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OBEC DUBENEC

Léto se konečně přehouplo přes třiadvacáté září a řád se teď
bude snažit nastolit podzim – období slibující hojnost všelijakých
darů přírody, od zrajícího ovoce na stromech, ořechy až k darům
lesů. Žel koše na houby pořád zůstávají – alespoň tedy v našich
končinách – prázdné a o vůni smaženice, sušících se hřibů či
řízků z bedel si můžeme nechat jen zdát. Ještě že alespoň jabloně
rodí a naše dubenecká moštárna má tak stále zaměstnané ruce
stroje.
Plné ruce práce jsme měli ale i my, o čemž se dočtete uvnitř
novin. Ať už se budete věnovat řádkům informujícím o činnosti
Obecního úřadu jako takového, či zabrousíte do oblasti kultury a
sportu. Zkrátka pořád je co dělat, ať už je horký červenec nebo
chladnější září či sychravý říjen. A to je dobře – protože kdyby se
nic nedělo a vše zůstávalo stále při starém, byla by nuda a život
obce by se táhl a nebyl ničím zajímavý.
Barevné dny plné pozitivních zpráv vám přeje
Renata Derdová 
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upozorňovacích SMS. Vše bylo již několikrát
urgováno jak u odborné osoby správce
vodovodu firmy VODA service CZ a rovněž u
firmy, která pracuje pro VODA service CZ a to
společnost PP-Pohony. Finální oprava byla
slíbena do konce 37.týdne.
Dále pan starosta sdělil, že pracuje na přípravě
investičních projektů na rok 2016 a 2017.
Projekčně připravujeme projekt rekonstrukce
stodoly „U kovárny“ na garáže technických
služeb a sběrný dvůr. V prosinci 2015 bude
připravena projektová dokumentace ve stupni
pro územní rozhodnutí a dokumentace pro
stavební povolení. Současně s projekčními
pracemi na projektu probíhají práce na
přípravě financování. Probíhá vyhledávání
dotačního titulu v rámci projektu „Obce sobě“
a rovněž v rámci MAS Hradecký venkov v
rámci projektů typu „Sociální podnik“.
Dalším projektem, který je ve fázi přípravy
záměru je rekonstrukce střech obecních budov
spojených
s
instalací
fotovoltaických
elektráren s ostrovním provozem. (energii,
kterou vyrobíme si zároveň spotřebujeme)
Bohužel, dle současných podmínek fondu,
projekt fotovoltaické elektrárny musí být v
rámci jednoho záměru „zakončen“ včetně
koncového spotřebiče. Obec je již vybavena
tepelnými čerpadly v objektech ZŠ, MŠ a OÚ, u
všech těchto objektů je instalace možná, ale
stát ji zatím nepodporuje. Projekty budou
zpracovány tzv. do zásobníku projektů.
Dokončují
se
kompletace
stanovisek
dotčených orgánů pro rekonstrukci ČOV u
Bytovek. Úspěšně proběhla změna PRVK
(Programu rozvoje vodovodů a kanalizací)
Královehradeckého kraje.
Ve spolupráci s MAS Hradecký venkov
připravujeme záměry revitalizace přítoku vody
z prameniště v lomu na Božence (došlo k
prodeji lesa na Božence a tak budeme posílat
dopis novému majiteli lesa) a revitalizaci
rybníka u školy.
1-2. září proběhl audit Královehradeckého
kraje, byly shledány některé formální chyby ve
vedení účetnictví a špatná formulace usnesení
při schvalování závěrečného účtu obce za rok
2014. Tyto chyby se opraví do konečného
auditu.
Dění v Mikroregionu Hustířanka. Probíhají
práce na projektu Doprovodná zeleň kolem
cyklotras Mikroregionu Hustířanka. V tomto

 ZPRÁVY Z OBCE
V září 9.9.2015 se opět sešli zastupitelé obce
na svém 10. jednání v zasedací místnosti
obecního úřadu. Z jednání byli omluveni Jan
Jarolímek a Irena Hlavová. Na programu
jednání bylo projednání příspěvku pro
občanská sdružení Wist, Baťůžek a pro
diakonii ČCE ve Dvoře Králové n.L., projednání
smlouvy o poskytnutí dotace na I.etapu
výstavby chodníků, projednání servisní
smlouvy na technologii tepelného čerpadla
v budově obecního úřadu. Majetkoprávní
smlouvy o předání vyvolaných investic z akce
zpevnění koryta toku Hustířanky investované
Povodí Labe s.p., projednání příspěvku na
výstavbu vodovodní přípojky manželů
Žičařových, oprava usnesení o závěrečném
účtu obce, rozpočtová změna 5/2015 a
projednání změny počtu míst v Mateřské
školce v Dubenci.
Jednání zastupitelstva obce se účastnil Mgr.
Aleš Malý, ředitel základní a mateřské školy
v Dubenci, který na začátku jednání požádal
starostu o slovo. Ve svém krátkém vystoupení
seznámil zastupitele a hosty s děním ve škole a
školce. Důležitou informací pro zastupitele
bylo doplnění školské rady o pana Luboše
Lesáka a paní Renatu Derdovou. Dále
zastupitelům rozdal propagační materiály,
které připravil, zabývající se přípravou
předškoláků, informovaností rodičů o činnosti
školy, kroužcích a družině. Dále zastupitele
seznámil s novými dotačními programy na rok
2016, kde je poprvé řešena i doprava do
školských zařízení. Do příštího jednání zjistí
více a bude zastupitele informovat. Než se
rozloučil, ještě požádal zastupitele o schválení
výjimky počtu dětí do školky na 27 žáků, tak
jako každý rok.
Pan starosta dále informoval o dění v obci za
měsíce červen a červenec 2015. Sdělil, že se
stále pracuje na vymáhání pohledávek za
vodné. Byly již vyloučeny mylné platby, někteří
dlužníci již zaplatili a budou rozeslány první
upomínky. Konkrétně se v dlužném vodném
snížily pohledávky ze 107 tis. Kč na 32 tis. Kč.
Dále oznámil, že stále ještě není dokončena
oprava tlakové stanice vodovodu v horním
Dubenci. Čerpadla jsou již v provozu, ale
nefunguje
telemetrie
a
rozesílání
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projektu se nyní pracuje na soupisu reklamací
výsadby stromů a keřů, dodavatelská firma do
konce roku 2015 má za úkol vše opravit. Další
akcí investovanou z prostředků Mikroregionu
Hustířanka je projekt instalace dopravních
značek,
pořízených
z
dotace
Královehradeckého
kraje,
v současnosti
probíhají přípravné a instalační práce.

