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ZPRAVODAJ

PROSTOR
PRO LARTNERA

ÚVAHA

Obnova krajiny
Mám takový sen. Probudím se v krásné čisté přírodě bez odhozených odpadků, podél
cest jsou udržované aleje vzrostlých stromů, mezi poli jsou travnaté pásy s přirozeným
náletem keřů a různých dřevin, v lukách zurčí potůčky, v remízcích jsou tůňky plné
vody. Nad tím vším hejna zpěvného ptactva, v podvečer se ozývá kuňkání žab, houkání
sýčka.
ÚVODNÍ SLOVO
Milé čtenářky, milí čtenáři,
připravili jsme pro Vás čtv rté vydání
Informačního
zpravodaje
Centra
společných
služeb
Mikroregionu
urbanická brázda.
Vydávání zpravodaje probíhá v rámci
projektu ,,Posilování administrativní
kapaci ty obcí na bázi meziobecní
spolupráce“.
Naše činnost je zaměřena na odborné
poradenství
různého
charakteru.
S členskými
obcemi
konzultujeme
dotační možnosti, pracujeme s MAS
Hradecký venkov při podávání žádos tí o
dotace pro obce, vypracov áváme
materiály
k nov elám
zákonů,
poskytujeme obcím odbornou pomoc
v oblasti veřejné správy a v neposlední
řadě zodpovídáme dotazy z obecních
úřadů.
Jsme také kontaktním centrem pro
občany a organizace působící na našem
území, jako jsou školy, hasiči, sportovci
apod. Na našich webových stránkách
přinášíme aktuality pro občany, které se
týkají běžných povinností každého z nás,
aktualizujeme
i nformace
v čás ti
veřejných služeb
a zveřejňujeme
pozvánky na společenské a sportovní
akce v obcích. Aktivity, které pro naše
obce vykonáváme, jsou nejen námi, ale i
staros ty obcí vnímány velmi pozitivně.
Práce s Vámi nás těší, a proto se na
společnou spolupráci, i nadále těší tým
Centra společných služeb.

Zimní Dobřenice | foto: MUDr. Leoš Petr

Ano, je to bohužel sen. Něco jsme udělali špatně. Samozřejmě že v zájmu lidí. Abychom
se měli přece dobře. Musíme být všude co nejrychl eji, musíme více vyrábět, sklízet. A
platíme za to daň. Krutou daň. Narůst alergií, rakoviny, různých civilizačních nemocí.
Krajina je znetvořená halami logistických center, továren, zjizvena dálnicemi,
silničními obchvaty.
V posledních letech jsme přece jenom, někteří začali přemýšlet. A proto vznikají
projekty „na zeleň.“ Obce prostřednictvím svých zastupitelů a ve spolupráci s
mikroregiony a ministerstvy pro životní prostředí, zemědělství a s krajskými úřady
mohou čerpat dotace na různé projekty, které začínají navracet s tromy a keře do
krajiny. Z dotací se obnovují i remízky, různé vodní toky a plochy.
Takže uvidíme, jaký bude další vývoj. Měli bychom všichni přispět svojí troškou do
mlýna a mít zájem něco pro českou krajinu uděl at. Aby to nezůstalo jen u toho snu.
MUDr. Leoš Petr
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PROJEKTY

Revitalizace zeleně v Mikroregionu Urbanická brázda
V projektu Revitalizace zeleně v Mikroregionu Urbanická brázda jsou zapojeny obce
Lhota pod Libčany, Osice, Roudnice, Syrovátka a Urbanice. Realizace projektu bude
probíhat od 1. 12. 2017 do 1. 5. 2019.
Práce bude provádět firma VYKRUT Zahradní služby a.s. Ostrava-Zábřeh, která 28.
listopadu 2017 převzala dotčené lokality. V prosinci 2017 bylo provedeno pokácení
vyznačených dřevin. Hlavní část nových výsadeb bude zahájena na jaře 2018 a
pokračovat bude na podzim 2018. Souč ástí projektu je také dvouletá následná péče o
nově vysázené lokality tj. jejich zálivka a oš etřování.

Akce v mikroregionu
13. 2. 2018
Recitační soutěž
„Libčanská básnička “
V letošním roce bude Zákl adní a
mateřská škola v Libčanech pořádat 7.
ročník recitační soutěže „O libčanskou
básničku“, která se uskuteční mimo
jiné i za podpory Mikroregionu
urbanická brázda. Děti soutěží jak
v recitaci, tak i ve vlastní tvorbě.

