního programu zaměstnanost. Je třeba sledovat webové 
stránky (www.hradeckyvenkov.cz), na kterých jsou vyhlašovány jednotlivé výzvy 
k podání žádostí o dotaci a v případě nejasností se obracet na kancelář MAS 
v Nechanicích ke zkonzultování.  
Měli bychom jako mikroregion přemýšlet nad novými tématy  do Strategie 
komunitně vedeného místního rozvoje pro území místní akční skupiny Hradecký 
venkov na období po roce 2020, která se začíná připravovat, aby se do ní zařadilo to, 
co budeme potřebovat. 

Mgr. Jaroslava Slavíková 

Chvála pohybu 
Jistě mnozí z vás již slyšeli u svého lékaře větu: „Musíte se více pohybovat!“ Řeknete 
si, ano je to pravda, pohyb prospívá všem lidem. A také je pravda, že někomu to jde 
snadno, nemá žádná zdravotní omezení a pohyb mu přináší radost. 
 Bohužel, ten kdo má nějaké zdravotní komplikace si řekne: „To není nic pro mě, u 
mě již fyzický pohyb nemá význam.“ Anebo: „Mám tolik zdravotních potíží, že nejsem 
schopen chodit ani po pokoji, u mě nepřichází žádné cvičení do úvahy!“ 
Ale není to pravda. Naše tělo potřebuje každodenní pohyb. Bez pohybu svaly a kosti 
postupně chátrají a zhoršuje se funkce našich vnitřních orgánů i naše nálada! 
Abyste se udrželi v kondici, není potřeba nějaké složité cvičení ani vybavení. 
Doporučuji Vám chůzi. Provozovat ji může téměř každý a její přínos pro zdraví je 
velký. Pravidelná chůze 30 minut denně vám může prodloužit život o mnoho let. 
Proč vám doporučuji chůzi? Protože je jednoduchá, bezpečná, levná a je to 
nejpřirozenější možnost pohybu. Chůze má nízkou náročnost a zároveň jde o 
fyzickou aktivitu dostatečně intenzívní k vyvolání žádoucích léčebných efektů. Chůzi 
lze velice dobře dávkovat a tak postupně zvyšovat zátěž dle vaší tolerance. 
Kde chodit je také jednoduché. Optimálně mimo oblast znečištěného ovzduší - polní 
cesty, lesní cesty, parky. Zásadní je pohodlná obuv a padnoucí volné ponožky. 
Kdo se chce chůzi věnovat, může si koupit krokoměr. Základním cílem je 6000 kroků 
za den. Pokud máte pocit nestability, tak si pořiďte hole na tzv. severskou chůzi. Je 
více zapojováno svalstvo horní poloviny těla, zátěž je rovnoměrněji rozložená a více 
šetříte klouby a vazy dolních končetin. 
Mezi časté dotazy patří: „Jak často a dlouho chodit?“ Doporučuje se chodit minimálně 
30 minut po většinu dní v týdnu. Jestliže však nejste schopni tento časový limit 
splnit, rozdělte si těchto třicet minut na 2-3 porce během dne. Zároveň je vhodné 
vyhledávat možnosti, jak zvýšit i množství běžné každodenní chůze. Tam kam 
můžete dojít pěšky nejezděte autem. Vyjděte po schodech a nepoužijte výtah. Místo 
jízdy městským autobusem běžte pěšky. 
Chodit byste měli takovou rychlostí, abyste mohli mluvit ve větách, tempo chůze vám 
musí být příjemné. Jestliže jste dosud byli prakticky zcela bez fyzické aktivity, pak 
trénink chůze začínejte zvolna od 10 minutových procházek a postupně si přidávejte. 
Chůzí lze přirozeně hubnout. Při každodenní hodinové procházce a dodržování 
určitých dietních opatření, tzn. omezení tuků a cukrů ve stravě, jíst 5- 6x denně 
menší porce, lze zhubnout až jeden kilogram za měsíc. 
Čas, který budete věnovat chodeckému tréninku, se vám vrátí v podobě kvalitnějšího 
a delšího života. Během chůze se navíc uvolní vaše mysl, dostanete řadu nápadů a 
můžete si vyřešit i leckterý problém. Při chůzi se navíc v našem mozku uvolňují 
endorfiny - takzvané hormony štěstí a chůze se tak bude podílet i na naplnění 
antického hesla: Ve zdravém těle zdravý duch! 
Tak, přátelé, směle do toho! 