Králové nad Labem) druhé etapy, tedy p.
Meisl, p.Brdičková, p.Šebková. Poslední
jmenované se již vyjádřili a do 42. týdnu
proběhne osobní jednání na místě, doufáme v
uzavření smlouvy o právu provést stavbu.
Pan starosta dále pokračoval o práci obce na
úseku údržby a zeleně, kdy proběhly opravy
místních komunikací asfaltovou emulzí,
dodavatel byla SÚS Hradec Králové,
cestmistrovství Dvůr Králové n/L.
Průběžně probíhá sekání trávy, úklid kolem
kontejnerů a zametání obce. Byla dokončena
výmalba obecního úřadu. Zapojili jsme se do
pomoci s pracemi na kostele Sv.Josefa.
Děkanství ve Dvoře Králové n.L. provedlo
opravu střechy. Obec po dohodě vyměnila
nevyhovující větrací mřížky ve zdech.
Dále se pan starosta věnoval kultuře a sportu v
obci. V uplynulém období proběhla Hasičská
noční soutěž s odpolednem pro děti, tato akce
se velmi vydařila, byla zde velká účast
sportovních týmů. Hasiči ukázali, že umí
organizovat i větší akce a patří jim poděkování
za dobrou akci a skvělou propagaci Dubence.
Problémem pouze byla kontrola ze strany
Policie ČR, které bylo oznámeno, že zde
konzumují alkohol i nezletilí. Byl zjištěn jeden
případ, kdy dospělá osoba kupovala alkohol
nezletilým.
Další akcí, která proběhla první zářijový
víkend, byl tradiční Pohádkový les 2015, který
organizovalo občanské sdružení Baťůžek
společně s dobrovolníky. Pro děti bylo
připraveno 12 zastavení s pohádkovými
postavami, u kterých probíhaly soutěže o malé
sladkosti. Akce se účastnilo cca 75 dětí
společně s rodiči, nebo prarodiči.
Poté pan starosta předal slovo paní Renatě
Derdové aby pohovořila o připravovaných
akcích.
Paní Renata Derdová především informovala
zastupitele o připravované cestě do pražského
divadla PALACE na představení Světáci, která
proběhne 31.10.2015. Odjezd autobusy bude z
parkoviště před obecním úřadem v 12:00 hod.
představení začíná v 15:00 hodin, cestou zpět
je objednána večeře v Poděbradech. Je
zajištěn výběr ze čtyř jídel. Vstupenky včetně
dopravy stojí 500,- Kč a jsou k odběru na
Obecním úřadě v Dubenci.
Další akcí, která se připravuje na poslední
zářijový víkend, tedy sobotu 26.9.2015 je