24. 4. 2018
Praskačský zpěváček
Letošní ročník Praskačského zpěváčka
bude již 17. Celá soutěž bude laděna
v souladu
s celoškolním
letošním
projektem, a to je Rok řemesel. Úvodní
písní bude skladba pánů Ježka, Voskovce
a Wericha: Ten děl á to a ten zas tohle....

Syrovátka: Ing. Lenka Hladíková

Cílem realizovaného projektu je:
 vytvoření nových prvků v zemědělské krajině v převážně zemědělské
krajině, které budou lemov at současné liniové struktury v krajině (místní
komunikace, vodní tok)
 vytvoření nových prvků zeleně
 vytvoření druhově pes tré vegetace, která přispěje k posílení přirozených
funkcí krajiny
 vytvoření podmínek pro zvýšení biodiverzity v zemědělské krajině
 podpora mi grační prostupnos ti zemědělskou krajinou
 zlepšení ekologických podmínek lokality
 snížení eroze, snížení náporu větru v e volné krajině
 zvýšení biodiverzity v daných lokalitách
 podpora obnovy původních přirozených společens tev
Na webových s tránkách www.urbanicko.cz v sekci Společné projekty/ekologie byly
zveřejněny informace o jednotlivých lokalitách, které budou v rámci projektu
revitalizovány. Jedná se o popis jejich biologického posouzení a návrh řešení včetně
jeho zdůvodnění. Zdroj: Dokumentace Biologické posouzení projektu vypracované
firmou HAFR NATURE s pol. s r. o. – RNDr. František Bárta, Syrov átka 14.
O průběhu realizace projektu budeme na stránkách informovat především
zveřejňov áním fotek a s tručným popisem jak práce pokračují.

5. 5. 2018
Lesní závod v Libčanech
Myslivecký spolek Libčanská dubina,
Obec Libčany, Obec Roudnice, SDH
Libčany, rybářský spolek Brigádník,
Mikroregion Urbanická brázda a ZŠ a M Š
Libčany budou pořádat již 16. ročník
lesního závodu pro děti a mládež s
názvem „O CENU MYSLIVECKÉHO
SPOLKU
LIBČANSKÁ
D UBINA“.
Tradičně hojně navštěvovaný závod,
který zavede děti i dospěl é do les ů
v okolí Libčan, Hvozdnic, Radostova,
Těchlovic a Radíkovic je zkouškou
vytrvalosti, znalostí i dovedností.
Nejšikovnější závodníci si odnesou
domů poháry a knížky o přírodě. Této
akce se tradičně účastní více než 100
dětí a je jednou z nejvyhledávanějších
soutěží v našem mikroregionu.
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31. 5. 2018
Olympiáda mateřských
školek aneb
Sportování pro radost

Roudnice: Ing. Lenka Hladíková

Osice: Ing. Lenka Hladíková

Odpadové hospodářství
FOTO podmínky pro
Obce v naš em mikroregionu dlouhodobě systematicky vytvářejí
třídění občanů. Jedná se o nákup nových nádob, budov ání sběrných míst a sběrných
svozů, mobilní svozy, komunitní systém likvidace zelených odpadů ve spolupráci
s Agrodružstvem Lhota pod Libčany a osvětovou činnost.
V březnu začne pomalu sezóna pro zelené odpady a proto si
připomeňte co do hnědých kontejnerů patří a co tam naopak
nemá co dělat - http://urbanicko.cz/bioodpady/. Nežádoucí
příměsy v zelených odpadech komplikují následné
zpracovaná a v neposlední řadě jej výrazně prodražují.
Dbejte tedy na správné třídění.
Za vytříděné odpady dostávají obce od společnosti EKO KOM
peníze do svých rozpočtů, které jsou využívány ke kry tí nákladů na provoz systémů
sběru a likvidace odpadů. Více o třídění a co do kterých kontejnerů patří naleznete
zde: http://www.ekokom.cz/cz/ostatni/pro -verejnost/kratce-o-trideni-odpadu