MUDr. Leoš Petr 

 
 

 
 
 

KNIHOVNÍCI MIKROREGIONU 
URBANICKÁ BRÁZDA 

 
„Kdo čte, má za kloboukem“ aneb Co na 
víkend? Dobrou knihu! A kde je nejvíc 
novinek? V knihovně. 
Knihovny z území Urbanické brázdy 
pokračovaly ve spolupráci i v roce 2018. 
Mimo tradiční, dá se říci seriálové akce, 
návštěva divadla, tvoření velikonoční a 
vánoční, celodenní výlet a vánoční 
posezení, knihovnice navštívily dvě 
zrekonstruované knihovny v Urbanicích 
a Chlumci nad Cidlinou. Knihovny nabízí 
čtenářům hezké příjemné prostředí a 
bohatý knižní fond. Mimo jiné jsme se 
sešli na třetím setkání knihovníků 
regionů Nechanicko a MUB 27. 9. 2018 v 
kulturním domě v Nechanicích v rámci 
akce Kronika včera a dnes.  
Knihovny svoji práci prezentují na svých 
webových stránkách a na Blogu 
knihovny Dobřenice:  
http://citarnicka.blog.cz/  
Těšíme se na vás v našich – vašich 
knihovnách.  
 

Dáša Kolářová – knihovna Dobřenice 
 
Aktuální kontakty na knihovny v obcích 
naleznete: 
https://www.urbanicko.cz/verejne-
knihovny  
 
Řadu zajímavých akcí, výstav, knih i jiné 
zábavy naleznete také v Knihovně Města 
Hradec Králové. 
  
https://www.knihovnahk.cz/  
 
 
 

 
 

http://www.hradeckyvenkov.cz/
http://citarnicka.blog.cz/
https://www.urbanicko.cz/verejne-knihovny
https://www.urbanicko.cz/verejne-knihovny
https://www.knihovnahk.cz/
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Půjčování materiálně technického vybavení  
Svazek obcí půjčuje velkopacitní stany (3 moduly 10 x 5 metrů), stánky (3 x 3 metry), 
rozkládací stoly a lavice, osvětlení a plynová topidla.  Zodpovědná osoba, se kterou 
domluvíte termín zapůjčení a další podmínky je pan Martin Fikr z Dobřenic (mobil: 
739 417 821, email: martin.fikr@seznam.cz).   
 

 
Modul velkokapacitního stanu 5x10 metrů 

 

Zelené odpady na kompostárnu  
 
S blížícím se jarem se těšíme na práci na zahradách. Pro zelené – biologicky 
rozložitelné odpady ze zahrad jsou v obcích umístěny hnědé kontejnery.  Ty jsou 
vyváženy na kompostárny, kde se odpad mění na kompost, který je zpětně využíván 
na hnojení veřejných prostranství nebo zemědělské půdy.  
Odpad nesmí obsahovat žádné chemické deriváty, obaly plechové, plastové, skleněné 
apod., nesmí obsahovat kamení ani suť ze staveb, nesmí v něm být pařezy nebo silné 
větve, žádné živočišné odpady apod.   

Druhy přijímaných biologicky rozložitelných (zelených) odpadů: 
- Odpad rostlinných pletiv ze zahrad, parků a veřejných prostranství, 
- Odpadní kůra a dřevo do tloušťky 7 cm v průměru  
- Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví  
- Zemina bez kamení  

Pro správnou likvidaci odpadů je velmi důležité, aby občané při odevzdávání odpadů 
do kontejnerů byli důslední a odevzdávali tam pouze to, co tam patří. 
 

 

 

 
   

Proč a hlavně jak třídit zelený odpad si můžete nastudovat nebo informace osvěžit na 
webu: http://urbanicko.cz/bioodpady/index.php. 
 

 CENTRUM SPOLEČNÝCH SLUŽEB 

Nabídka pro občany 
CSS přijímá podněty občanů k rozvoji 
území DSO.  V případě omezené 
dostupnosti obecního úřadu se na CSS 
mohou občané obrátit v případě řešení 
např. havárie, poruchy apod. Občané se 
mohou obracet na CSS ve věci 
poradenství.  
CSS shromažďuje dostupné informace o 
veřejných službách v obcích 
Mikroregionu Urbanická brázda. Kromě 
zpravodaje CSS a aktualizovaného znění 
přehledu veřejných služeb, informuje o 
svých a obecních aktivitách a chystaných 
projektech také na webu DSO.  
 
 

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 

 

Změny po komunálních volbách  
Změny ve vedení členských obcích 
mikroregionu nejsou nijak markantní, 
ale přeci jen k některým došlo. S 
novými starosty se můžete setkat v 
obcích Hvozdnice, Libčany, 
Kratonohy, Lhota pod Libčany a 
Urbanice.  
 
