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20. prosince 2015 

Vánoce jsou tady! 
Kokakolácký kamion už odblokoval dopravní zácpu, která se ze Dvora málem táhla až 
k nám, do Dubence, zima – zdá se – pomalu ustupuje, i když vlastně pořádně ještě ani 
nezačala, v mnohých domácnostech to voní po čerstvě napečeném cukroví, skříně jsou 
samým tajemným obsahem nacpané k prasknutí a účty v bankách snižují rapidně svoji 
víceméně stabilní hodnotu. Lidé se buď mračí (to samým napětím) nebo usmívají (je to 
ještě radost nebo už zoufalá snaha udržet se „nad věcí“?), děti jsou snad ještě víc 
roztěkané než kdykoliv jindy během celého roku a lednice přeplněné … taky víc než 
kdykoliv jindy během celého roku. A to všechno proto, že se blíží den, kdy slavíme 
narození Ježíška.  
Je stejně zvláštní, jak tohle výročí pojímáme dnes a jak bylo vnímáno kdysi, v dobách 
nedávno minulých, kdy lidem stačilo usednout ke stolu, rozkrojit jablko, věnovat si do 
úsměvu zabalené dobré srdce, zazpívat si koledy, obejmout se při tom kolem ramen a 
hlavně stihnout svatou mši, kde to všechno vygradovalo. Alespoň tak (nebo hodně 
přibližně) je nám to vykládáno třeba při exkurzích do zachovaných oblastí, kde to tenkrát 
takhle vypadalo. Skanzeny, staré podsadové domky, všechna tahle kouzelná místa zažívají 
v současné adventní době boom, dost možná i proto, aby si tam současníci šli vychutnat tu 
tehdejší atmosféru, kterou v „nových“ časech už udělat neumíme. Já ale tvrdím, že je to 
omyl – jsem si totiž jistá, že i my, odkojeni současnou moderní vlnou uznáváme a ctíme 
tradice a i když ona zběsilá honička před vánoci, kterou si jeden připustí, ale druhý ji třeba 
radši velkým obloukem obejde, je někdy opravdu k zbláznění, tak cíl je vlastně pokaždé 
stejný. Být spolu v hojnosti a štědrosti nejen hmotné podoby, ale i té duševní. Mít pocit, že 
všechno, co jsme chtěli, se nám podařilo, a my s radostí usedneme ve společnosti 
nejbližších ke svátečně nazdobenému stolu, který se dle názvu onoho velkého dne má 
prohýbat vším možným – cukrovím, bramborovým salátem, rybou/řízkem/klobásou, 
vínem, ovocem, zkrátka všelijakými dobrotami, které v tu chvíli chutnají úplně jinak než 
kdykoliv jindy během roku.  A snad i ta láska jako by nabobtnala do mnohem většího 
objemu, jako bychom měli potřebu milovat a mít rádi ještě o sto procent víc.  
Jen škoda, že to všechno tak rychle uteče. Nazdobené jehličnany opadají, ozdoby ztratí na 
atraktivitě a pohádky přestanou v televizích hrát hlavní roli. Je to vlastně dobře, všechno 
by se nám časem omrzelo a výjimečnost by se stala všedností, což nikdo z nás určitě 
nechce dopustit. Právě proto vám přeji, ať letošní i všechny příští vánoce jsou pro vás 
opravdovým svátkem, kdy nejen dáváte, ale i dostáváte všechny ty neviditelné dary – 
lásku, společně strávené chvíle, smích, pohlazení, upřímnou radost, vůni lahůdek … 
Vychutnejte si to do posledního sousta a když takhle budete papat celý rok, tak sice 
neuvidíte zlaté prasátko, ale budete nesmírně šťastní a naplnění krásným pocitem. A to za 
to stojí! 
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ZPRÁVY  Z  OBCE 