Dále se pan starosta věnoval probíhajícím
investičním projektům. Biologický odpad
Dubenec, Hřibojedy, Lanžov a Vilantice. Bylo
odesláno závěrečné vyhodnocení akce. Po
obdržení protokolu o dokončení akce bude
projekt dokončen a předán k archivaci.
Zahrada Základní a mateřské školy – V době
prázdnin bylo velké sucho a tak patří
poděkování panu Malému a panu Skurčákovi,
kteří stromy pravidelně zalévali a tím předešli
možným škodám. Nyní budou následovat
výsadby keřových kultur a to pravděpodobně v
druhé polovině září a první polovině října.
Zateplení požární zbrojnice – Stavba byla
převzata s výhradami, z celkem 14
výhrad/závad bylo splněno 8. Pan starosta
zastupitelům sdělil, že informoval firmu
Chládek a Tintěra a.s. o tom, že teprve poté co
budou plně odstraněny nedodělky a
reklamace, bude provedena platba.
Výměna zdroje vytápění OÚ - Tepelné
čerpadlo je již provozu, za první měsíc byla
spotřeba na výrobu teplé vody 56kW. Celková
spotřeba nočního proudu budovy úřadu klesla
o 105kW v srpnu. Fond životního prostředí si
před proplacením dotace vyžádal ještě územní
souhlas, o který bylo zažádáno u odboru
výstavby ve Dvoře Králové nad Labem. Byla již
doručena veškerá stanoviska dotčených
orgánů a tak čekáme každým dnem na zaslání
územního souhlasu a potvrzené dokumentace
projektu.
Chodníky v obci Dubenec I.etapa – Byla
dokončena část a) první etapy stavby
chodníků. Vyskytlo se několik komplikací,
které jsou v průběhu stavby průběžně řešeny.
Předpokládaný termín dokončení části b) (po
obchod COOP) je do 10.10.2015. Výroba
konstrukcí
zastávek
má
zpoždění,
předpokládáme instalaci do konce října.
Chodníky v obci Dubenec II.etapa – byly
rozeslány dopisy vlastníkům dotčených
pozemků v částí a) – (po křižovatku na Dvůr
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„Dubenecký blešák“, akce, která spojuje
všechny posvícenské akce, tedy den mužů,
fotbal ženatých se svobodnými a letos bude
poprvé doplněna bleším trhem. Občané
mohou donést nepotřebné věci, které by
chtěli zpeněžit 21-22/9/2015 od 17 do 19 hod
k požární zbrojnici, zde budou věci odebrány,
zapsány a označeny cenovkou. Dobrovolnice
poté budou věci prodávat ve svých stáncích v
rámci akce Dubenecký blešák. Pan Lesák
navrhl, aby byla část výdělku věnována na
Terezku Krušinovou, která od dopravní nehody
leží v kómatu, a na její terapii v Klimkovicích se
sbírají víčka. Pan starosta toto doplnil tím, aby
paní Derdová od zájemců o prodej vybírala
symbolickou částku, která bude věnována na
Terezku Krušinovou.
Zastupitelstvo obce Dubenec se dále znovu
zabývalo žádostí pana Michala Štarmana o
příspěvek na činnost občanského sdružení
WIST, které se zabývá, dle podané žádosti,
podporou sportu, především cyklistiky. Již
minule zastupitelé odložili rozhodnutí o
příspěvku s tím, že pan Štarman má doložit
činnost sdružení WIST krátkou zprávou, kde
bude jasné, pro kolik občanů sdružení působí,
jaké sportovní akce v minulosti pořádalo a
podobně. Pan starosta zastupitelům sdělil, že
pana Štarmana vyzval, aby zprávu před
jednáním zastupitelstva doložil, ale ten mu
sdělil, že pro poruchu na počítači, kde má
celou agendu sdružení nebyl schopen zprávu
vypracovat. Pan starosta tedy požádal
zastupitele, aby své rozhodnutí odložili na
další jednání. Dalším žadatelem o příspěvek
bylo občanské sdružení Baťůžek, které stejně
jako v minulých letech pořádalo akci pro děti
Pohádkový les 2015. Této akce se zúčastnilo
75 dětí. Zastupitelé schválili částku 5000,- Kč.
Dle paní Lucie Černé, jednatelky sdružení,
budou tyto finanční prostředky použity na
zaplacení půjčovného za kostýmy a za další
náklady spojené s touto akcí. Stejně tak jako
v roce 2014 požádala o podporu organizace
Diakonie ČCE ve Dvoře Králové nad Labem.
Zastupitel Ing. Čížek sdělil, že s podporou obce
nesouhlasí, dle jeho názoru si služby
dostatečně hradí uživatelé služeb sami a
největší starostí diakonie a dalších podobných
ústavů je péče o ležící pacienty, za které mají
tyto společnosti ještě zvláštní příplatek. Pan
starosta ing. Čížkovi a zastupitelům sdělil, že

osobně jednal s panem Hojným, ředitelem
Královedvorské diakonie. Na jednání byl
seznámen s financováním této organizace a
rovněž s cenovými limity, které musí plnit.
Například hodinová cena za úkony, rozvoz
obědů, praní, úklid, cestovné apod. je daná a
nesmí být navyšována, v opačném případě by
mohla organizace přijít o dotační podporu.
Dále pan starosta uvedl, že se Diakonie starala
o několik občanů obce a požaduje podporu ve
výši 6000,- Kč. Bohužel, paní Eliška Endtová,
uživatelka
služeb
Diakonie,
zemřela.
Zastupitelé proto schválili částku 5000,- Kč.
Dále se zastupitelé zabývali schvalováním
smluv. Pověřili starostu obce podpisem
smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního
fondu dopravní infrastruktury na akci
„Chodníky v obci Dubenec I.etapa“, kdy byl
touto smlouvou obci schválen příspěvek ve
výši 1.799.000,- Kč. Další smlouvy, které byly
k řešení byly majetkoprávní smlouvy mezi obcí
a Povodí Labe s.p. o předání takzvané
vyvolané investice. Tyto investice vznikly
v průběhu stavby „Zpevnění koryta toku
Hustířanky I. a II. etapa“. V rámci této akce
Povodí Labe s.p. investovalo stavby jako
opěrné zdi a kamenná rovnanina v rámci
zlepšení průtoku Hustířanky a ochrany staveb
při povodních. Při této stavbě došlo k tomu, že
Povodí Labe s.p. opravila a modernizovala
obecní majetek. Konkrétně se jednalo o
vyústění meliorace u bytových domů do
vodního toku, dále o opěrnou zeď a zábradlí u
Bohatých a o opravu mostu k nemovitosti
pana Martina Šimka. Tyto investice byly
smlouvami zdarma převedeny do majetku
obce.
Dalšími body jednání bylo projednání
příspěvku na stavbu vodovodní přípojky pro
manžele Žíčařovi, kteří podali žádost dle
pravidel pro poskytování podpory výstavby
vodovodních přípojek delších než 50 metrů.
Manželům Žičařovým byl schválen finanční
příspěvek ve výši 4984,- Kč. Byla schválena
rozpočtová změna a bylo opraveno usnesení o
schválení závěrečného účtu za rok 2014 dle §
17 zákona č.250/2000 Sb.
V diskusi pan Joneš požádal o zvýšenou
kontrolu napojení kanalizačních přípojek
v rámci stavby chodníků, dále se dotazoval na
techniku pro zimní údržbu chodníků. Pan
starosta mu sdělil, že obec má malou
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sněhovou frézu, která bude v případě potřeby
na údržbu chodníku použita, dále obec
používá posypovou sůl, které má z minulých
zim přebytky. Pan Joneš navrhl, aby
zastupitelstvo ještě zvážilo nákup motorového
zametacího kartáče na zimní údržbu chodníků.
Dále zastupitelé diskutovali o údržbě zeleně
v obci a použití herbicidů na sportovišti. Pan
Deger se dotazoval na opravu výtluků na
mostu za koloniálem Novotný. Pan starosta
mu sdělil, že výtluky budou opraveny při
opravě sjezdu na parcele č.513/4 firmou Borta
Černožice. pan Deger se dále dotazoval na
komunikaci vedoucí k jeho nemovitosti mezi
domy pana Bauera a pana Bukače. Pan
starosta mu sdělil, že na opravy nejen jeho
cesty jsou zpracovány rozpočty. Opravy
komunikací jako takové jsou velmi nákladné a
tak obec čeká na vypsání vhodného dotačního
titulu na opravy místních komunikací.
Jednání zastupitelstva skončilo v 20:30. Další
jednání zastupitelstva obce bylo naplánováno
na 14.10.2015.