 

 

GDPR  
 
(General Data Protection Regulation) v 
překladu „Obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů“ je nařízení platné pro 
celou Evropskou unii od 25. května 
2018. Toto téma je v současné době již 
známé snad všem občanům. Přesto je 
třeba upozornit, že ochrana osobních 
údajů v Česku platí od 90. let a Úřad pro 
ochranu osobních údajů kontroluje už 
téměř 20 let povinnosti uložené českým 
zákonem č. 101/2000 Sb. Nejde tedy o 
něco nového nebo neznámého.  

 

 

FOT O 

mailto:martin.fikr@seznam.cz
http://urbanicko.cz/bioodpady/index.php
http://www.urbanicko.cz/
mailto:rejlovajana@seznam.cz
mailto:jana.hvozdnice@seznam.cz
mailto:praskacka@praskacka.cz
mailto:vlasek.zakazky@gmail.com
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Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 

2018 

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018 je třeba podat do 1. 4. 2019. 

Tato lhůta se prodlužuje poplatníkům, kterým přiznání zpracovává daňový poradce nebo 

kteří mají podle zvláštního zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, do 

pondělí 1. 7. 2019.  

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby, které: 
 mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují. Jejich 

daňová povinnost se vztahuje na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České 
republiky i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.  

 nemají daňovou povinnost vztahující se na příjmy ze zdrojů v zahraničí (podle 
předchozího odstavce nebo mezinárodní smlouvy). Jejich daňová povinnost se 
vztahuje jen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky.  

 
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob - povinnost podat daňové přiznání 

k dani z příjmů fyzických osob má každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně 

z příjmů fyzických osob:  

 přesáhly 15.000 Kč, pokud se nejedná o příjmy osvobozené od daně nebo o 
příjmy daněné srážkovou daní (daň je vybírána srážkou podle zvláštní sazby 
daně).  

 nepřesáhly 15.000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu.  
 
Daňové přiznání není povinen podat:  

1. poplatník, který měl v roce 2018 příjmy ze závislé činnosti pouze od jednoho, a 
nebo postupně od více zaměstnavatelů (plátců daně) včetně doplatků mezd od 
těchto plátců, pokud u všech těchto plátců podepsal Prohlášení k dani za rok 
2018, a pokud nemá jiné příjmy vyšší než 6.000 Kč (kromě příjmů od daně 
osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou daně).  

2. poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky ze 
zahraničí, které jsou vyjmuty ze zdanění. 

 
Slevy na dani pro rok 2018 i 2019   

 24.840 Kč na poplatníka  
 24.840 Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud 

nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68.000 Kč. Je-li 
manželka (manžel) držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka slevy 24.840 
Kč na dvojnásobek. 

 2.250 Kč pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo 
druhého stupně 

 5.040 Kč, pobírá-li poplatník invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně 
 16.140 Kč na poplatníka, je-li držitelem průkazu ZTP/P 
 4.020 Kč u poplatníka po dobu, po kterou se soustavně připravuje na budoucí 

povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení 26 let věku, 
příp. do dovršení 28 let věku u prezenční formy doktorského studia VŠ 

Daňové zvýhodnění pro rok 2019 i pro rok 2018:  

 15.204 Kč na jedno vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti 
 19.404 Kč na druhé vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti 
 24.204 Kč na třetí a každé další vyživované dítě žijící s poplatníkem v 

domácnosti 
Daňové zvýhodnění může poplatník uplatnit formou slevy na dani, daňového bonusu 
nebo kombinace slevy na dani a daňového bonusu.  
Sazba daně pro zdaňovací období 2018 i 2019 činí 15% ze základu daně (hrubé 
mzdy navýšené o sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem).   
Splatnost daně a podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob 
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2018 je třeba podat nejpozději do 
pondělí 1. 4. 2019. Poplatníkům, kterým přiznání zpracovává daňový poradce nebo 
kteří mají podle zvláštního zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou 
auditorem, se lhůta prodlužuje do pondělí 1. 7. 2019.  