Jednání zastupitelstva dne 
15.10.2014 

 
Jednání zastupitelstva proběhly 15.10.2014 od a 
9.12.2015 v zasedací místnosti obecního úřadu 
v Dubenci.  
Na zastupitelstvu, které se konalo 15.10.2015 pan 
starosta uvítal zastupitele a po tradičním úvodním 
hlasování o programu jednání seznámil zastupitele 
s děním za uplynulý měsíc. Bylo zahájeno rozesílání 
I. upomínek za dlužné vodné. Nadále se pracuje na 
přípravě upomínek za odpady a psy od roku 2012. 
Pro vysvětlení, v prosinci roku 2014 ukončila obec 
Dubenec spolupráci s externí účetní firmou a 
přenesla všechna účetní data zpět do účetního 
systému obce. V současnosti se kontrolují platby za 
odpady a psa od roku 2012. Koncem listopadu 
budou rozeslány první informativní dopisy 
s informací o neprovedených úhradách za odpady 
a psy od roku 2012. 
Dne 15.10.2015 proběhly první úřední hodiny MAS 
Hradecký venkov v Dubenci a to od 10 do 13 hodin 
v zasedací místnosti OÚ. Starosta Dubence na toto 
jednání pozval všechny starosty území bývalé 
střediskové obce Dubenec. Zúčastnili se starostky 
Vilantic, paní Jarošová, Lanžova, paní Skořepová, 
Velkého Vřešťova, paní Hrochová a starosta Litíče 
pan Jirásek. Zástupkyně MAS Hradecký venkov, Iva 
Horníková, seznámila zástupce obcí s dotačními 
možnostmi programu IROP (Integrovaný regionální 
operační program) který je pro obce velmi 
zajímavý, protože je možné získat až 95% dotace 
z Evropské unie. Samotná MAS Hradecký venkov 
bude mít k dispozici 42 mil. Kč na projekty 
rozdělené do několika programových fischí 
V RÁMCI „Komunitně vedeného místního rozvoje 
(CLLD) pro upřesnění: 
Fische 1 – BEZPEČNOST DOPRAVY 
• Bezbariérový přístup zastávek • Zvuková a jiná 
signalizace pro nevidomé • Přizpůsobení 
komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s 
omezenou pohyblivostí nebo orientací, apod. 
Fiche 2 – CYKLODOPRAVA 
• Výstavba a modernizace cyklostezek stavebně 
upravených a dopravně značených s vyloučenou 
automobilovou dopravou • Cyklistické pruhy na 
komunikacích • Víceúčelové pruhy • Dobudování 
doprovodné infrastruktury (stojany na kola, 
úschovny kol, odpočívadla, 
dopravní značení) • Doplňkově lze zařadit zeleň 
Pouze cyklotrasy a cyklostezky sloužící k dopravě 
do zaměstnání, škol a za službami! 

Fiche 3 – HASIČI – (pro obce zřizující jednotky PO 
II., III. stupně) 
A) Z ajištění adekvátní odolnosti s důrazem na 
přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům: 
• Stavební úpravy stanice základní složky ISZ ve 
stávající dislokaci • Výstavba garáží pro řádné 
uložení techniky • Pořízení potřebného vybavení a 
techniky (elektrocentrála pro nouzový provoz 
stanice) • Vybudování stanice základní složky ISZ 
změnou její dislokace pro zajištění přijatelné 
reakční doby pro efektivní nasazení složky ISZ 
(stavba, vybavení, úprava vnějších prostor) 
B) Posílení vybavení základních složek IZS: • Pro 
potřeby odstraňování následků změn klimatu 
(sněhové srážky, námrazy, orkány, větrné smrště, 
extrémní sucha, havárie s únikem nebezpečných 
látek) 
Fiche 4 – SOCIÁLNÍ INTEGRACE 
A) Komunitní péče: • Výstavba, zřizování a 
rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování 
komunitní péče – i pobytová zařízení • Nákup 
domu či bytu, jeho úprava • Vybavení typu běžné 
domácnosti vč. prostoru pro pracovníky služby • 
Terapeutické dílny  
B) Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální 
služby: • Vybudování zázemí pro terénní služby 
včetně zařízení • Zdravotně sociální pomoc ve 
vyloučených lokalitách • Ambulantní sociální služby 
(terapeutické dílny, kontaktní centra) • Pobytové 
sociální služby – azylové domy 
C) Rozvoj infrastruktury komunitních center: • 
Stavba • Stavební úpravy • Vybavení • Venkovní 
prostranství pro vytvoření prostoru pro setkávání 
členů komunit ohrožených sociálním vyloučením - 
Ne pro masovou zábavu. 
D) Sociální bydlení: • Pořízení bytů, domů 4-6 
bytových jednotek a nebytových prostor pro 
přestavbu na sociální bydlení, nákup parcel pro 
stavbu • Základní vybavení bez dalšího nábytku. 
Pro dlouhodobé, prostorově nesegregované 
bydlení. 
E) Doplňková aktivita: • Zeleň v okolí a na 
budovách, hřiště a parky do realizovaných 
projektů. 
Fiche 5 – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ 
Sociální podniky: • Nákup, výstavba, rekonstrukce 
a vybavení • Vytvoření nových pracovních míst pro 
osoby ze znevýhodněných cílových skupin (z 
cílových skupin min. 30 % zaměstnanců). Nelze 
financovat stávající podnikatelské aktivity ani 
provozní výdaje žadatele, pouze rozšíření 
společnosti. Zisk pro rozvoj podniku. Místní 
potřeby, místní zdroje, environmentální aspekty. 
Fiche 6 – VZDĚLÁVÁNÍ 
A) Předškolní vzdělávání (péče pro děti do 3 let, 
dětské skupiny, mateřské školy: • Stavba • 
Stavební úpravy • Vybavení • Kompenzační 
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pomůcky pro dostatečnou kapacitu kvalitní a 
cenově dostupné péče s prokazatelným územním 
nedostatkem těchto míst • Venkovní prostranství a 
herní prvky. Ohled k rovnému přístupu ke 
vzdělávání sociálně vyloučených 
osob. Zapojení rodičů na trh práce. 
B) ZŠ: • Stavební úpravy • Vybavení (cizí jazyky, 
technické, řemeslné obory, přírodní vědy, digitální 
technologie) • Podpora sociální inkluze – stavební 
úpravy budov a učeben, školních poradenských 
pracovišť, vybavení a pomůcky pro děti se SVP 
C) SŠ a VOŠ • Stavební úpravy a pořízení vybavení 
(cizí jazyky, technické a řemeslné obory, přírodní 
vědy, IT technologie) • Podpora sociální inkluze – 
stavební úpravy budov a učeben, školních 
poradenských pracovišť, vybavení a pomůcky pro 
děti se SVP) 
D) Celoživotní vzdělávání: • Stavební úpravy a 
pořízení vybavení (cizí jazyky, technické a řemeslné 
obory, přírodní vědy, IT technologie) • 
Rekvalifikační kurzy a další aktivity v zájmu lepšího 
uplatnění na trhu práce • Stavební úpravy učebny 
• Vybavení  
E) Zájmové a neformální vzdělávání mládeže: • 
Stavební úpravy a pořízení vybavení (cizí jazyky, 
technické a řemeslné obory, přírodní vědy, digitální 
technologie) 
F) Doplňkové aktivity • Zeleň v okolí a na budovách 
(střechy, zahrady) do konce roku 2020. 
 