(pouze v kombinaci s výměnou
hlavního zdroje tepla).


Dotace na výměnu
zastaralých zdrojů vytápění

Náklady
na
energetická
opatření
dosahovat max. 20 tis. Kč.

(„kotlíkové dotace“)
z Operačního programu Životní prostředí
2014 – 2020

Celkové náklady na realizaci projektu mohou
být max. do výše 150 tis. Kč, z čehož výše
poskytnutých finančních prostředků z OP ŽP
bude činit:
 70 % v případě pořízení kotle
spalujícího pouze uhlí
 75 % v případě plynového
kondenzačního
kotle
a
kombinovaného
kotle
(uhlí + biomasa),
 80 % v případě tepelného
čerpadla, příp. kotle pouze na
biomasu

kotel na pevná paliva,
tepelné čerpadlo,
plynový kondenzační kotel.

Dále je možné v rámci výše uvedených
opatření provést:


„mikro“
mohou

Předpokládaná výše podpory

Jedná se o finanční podporu na výměnu
zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva
poskytována fyzickým osobám - majitelům
rodinných
domů
prostřednictvím
Královéhradeckého
kraje
z Operačního
programu Životní prostředí. Předmětem
podpory tedy bude výměna nevyhovujícího
kotle na tuhá paliva za:




„mikro“ energetická opatření
ke
snížení
energetické
náročnosti objektu
(zateplení
střechy
nebo
půdních prostor, zateplení
stropu sklepních prostor nebo
podlahy, dílčí zateplení dalších
konstrukcí – např. severní
fasáda apod., oprava fasády,
např. prasklin a dalších poruch
fasády – eliminace tepelných
mostů, oddělení vytápěného
prostoru rodinného domu od
venkovního - např. zádveří,
dílčí výměna oken, výměna
vstupních a balkonových dveří,
instalace těsnění oken a dveří,
dodatečná montáž prahů
vstupních
dveří,
výměna
zasklení starších oken za
izolační dvojskla)

Podpora může být navýšena o 5 % v případě,
že je výměna kotle realizována v obci, která
byla Střednědobou strategií ochrany ovzduší
označena jako prioritní území.

instalaci solárně-termických
soustav pro přitápění nebo
přípravu TV
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V Královéhradeckém kraji se tato možnost
týká těchto obcí:
Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Hradec
Králové, Chlumec nad Cidlinou, Nové Město
(HK), Jaroměř, Jičín, Valdice, Železnice,
Podhradí (JC), Česká Skalice, Náchod, Nová
Paka, Nové Město nad Metují, Nový Bydžov.

Bližší informace o dotaci lze získat na adrese
http://www.kr-kralovehradecky.cz, odkaz
„Kotlíkové dotace“.

Způsobilé výdaje
Za způsobilé výdaje projektu budou
považovány náklady na stavební práce,
dodávky a služby bezprostředně související
s předmětem podpory, zejména pak:










Tepelné čerpadlo

stavební práce, dodávky a služby
spojené s realizací kotle na pevná
paliva, resp. tepelného čerpadla, resp.
plynového kondenzačního kotle, resp.
solární termické soustavy,
stavební práce, dodávky a služby
související s realizací nové otopné
soustavy nebo úpravou stávající
otopné soustavy, včetně dodávky a
instalace akumulační nádoby, pokud
je toto doporučeno projektem,
výrobcem
nebo
dodavatelem
(v návaznosti na realizaci nového
zdroje tepla pro vytápění),
náklady na zkoušky nebo testy
související s uváděním majetku do
stavu
způsobilého
k užívání
a
k prokázání
splnění
technických
parametrů, ovšem pouze v období do
kolaudace (uvedení do trvalého
provozu),
náklady
na
pořízení
Průkazu
energetické
náročnosti
budovy
v případě, že je jím prokazováno
plnění klasifikační třídy energetické
náročnosti budovy „C“,
stavební práce, dodávky a služby
spojené s povinnou realizací opatření
vedoucí ke snížení energetické
náročnosti objektu, kde dojde
k instalaci nového zdroje vytápění.