Není mezi námi asi nikdo, kdo by se 
nesetkal s nevyžádanými telefonáty nebo 
emaily. Změna nastala velkým 
rozmachem internetu a sociálních sítí. 
Vědomě jsme neposkytli na sebe 
kontakty, a přece jsme byli oslovováni v 
různých průzkumech, dotazníkových 
akcích nebo s úžasnou nabídkou na 
cokoliv.  
Databáze kontaktů se různě prodávaly, a 
tak naši adresu nebo číslo mobilu mohl 
získat kdokoliv. Většinu z nás to 
obtěžovalo, ale neřešili jsme, kde na nás 
kdo kontakt vzal. Také nás to nijak zvlášť 
nemohlo poškodit či ohrozit. Jiná situace 
by nastala, pokud byly rozesílány 
například smyšlené upomínky na 
nedoplatky různého druhu.  To 
samozřejmě byly závažnější dopady.  
Chování uživatelů, jejich osobní 
preference nebo četnost návštěv různých 
internetových stránek, zanechané údaje 
a co se konkrétně nejvíce nebo 
opakovaně zajímají, je tzv. digitální 
stopa.  
Tu zle analyzovat, zpracovávat mnoha 
způsoby za cíleným účelem s využitím 
právě zanechaných osobních dat 
uživatelů internetu. Specializovaní 
zpracovatelé takových digitálních stop je 
dokáží využít ke svým obchodním nebo 
jiným zájmům. V poslední době se mluví 
dokonce o masovém ovlivňování názorů 
veřejnosti nebo výsledků voleb na 
různých místech světa.  
Množství osobních dat zanechaných v 
digitálním prostoru umožňuje tato data 
využít bez našeho vědomí a svolení třeba 
i k manipulaci s jednotlivcem nebo 
veřejností.  
GDPR má za cíl alespoň zpřísnit a zvýšit 
kontrolu práce s osobními daty fyzických 
osob. Nastavuje nově a přesněji pravidla 
jak se ty instituce a úřady, které s našimi 
osobními daty pracují, mají chovat při 
jejich zpracovávání a zabezpečení proti 
úniku nebo jinému zneužití.  
Velké množství dat od základních jako 
jsou jméno, datum narození, rodné číslo, 
adresa nebo telefon až po citlivé 
informace o našem zdravotním stavu, 
politických názorech nebo majetku 
shromažďují banky, pojišťovny, 
zaměstnavatelé, sociální či finanční 
správa, veřejné úřady nebo například 
nemocnice, internetové obchody, 
sociální sítě a mnoho dalších.  
 
Těmto všem GDPR zpřísňuje 
podmínky práce s našimi osobními 
daty a nám zvyšuje práva, abychom 
věděli KDO, PROČ a V JAKÉM 
ROZSAHU s nimi nakládá.  
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KALENDÁRIUM 2019 
 

Únor 

Sportovní ples Roudnice 
1. 2. 2019, hospoda U Formana 
Roudnice 

Sportovní ples TS Slavoj 
Syrovátka 
8 2. 2019, hostinec U Nosků Dobřenice 

Ples základní a mateřské školy 
Osice 
9. 2. 2019, Obecní hostinec Lhota pod 
Libčany 

Karetní turnaj Hvozdnice 
9. 2. 2019, obecní hospoda Hvozdnice 

Volejbalový ples 
16. 2. 2019, Obecní hostinec Lhota pod 
Libčany 

Hasičský ples  
16. 2. 219, hostinec U Nosků Dobřenice 

Roudnický Masopust 
16. 2. 219, náves Roudnice, sraz 11 
hodin křižovatka směr Libčany 

Dětský karneval Hvozdnice 
17. 2. 2019, obecní hospoda Hvozdnice 
 

 
  

Masopustní rej Syrovátka 
23. 2. 2019, náves Syrovátka 

Chovatelský ples Hvozdnice 
23. 2. 2019, obecní hospoda Hvozdnice 
 

 

Březen 

Masopustní rej Kratonohy 
9. 3. 2019, náves Kratonohy 
 

 
  

Ples Klubu rodičů a přátel 
Základní a mateřské školy 
Libčany 
15. 3. 2019, obecní hostinec U Bohouše 
Libčany 

Maškarní ples Dobřenice 
16. 3. 2019, hostinec U Nosků Dobřenice 

Fialkový ples Kratonohy 
16. 3. 2019, obecní hostinec Pod 
Kaštany Kratonohy 

Dětský karneval Kratonohy 
17. 3. 2019, obecní hostinec Pod 
Kaštany Kratonohy 
 

 

Duben 

Pálení Čarodějnic 
30. 4. 2019  
 

  

 
  

Květen 

Lesní závod Libčany 
4. 5. 2019, fotbalové hřiště Libčany 

 

Červen 

Škroupovo hudební odpoledne 
1. 6. 2019, Osice 
 

 
  

Farní den Dobřenice 
15. 6. 2019, Farní zahrada a kostel 
Dobřenice 

Česenkovy Libčany 
22. 6. 2019, náves Pod lípou, Libčany 
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Centrum společných služeb Mikroregionu 
urbanická brázda 
Praskačka 12, PSČ 503 33  
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