V rámci programu rozvoje venkova je pro MAS 
Hradecký venkov alokováno 19 mil. Kč a opět je 
příjem žádostí o dotaci rozdělen do několika 
kategorií. 
Fiche 8 – ZEMĚDĚLCI 
Investice do zemědělských podniků, stavby a 
technologie v živočišné výrobě (týká se chovu 
skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a 
koní):  
• Výstavba a rekonstrukce ustájovacích prostor 
a chovatelských zařízení • Pořízení technologií 
pro živočišnou výrobu  • Výstavba a 
rekonstrukce skladovacích prostor pro 
druhotné produkty živočišné výroby vč. jejich 
úpravy a zpracování  • Výstavba a 
rekonstrukce skladovacích prostor pro krmiva 
a/nebo steliva pro přímou spotřebu v podniku • 
Stavby a technologie pro rostlinnou a 
školkařskou výrobu • Výstavba a rekonstrukce 
staveb pro skladování a sklizeň produktů 
rostlinné produkce včetně technologií, i 
technologií na čištění technologických vod • 
Sladování obilovin a olejnin • Výstavba a 
rekonstrukce nosných konstrukcí trvalých 
kultur včetně protikroupových a protidešťových 
systémů (v rámci ovocných sadů, chmelnic a 
školek), ochranné sítě proti ptactvu ve vinicích  
• Výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, 

kontejneroven a dalších zahradnických a 
speciálních staveb včetně souvisejících 
technologií (dočasná úložiště vyzvednutého 
sadebního materiálu, pařeniště...)  • Peletárny, 
jejichž veškerá produkce bude spotřebována 
přímo v zemědělském podniku  • Nákup 
speciálních mobilních strojů pro zemědělskou 
výrobu, seznam konkrétních strojů naleznete 

na www.mashradeckyvenkov.cz • Nákup 

nemovitosti maximálně do částky odpovídající 
10 % způsobilých výdajů, ze kterých je 
stanovena dotace  