Automatický kotel na uhlí a pelety

Kotel na dřevoplyn

Kondenzační plynový kotel

Časová způsobilost bude upřesněna (nelze
však uznat výdaje uskutečněné před 15. 7.
2015).
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Spasit nás už mohla jedině bleší tržnice, ale ani
tady to nevypadalo moc dobře – mnozí jen
prošli a s nosem ohrnutým nahoru
konstatovali, že je to nezajímá – zboží ani
pomoc. A to mě na tom asi mrzí nejvíc – čas a
energii, které jsme se skupinkou několika málo
dobrých duší do příprav investovali,
nepočítám, ale fakt, že celkově nebyl zájem.
Sotva se podařilo dát dohromady dva týmy na
posvícenský fotbal ženatých proti svobodným,
navíc ještě kolem třetí hodiny odpolední to
nevypadalo moc příznivě ani ohledně účasti ve
„Dni mužů“. Ten ale ve finále dopadl moc
dobře, takže si vlastně můžeme radostí
vyskočit, že se akce zdařila. Ale ať už by první
ročník „Dubeneckého blešáku“ skončil
jakkoliv, skáču s dovolením radostí i tak,
protože i přes tu bídu se nám podařil malý
zázrak. Z prodeje zákusků, z dobrovolného
vstupného, z korunek vybraných za malování
na obličej a nakonec i z „desátek“ za tržby
komisního zboží se povedlo vybrat krásných
cca 2490,- Kč, které poputují za Terezkou.
Vám všem, kteří jste jakkoliv přispěli – ať už
penězi nebo spoluorganizací na posvícenské
sobotní akci, patří náš ohromný dík! Bez vás
bychom zdaleka nedosáhli takového výsledku.

 KULTURNÍ OKÉNKO
Když se dělá blešák aneb …
… není člověk ten, aby se zalíbil lidem všem. A
tak je to vlastně se vším, včetně akcí a
událostí, kterých se u nás můžete či nemusíte
zúčastnit.
Letos poprvé jsme zkusili něco nového,
respektive starou známou tvář posvícení jsme
chtěli namalovat novými líčidly, aby byla
zajímavější a aby bavila, zaujala, potěšila. A tak
jsme kromě tradičního fotbalu svobodných
proti ženatým a z loňska poměrně hodně
povedenému „Dni mužů“ přidali do „akčního
balíčku“ poslední zářijové soboty ještě tzv.
blešák – jakousi tržnici se zbožím, které se
skládalo jen a pouze z toho, co jste nám do
komise přinesli vy, dubeňáci, a o čemž jste si
mysleli, že by za skromných pár korun mohlo
posloužit někomu dalšímu. Sešla se nám celá
škála věcí (knihy, hračky, sportovní potřeby,
pomocníci do domácnosti atd.), o které byl ve
finále bohužel jen pramalý zájem. Až na pár
výjimek se téměř nic neprodalo, protože …
nebylo komu. Ale pěkně od začátku.
Po dva dny jsme od vás vybírali do prodeje
zboží, čehož využilo jen pár jedinců, ale i to
stačilo na to, abychom zaplnili pět stolů. Další
čtyři pak byly připraveny pro děti, které si tu
mohly dle libosti malovat, vyrábět různé
drobnosti, poznávat pohádky atd. U
samotného stolečku jsme nabízeli malým i
velkým malování na obličej a konečně u
posledních dvou stolků jsme za symbolickou
pětikačku prodávali domácí moučníky, zákusky
a dobroty, které napeklo šest dobrovolnic (z
toho dvě přespolní). Ty šly na odbyt nejvíc –
tedy ne dobrovolnice, nýbržto sladkosti. Dost
možná to bylo i proto, že veškerý výtěžek
z prodeje mířil k jasnému cíli – přispět na léčbu
Tereze Krušinové, která je po těžké nehodě
dlouhodobě upoutána na lůžko. Se stejným
poselstvím a kasičkou na své zákazníky čekala i
děvčata v dětském koutku, ve kterém nebyly
zisky téměř žádné a obávám se, že se nenašlo
ani tolik dětí, co by se na prstech jedné ruky
spočítat dalo, které chtěly tvořit. Ještě že
nafukovací hrad zafungoval a byl využit do
maximální možné míry, jinak bych měla pocit,
že jsme se sešli jen samí dospělí.

A jestli nám malá účast vzala vítr z plachet?
Kdepak! Nikdy nic nejde napoprvé, vše musí
mít svůj prostor k probuzení se – stejně tak
tomu je i u „blešáku“. Věříme, že příští, druhý
ročník, bude podstatně úspěšnější a že se nás
sejde mnohem víc, než tentokrát.
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„SVĚTÁCI“

 PŘIPRAVUJEME
28.11.2015/neděle/14.00 hod - Mikulášské
odpoledne na Faře (tradiční zábavná akce pro
malé s bohatým programem, který završí
známá parta čerta, anděla a především
Mikuláše s nadílkou)

v podání divadelní společnosti HÁTA
Divadlo PALACE, Praha – Václavské
náměstí
 31.10.2015 od 15.00 hodin
 Odjezd od OÚ cca ve 12.00 hodin

27.02.2016/sobota/20.00 hod – Obecní ples
na Faře
(tancovačka pod taktovkou Dua Arnika,
bohatá tombola, atraktivní i milé kulturní
vložky, které tady ještě nebyly, zábava až do
rána!)