Sportování pro rados t je jedna z akcí,
kterou pořádají spol ečně mateřské školy
z regionu Urbanická brázda. V letošním
roce se pořádající mateřskou školou
stala M Š Lhota pod Libčany. Cílem této
akce je zvýšit zájem dětí o sportovní
aktivity a podpořit tak jejich správný
rozvoj. Spol ečné setkání dětí a učitel ek
se uskuteční ve čtvrtek 31. května 2018
v dopoledních hodinách na fotbalovém
hřišti ve Lhotě pod Libčany.
Letos je do sportování zapojeno 5
mateřských škol - Dobřenice, Kratonohy,
Lhota pod Libčany, Osice a Roudnice.
Akce bude zahájena jako každoročně
pořádnou sportovní rozcvičkou a
představením
všech
zúčastněných
mateřských škol. V první části budou
děti
sportovat
na
připravených
stanovištích, na jejichž přípravě s e
podílejí všechny učitelky mateřských
škol. Ve druhé části s e nominované děti
utkají v běhu o zlaté, stříbrné a bronzov é
medaile. Po vyhlášení vítězů a předání
štafetového kolíku bude ,,sportování pro
radost“ oficiálně ukončeno.

Centrum společných služeb – plán aktivit na rok 2018
Pomoc obcím a školám s e zav edením opatření souvisejících s GDRP, což je nařízení
Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních
údajů. Svaz měst a obcí České republiky ve spolupráci s Centry společných služeb
připravuje řadu školení, s eminářů, formul ářů a vzorů, které obcím a školám usnadní
zavedení příslušných opatření související s tímto nařízením. S tímto úzce souvisí také
úpravy a aktualizace archivačních a skartačních řádů a směrnic na obcích.
Obcím budeme vypracov ávat žádosti o dotace a jejich přílohy, jedná se především o
projekty venkovních učeben v areálu základních škol Osice a Kratonohy.
V prvním pololetí letošního roku se ve spolupráci s regionálními partnery budeme
podílet na přípravě společných akcích, o kterých píšeme v tomto zpravodaji. Na léto
2018 pro Vás připravujeme opět letní kino.

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,
rejlova jana @sezna m.cz
- Jana Štěpánková , tel.: 606 128 702,
jana .hvozdni ce@sezna m.cz
- Ji ří
Středa ,
tel .:
495 588 133,
praska cka@pras kacka .cz
- Ing. Petr Vlášek, specialista na veřejné
za kázky, vlasek.zaka zky@gmail .com
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AKTUALITY

Pošta Partner aneb uzavření pošt v malých obcích
Obec Kratonohy oslovil ředitel pobočkov é sítě Východní Čechy a informoval o
záměrech České pošty, s.p., které se týkají budoucnosti pobočkové sítě v naší
republice, konkrétně o možnos ti převodu České pošty na Poš ty Partner. Česká pošta,
s.p. má v současné době jednu z nejhustších poš tovních sítí v Evropě, tvoří ji 3 217
poboček. Pošta Partner je plnohodnotnou alternativou poš ty. Rozdíl spočívá v tom,
že je provozována třetí osobou, nikoli Českou poštou. Z hlediska poskytov aných
základních poš tovních služeb není mezi pobočkou a Poštou Partner žádný rozdíl.
Česká poš ta s.p. financuje provozování Pošty Partner sjednanou čás tkou, která je
rozdělena na fixní část a motivační část podle nabízených služeb.
Od roku 2017 je naplánován des etiletý proces přeměny pobočkové sítě, kdy by Česká
pošta, s.p. měla mít v cílovém stavu 691 vlastních provozoven a 2 526 Pošt Partner.
První Pošty Partner se v České republice objevují od roku 2009 a více než polovinu z
nich zajišťují právě obecní úřady. Pro rok 2017 byla provozov na pošty v naší obci
vybrána jako vhodná pro změnu formy poštovní obsluhy v rámci projektu Poš ta
Partner. Vzhledem k tomu, že Obec Kratonohy trvá na zachov ání služeb České pošty
pro občany naší obce, rozhodlo zastupitelstvo obce o provozování pobočky pošty v
Kratonohách prostřednictvím projektu Poš ta Partner dle navržených podmí nek
Českou poštou, s.p.
Pošta Partner poskytuje všechny základní služby:
 příjem a výdej listovních a balíkových zásilek
 příjem a výplatu poštovních poukázek, výplatu důchodů, SIPO
 vybrané služby Poštovní spořitelny – operace pl atebními kartami a
vkladními knížkami jako jsou vklady a výplaty, pří jem příkazů k úhradě a
výplaty šekových poukázek
 prodej poštov ních cenin a zboží, prodej kolkových známek a vybrané služby,
jako jsou například On-line dobí jení předpl acených SIM karet, prodej losů
okamžitých loterií, prodej dálničních kupónů a volný prodej tisku