Fiche 9 – PRODUKTY 
• Pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro 
zpracování zemědělských produktů, finální 
úpravu, balení, značení výrobků (včetně 
technologií souvisejících s dohledatelností 
produktů) • Výstavba, modernizace a 
rekonstrukce budov (včetně nezbytných 
manipulačních ploch) ve vlastnictví žadatele 
(administrativní a správní budovy, intervenční 
sklady, logistická centra nejsou způsobilé) • 
Investice související se skladováním 
zpracovávané suroviny, výrobků a druhot. 
surovin vznikajících při zpracování s výjimkou 
odpad. vod • Investice vedoucí ke zvyšování a 
monitorování kvality produktů (nákup 
dopravních prostředků určených zejména pro 
osobní přepravu není způsobilý) • Investice 
související s uváděním vlastních produktů na 
trh (včetně marketingu) (výstavba a 
rekonstrukce vlastních prodejen, pojízdné 
prodejny, stánky, prodej ze dvora) • Investice 
do zařízení na čištění odpadních vod ve zprac. 
provozu  
• DPH za podmínky, že jde o neplátce DPH  

Fiche 10 – NEZEMĚDĚLSKÉ AKTIVITY 
Např. výstavba a modernizace provozovny pro 
opravu a údržbu motorových vozidel 
(autodílen), provozovny štěrkoven a pískoven, 
zpracovatelský průmysl, výroba 
Potravinářských výrobků a nápojů, zpracování 
dřeva a dřevařských výrobků, výroba skla, 
velko- a maloobchodní činnost, stavebnictví, 
služby kadeřnické, kosmetické,…  

Fiche 11 – LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
• Opatření k posílení rekreační funkce lesa 
(značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro 
turisty do šíře 2 metrů a významných 
přírodních prvků, výstavba herních a naučných 
prvků, fitness prvků...) • Opatření k 
usměrňování návštěvnosti území (zřizování 
odpočinkových stanovišť, přístřešků, 
informačních tabulí, závory...) • Opatření k 
údržbě lesního prostředí (zařízení k odkládání 
odpadků...) • Opatření k zajištění bezpečnosti 
návštěvníků lesa (mostky, zábradlí...) • Nákup 
pozemků max. do částky 10 % celkových 
způsobilých výdajů  
• Projektová dokumentace  

http://www.mashradeckyvenkov.cz/
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Fiche 7 – ZAMĚSTNANOST 
Cílem programu je zvýšit zapojení lokálních 
aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a 
sociálního začleňování ve venkovských 
oblastech. Podporované aktivity:  
• Odborné sociální poradenství • Terénní 
programy • Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi • Kontaktní centra • 
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež • 
Sociálně terapeutické dílny • Služby následné 
péče • Komunitní sociální práce 
 
Obec v rámci různých dotačních programů 
připravuje následující projekty k realizaci v roce 
2016-2020. Projekčně je před dokončením projekt 
rekonstrukce stodoly „U kovárny“ na garáže 
technických služeb a sběrný dvůr, rekonstrukce a 
provoz bude financováno jako tzv. sociální podnik, 
kdy na práce budou využíváni občané 
nezaměstnaní s podporou mzdy z úřadu práce, 
invalidní občané kteří mají invaliditu I.stupně, nebo 
matky samoživitelky. 
Dalším projektem je dokončení modernizace 
požární zbrojnice. Obec musí zřídit takzvané 
opevněné stanoviště, ze kterého by v případě 
živelné pohromy, či jiné události bylo možné zajistit 
chod krizového štábu, dobíjení telefonů, či 
zdravotnických pomůcek. Bylo rozhodnuto, že 
bude do budovy požární zbrojnice připojena 
záložní elektrocentrála s automatickým startem 
pro nouzový provoz. Dále bude následovat 
rekonstrukce umyvárny a kamerový systém pro 
monitoring budovy a hřiště z projektu prevence 
kriminality a vandalizmu. 
Ve spolupráci s MAS Hradecký venkov 
připravujeme záměry revitalizace přítoku vody z 
prameniště v lomu na Božence a revitalizaci 
rybníka u školy, o těchto projektech budeme 
jednat se zástupci kraje a několika ekologických 
organizací. 
Připravujeme obnovu malého hřiště pro družinu u 
základní školy. Po schůzce s MAS Hradecký venkov 
ops. budou ještě další projekty upřesněny. 
ČOV u Bytovek – máme dokončeno stanovisko 
PRVK Královehradeckého kraje (Program rozvoje 
vodovodu a kanalizací), nyní byla zpracována 
žádost o změnu a po jejím schválení Krajským 
úřadem budeme žádat o dotaci na projekt. 
Chodníky v obci Dubenec II.etapa – proběhla první 
jednání s vlastníky pozemků v první části II.etapy. 
Připravujeme rozměry dočasných a trvalých záborů 
a smlouvy o právech provedení stavby. 
Připravujeme plán investování krajinných sadů v 
režimu ekologického zemědělství na plochách 
trvalého travního porostu v majetku obce. V tomto 
projektu již proběhlo jednání se státním 
pozemkovým úřadem, který má naši komplexní 