 Cena jízdenky a vstupenky: 500,Kč
 V předprodeji na Obecním úřadě

 PŘIPRAVUJEME

 Cestou zpátky večeře
v Poděbradech
 Výběr ze čtyř jídel – nabídka na
OÚ

Obec Dubenec vás srdečně zve na
podzimní výlet za kulturou …
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 SPOLKY
SE HLÁSÍ
O SLOVO!

… aneb
SDH Dubenec
Informuje …
Sbor dobrovolných hasičů nelenil ani
v druhé polovině roku. Celé léto si místní
dorost (ale i dospělí) mohl užívat zábavu
a ochlazení v podobě vodní skluzavky,
která se stala, po období tropických
veder, vítanou atrakcí. Její oficiální
otevření proběhlo 24. července a byla
v provozu až do 29. srpna.
Další zpestření prázdnin představovala
akce „Soptíci v hasičárně“, při které si
8. srpna třináct dětí, pod dohledem
rodičů, na jeden podvečer a noc
vyzkoušelo, jaké to je být hasičem.
Zkušení hasiči jim ukázali jejich
techniku, děti si zkusily dýchací
přístroje, opekly si buřty a po řádné
hygieně se s pohádkou uložily ke spaní.

„SOPTÍCI
V HASIČÁRNĚ“
Spánek jim ale okolo 22. hodiny
přerušila siréna, ohlašující fingovaný
požár na pastvinách, který společnými
silami děti uhasily. Ráno na statečné
Soptíky čekala snídaně. Celá akce
končila kolem 9. hodiny a byla dětmi i
rodiči velmi kladně ohodnocena.
O práci místních hasičů projevila zájem i
farní charita ze Dvora Králové nad
Labem. Dětem z této charity byla 19.
srpna ukázána dubenecká hasičárna,
proběhlo představení zdejších hasičů,
byly pořádány soutěže a došlo i na
ukázku techniky.
Největší a na přípravu nejnáročnější
akci tohoto roku představovala
bezesporu NOČNÍ SOUTĚŽ. Ta
proběhla 29. srpna a předcházel ji
ještě program v podobě vodní
skluzavky a „Rozloučení s létem“ pro
děti. Několik dobrovolníků si pod
záštitou obce připravilo nejrůznější
zábavné
hry
o
ceny.
Samotná noční soutěž začínala ve 20
hodin prezentací družstev. Letošní
10

účast byla nečekaně velká. Dorazilo 18
týmů mužů a 8 žen. Dubenecké barvy
úspěšně hájilo mužstvo žen, které
obsadilo první místo. Muži skončili 5.
Zábavu zajišťovala od 20:00 až do 6
hodin ráno živá hudba v podobě dua
Arnika. Po celou noc bylo připraveno
bohaté občerstvení (maso na lorně,
uzená krkovice a bůček, klobásy,
gulášová polévka), alkoholické a
nealkoholické nápoje. Zvláštností letošní
soutěže byla barevně nasvícená trať a
stanové městečko, které uvítaly hlavně
týmy z větších vzdáleností. Celková
návštěvnost je odhadována na cca 500
lidí a soutěž se pro velký ohlas protáhla
až do ranních hodin.
4. září se dubenecká základní
škola dopoledne
zaplnila
kouřem.
Sirénou svolaní hasiči z Dubence, Dvora
Králové a Velichovek dorazili za pár
minut a dohlíželi na evakuaci dětí
společně s pedagogy. Celá akce byla
dopředu naplánovaným námětovým
cvičením, o kterém věděl pouze ředitel
školy. Jejím cílem bylo prověřit
duchapřítomnost učitelů, chování jejich i
dětí v krizové situaci a postup práce,
spolupráce hasičů při zásahu. První
stupeň si poté mohl vyzkoušet hasičskou
techniku a prohlédnout zásahové vozy.
Jakési pokračování této akce pak
představovala návštěva základní školy
velitelem zdejších dobrovolných hasičů,
jejímž cílem byl nábor dětí, do nově
připravovaného hasičského kroužku.
Jeho vedení se ujala Irena Rejlová ml,
Luboš Lesák a Romana Lesáková.
Kroužek probíhá každý čtvrtek od 17.
hodin a noví členové jsou stále vítáni.
Hasiči spolupracovali s obcí i na
pořádání tradičního „Dne mužů“. Ten se
konal 26. září v areálu hasičské
zbrojnice.
A nakonec výčet zásahů výjezdové
jednotky:
středa 22.7.2015, čas 21:32 - JSDH
Dubenec vyjela na ohlášený požár

lesního porostu. Místo zásahu: Les u
obce Dubenec (vápenka).
neděle 2.8.2015, čas 11:00 - Požár
porost 10x10 m, Lanžov.
pondělí 3.8.2015, čas 12:18 - Požár lesa
10x5m , Hřibojedy, Farma Hvězda.
středa 12.8.2015, čas 14:38: – Ohlášen
spadlý strom v obci Libotov. Provedeno
odstranění a následná likvidace stromu.
středa 12.8.2015, čas 18:46 – Ohlášen
nebezpečně nakloněný strom do
vozovky, ve směru z Dubence na
Libotov.
18.9.2015, čas 18:25 Požár
uskladněného uhlí ve sklepě rodinného
domu v Hřibojedech.
Plán na zimu:
Poděkování pro hasiče, kteří se
pravidelně zapojují do práce kolem
hasičské zbrojnice, oprava vnitřních
prostor zbrojnice, příprava výroční
valné hromady a plesu.
Ondřej Tomášek
Velitel SDH