16. 6. 2018
Česenkovy Libčany
Milovníci dechové hudby se sejdou
v letošním roce na 8. ročníku fes tivalu
dechových hudeb Česekovy Libčany.
Uvidíte
a
uslyšítě
mládežnickou
dechovou hudbu ZUŠ F.A. Šporka z
Jaroměře Brass Orhes tra, kterou řídí
Roman Horský, libčanskou M ájov anku
pod vedením pana Jaroslav a Perného a
moravskou Bludověnku s kapeníkem
Milošem Příhodou. Nebudou chybět ani
mažoretky s jejich vedoucí Mgr.Al enou
Zajícovou.

8. 9. 2018
Na kolech Mikroregionem
Letošní cyklistický výlet Na kolech
mikroregionem bude pořádat Obec
Kratonohy. Již teď si zarezervujte ve
svých kalendářích termí n 8. 9. 2018.

příjem reklamací

Pošta Partner je v obci Kratonohy provozov ána od 1. února 2018. Otevření
předcházelo jednání s vedením České pošty o podmínkách provozování Pošty
Partner, vybavení prostor novým náby tkem s typickými barvami Pošty Partner,
elektronikou a zaškolení vedoucího pracovníka a pracovníka zastupujícího v době
dovolených či z důvodu nemoci.
Obec Kratonohy vydala k příležitos ti otev ření Pošty Partner, známku s přítiskem.
Iveta Kaš parová, místostarostka obce

CENTRUM SPOLEČ NÝC H 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. havári e, poruchy apod. Občané se
mohou obracet na CSS v e 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 D SO.
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Lékárna Dobřenice
Na území našeho mikroregionu urbanická brázda máme jednu lékárnu, která je v Dobřenicích. Mají pro vás otevřeno
každý všední den. V příjemném prostředí lékárny najdete léky na lékařský předpis, volně prodejná léčiva i doplňky
stravy, dále přípravky dentální hygieny, inkontinenční pomůcky nebo přípravky pro domácí mazlíčky. Přípravky, které
nemají skladem, vám do druhého dne rádi objednají.
Akceptují elektronické recepty, platební karty a nabízí slevový program. Přímo před lékárnou snadno zaparkujete.
Těší se na vás, kolektiv lékárny Dobřenice.
Dobřenice 63
503 25 Dobřenice
Otevírací doba
Po: 13:00 - 18:00
Út: 8:00 - 15:00
St: 8:00 - 15:00
Čt: 7:30 - 15:00
Pá: 7:30 - 14:00

Tel: 495 451 283
lekarna4@sija.cz
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KALENDÁRIUM

Březen
3.3.2018

Dětský karneval Obědovice
Maškarní ples Dobřenice
4.3.2018

Duben

Květen

30.4.2018

1.5.2018

Pálení čarodějnic v obcích

Prvomájová jízda veteránů a
traktůrků Lhota pod Libčany

Čarodějnický turnaj v ruských
kuželkách Hvozdnice

4.5.2018

Položení věnce k pomníku
padlých Kratonohy

Dětský karneval Hvozdnice
Dětský karneval Lhota pod
Libčany

12.5.2018

8.3.2018

Cyklo ne-závod Bludný ráfek,
Ateliér Petrlenka Žižovec,
minipivní slavnosti

MDŽ v Syrovátce
16.3.2018

13.5.2018

Ples klubu rodičů ZŠ a MŠ
Libčany

Setkání seniorů Lhota pod
Libčany

Obecní ples Praskačka
OTO

17.3.2018

27.5.2018

Pouť Lhota pod Libčany

Volejbalový ples Lhota pod
Libčany
Fialkový ples Kratonohy
18.3.2018

Dětský karneval Kratonohy

TIRÁŽ
Projekt Centra společn ých služeb
č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017
Operační program Zaměstnano st

KONTAKTY
Centrum
společn ých služeb
Urbanická brázda
Praskač ka 12, 503 33 Praskačka
www.urbanicko.cz

Mi kroregionu