11

Soptíci v hasičárně, a jak to
viděli účastníci…

finále, o kterém děti samozřejmě nevěděly.
Začala houkat siréna a byl vyhlášen poplach,
že hoří na pastvinách. Děti si bez váhání
oblékaly SDH DUBENEC trička a ptaly se, do
kterého auta mají nasednout, co vlastně hoří,
čím se bude hasit a jestli si to budou moci
vyzkoušet. Na kopci pod světly z čelovek a aut,
zkoušely hasit vodou a pěnou. Balily hadice a
se spoustou otázek probíraly vše, co by se
mohlo stát, kdyby nevyjely k zásahu. Po
návratu na základnu všechny do půl hodiny
usnuly. Ráno nás čekala bohatá snídaně
„švédský stůl „ a kolem deváté hodiny byla
noc v hasičárně ukončena. Ode mě mají hasiči
velkou pochvalu, za takhle zvládnutou dětskou
noc. Dobrý nápad zrealizovaný na jedničku.
Moc děkuji a těším se s dětmi na příště …..

8 srpna proběhla v hasičské zbrojnici akce s
názvem „ SOPTÍCI V HASIČÁRNĚ „. Toho
odpoledne jsem se se svou rodinou vrátil z
dovolené a ani na vteřinu jsem neváhal
nezapojit své děti do takové výzvy.
Odpoledne se začali scházet malí účastníci s
doprovodem rodičů u klouzačky za
hasičárnou. Dorazilo 13 dětí, které se zapáleně
těšily na noc. Pár sjezdů na klouzačce,
zhlédnutí tréninkového útoku, hry na rychlost
a pozornost ukončil malý táborák s opečením
buřtů. Poté hasiči ukázali dětem, jak se
pomocí dýchacího přístroje dá projít kouřem a
kdo chtěl, mohl si vše vyzkoušet. Následovala
večerka s pohádkou na dobrou noc. Chvíli
před desátou večerní se hasiči chystali na

PETR KREJČÍ
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 CO SE DĚJE V ZŠ
DUBENEC

programu
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost. Z podporovaných
aktivit chce dubenecká škola využít například
rozvoj čtenářské gramotnosti, zmodernizovat
vybavení školní dílny jako motivaci pro
technické obory, nebo organizovat jazykové
výjezdy do zahraničí pro žáky 2. stupně. První
takový výjezd 8. a 9. třídy do rakouského
Lienzu proběhne už v týdnu od 5. do 9. října.

6/2015
www.zsdubenec.cz
Hned na začátku školního roku vypukl v
prostoru šaten simulovaný požár. Velké
množství kouře se začalo valit školou krátce po
skončení velké přestávky. Ještě než byla
dokončena evakuace žáků, dorazila jednotka
místních hasičů. Krátce po nich HZS KHK a
jednotka dobrovolníků z Velichovek. V
zakouřeném objektu našli hasiči nejen dva
ukryté chlapce ze sedmé třídy, ale také
neznámou dívku v prostoru šaten, ze které se
vyklubala figurantka.
Celý cvičný zásah netrval ani půl hodiny, a
protože vše díky umělému dýmu vypadalo
velmi autenticky, bylo nutno poměrně dlouho
vysvětlovat, že šlo pouze o cvičení. Některé
mladší školáky celá akce trochu vystrašila.
Uklidnili se ale rychle při následné prohlídce
hasičské techniky.
Slibná spolupráce s jednotkou SDH v
Dubenci pokračovala hned v příštím týdnu. Na
školním pozemku vysvětlovali hasiči mladším
školákům, v čem spočívá práce dobrovolného
hasiče.
Věříme, že obě výše zmiňované akce
pomohou mezi dětmi oživit zájem o hasičský
sport.

Jednou větou:
•
Cykloexkurzí na bojiště Chlum si 9.
třída splnila jeden z bodů školního
vzdělávacího programu.
•
Děti z 1. i 2. stupně navštívily divadelní
představení ve Dvoře Králové.
•
Den zemědělství v Hradci Králové byl
cílem výjezdu žáků 5. – 8. třídy.
•
V září proběhla oprava tepelných
čerpadel pro vytápění základní školy.
zapsal Ladislav Provazník a Aleš Malý

Září se neslo také v duchu oživení
propagace dubenecké školy. Pro předškoláky z
okolních obcí a jejich rodiče připravily paní
učitelky z 1. stupně sérii dobrovolných setkání
školní budově. Takzvaným „Předškoličkám“
bude věnován vždy jeden čtvrtek v měsíci, s
cílem připravit budoucí školáky na přechod
mezi mateřskou a základní školou. Hned první
setkání 24. září nás příjemně překvapilo
hojnou účastí i milou atmosférou. Příští
Předškolička na téma Setkání s tužkou a
perem proběhne ve škole ve čtvrtek 22. října
od 16 hodin. Všechny zájemce srdečně zveme.
V závěru minulého školního roku vyhlásilo
ministerstvo školství krátce po sobě dvě
dotační výzvy č.56 a 57 z operačního

„Předškolička“
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Ondřej Kulhánnek + Iva Junášková
Ondřej Šaffek + Kamila Tittelbachová
Tomáš Brodina + Leona Neumannová
Petr Borůvka + Anna Stránská
Daniel Drobný + Leona Soukupová
Jaroslav Škoda + Jana Dvořáková
Jaroslav Jareš + Petra Flídrová
Michal Kotopulus + Jana Kůrková
Radek Mrázek + Helena Ševcová
David Jakubec + Šárka Karlovská
Michal Vondra + Veronika Matyášová
Michal Škrob + Veronika Vondrová
Miroslav Wachtl + Jana Vršecká
Jan Koza + Jana Dolénková
Miroslav Holman + Martina Antonínová
Jan Sofron + Zuzana Vrátná
Michal Beneš + Dita Hamplová
Petr Suchý + Eliška Těšinová
Daniel Urban + Petra Havelková
Vratislav Spěšný + Zuzana Karlová
Petr Rybák + Monika Peišmanová
Bohumil Matějka + Denisa Neugebauerová
Luděk Šimek + Kateřina Antošová

 SPOZ a MATRIKA
informuje
Dne 29.9.2015 se od 17 hodin sešli dubenečtí
senioři na svém srazu v zasedací místnosti
obecního úřadu v Dubenci
Na programu bylo kromě tradičního setkání a
výměny informací rovněž setkání s písničkáři
Hanou a Hynkem Beranovými aneb skupinou
„Ze šuplíku“. Jejich zajímavý písničkový
program se podobal toulkám po naší krásné
vlasti a senioři se mnohdy museli zamýšlet
odkud jejich oblíbená písnička pochází.
Se „Šuplíkem“ se znovu setkáme 29.11.2015
ve 14 hodin v Dubeneckém kostele Svatého
Josefa při koncertu pořádaném jako tradičně
na první adventní neděli. Štafetu dále od nás
přebírá Lanžov a jako vždy vše vyvrcholí
koncertem a jarmarkem na Chotěborkách.
Další setkání seniorů se uskuteční začátkem
prosince, kdy jako tradičně bude připravena
rukodělná dílnička na výrobu vánočních
dekorací. Opět ochutnáme placky se sirobem a
zaposloucháme se do krásných melodií
českých lidových písniček.
Úspěšně byla zahájena i podzimní divadelní
sezóna v divadle v Jaroměři. Seniorům je
k dispozici 12 abonentních vstupenek.
Byl zahájen další semestr virtuální university 3.
věku. V tomto semestru probírají studenti dvě
témata a to pěstování a využití jedlých hub a
etiku, jako východisko z krize společnosti.

Další novomanželé nechtěli být jmenováni

Setkání seniorů
mikroregionu Hustířanka
NA KTERÉM VYSTOUPÍ DÁMSKÝ VOKÁLNĚ
INSTRUMENTÁLNÍ SOUBOR PRAGLET.
setkání se koná v sobotu 14. listopadu 2015 od
14:00 v sokolovně v Rožnově, doprava a malé
občerstvení pro účastníky setkání je zajištěno.

Matrika informuje:

Zájemci se mohou hlásit na svých obecních
úřadech do 26. října 2015, kde zároveň sdělí
požadavky na dopravu.

Omlouváme se, ale z minulého seznamu
novorozeňátek vypadla Nina Fialková, která se
narodila 21.05.2015. Blahopřejeme a těšíme
se na osobní setkání při vítání občánků.

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI

Z našich řad navždy odešla Eliška Endtová
*2.2.1937 +13.8.2015.

Sňatky uzavřené v
Dubenci v roce 2015
David Keller + Simona Plíhalová
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Pedikůra
Pavlína Procházková
Dubenec čp.208,
zdravotní středisko
Objednání
Tel: 603962053
MASÁŽE
Marina Válková
Dubenec čp.208, zdravotní středisko
Objednání tel: 774699915
Obec Dubenec

Nabízím poradenství při sjednání stavebního spoření, výběru
hypotéky a pojišťovnictví
Marcela Pečenková – finanční poradce
Informační a poradenské centrum ČMSS a.s.
Nám. Jiřího z Poděbrad 231, 508 01 Hořice
Tel: +420722531472
e-mail: marcela.pecenkova@cmss-oz.cz
Kadeřnictví Dubenec
v budově obecního úřadu v Dubenci čp.210
Objednávky
Monika Novotná
605 977 771
Michaela Suchá
776 623 541

Údržba zeleně nabízí
Práce:
 Mulčování čelním mulčovačem
 Mulčování ramenním mulčovačem
 Štěpkování větví do průměru 18 cm
 Ruční sekání křovinořezem
 Kácení stromů motorovou pilou
K zapůjčení:
 Výsuvný mobilní žebřík
 Stavební míchačka
 Elektrické vrtací a bourací kladivo
 Přípojný vozík za osobní automobil
3,5x2m
 Párty stan 3x6m
 Plynový gril
 Vytápění stanu, elektrické, výkon
2kW
Po domluvě s SDH
 Kalové čerpadlo
 Dovoz vody
K zapůjčení zdarma:
Štěpkovač a drtič zahradního odpadu
Plánujete rodinnou oslavu nebo
zajímavou akci a nemáte potřebné
prostory pro její realizaci?
Obec Dubenec Vám nabízí pronájem
zasedací místnosti, venkovních prostor,
chodby a WC.
V případě zájmu volejte tel. číslo:
+420724180859
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PODZIMNÍ OMALOVÁNÍ
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