pozemkovou úpravu na starosti a ten se vyjádřil 
souhlasně. Dále jsme záměr projednávali s MAS 
Hradecký venkov ops. o možnosti čerpání dotací 
z programu IROP. 
V průběhu října proběhlo zasedání výboru svazku 
Mikroregion Hustířanka (MH). Jednali jsme o  
pracích a reklamacích projektu Doprovodná zeleň 
kolem cyklotras MH – výměny stromů a keřů. 
Rovněž probíhají instalace dopravních značek, 
pořízených z dotace MH, na několika cestách byla 
zjištěna nutnost doplnění dodatkovými tabulkami – 
„Mimo dopravní obsluhy“ tabulky byly objednány a 
osazeny, rovněž bylo instalováno dopravní zrcadlu 
u výjezdu od bytovek. 
Ing. Čížek uvedl, že projekty, které obec připravuje, 
nemají žádný konkrétní význam pro občany obce. 
Pan starosta mu oponoval s tím, že všechny 
projekty, které se připravují, budou mít konkrétní 
dopady a například rekonstrukce stodoly na sběrný 
dvůr vytvoří tři, nebo čtyři pracovní místa a bude se 
jednat o další službu občanům. Stejně tak krajinné 
sady a revitalizace vodního toku na Boženku, 
protože letošní sucho nám nejlépe ukázalo nutnost 
zachytávání vody v krajině. 
Dále se pan starosta věnoval investičním 
projektům, které by měly být dokončeny do konce 
roku 2015.  
Projekt Revitalizace zahrad ZŠ a MŠ v Dubenci – 
Proběhlo vytyčení keřových skupin a likvidace 
trávníků herbicidem. Začátkem listopadu došlo 
k výsadbám keřů a trvalek, záhony byly zakryty 
mulčovací kůrou. 
Projekt Zateplení požární zbrojnice. V říjnu yyly 
dokončeny nedodělky. Ve 40 týdnu byla na účet 
obce zaslána dotace Státního fondu životního 
prostředí ze které byla zaplacena faktura za dílo, 
dle smlouvy o dotaci. Další doplňkovou akcí je 
instalace zabezpečovacího zařízení a svolávacího 
zařízení, které po vyhlášení poplachu automaticky 
na 15 minut rozsvítí nouzová světla, odemkne 
dveře a garážová vrata.  
Projekt Výměna zdroje vytápění OÚ – Byl doložen 
územní souhlas stavebního úřadu ve Dvoře Králové 
n.L. a tím splněny všechny požadavky fondu. 
V návaznosti na doložení všech písemností byla 
odeslána žádost o proplacení dotace a čekáme na 
peníze ze SFŽP. 
Chodníky v obci Dubenec I.etapa – Do konce října 
byla předána stavba, v současnosti probíhají 
přípravy k fakturaci a dokončení instalace 
veřejného osvětlení. Před školou byl rovněž 
opraven přístřešek u autobusové zastávky u 
základní školy, který byl namontován křivě mimo 
směr a spád chodníku. 
Pan starosta dále informoval zastupitele o pracích 
v údržbě zeleně a komunikací. V měsíci říjnu bylo 
provedeno letošní poslední sečení trávy, navíc 
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proběhne údržba hřbitova a příprava na zimu 
(nastavení veřejného osvětlení) 
Proběhlo čištění a úklid koryta potoka v horním 
Dubenci, dle žádosti odboru životního prostředí ve 
Dvoře Králové n.L.. Vodoprávní dozor pro 
nemovitosti pana Valoucha a ing. Žáčkové. Tento 
vodoprávní dozor vyvolalo Povodí Labe s.p., které 
požadovalo odstranit  vzdouvací zařízení, kterým si 
ing. Žáčková napouštěla malou vodní nádrž. Toto 
zařízení zapříčiňovalo usazování sedimentů 
v korytě a tak zvýšenou nutnost čištění koryta ze 
strany správce povodí. Ing. Žáčková již vzdouvací 
zařízení odstranila a vodní nádrž upraví tak, aby 
nebyla průtočná. Tuto vodní nádrž bude napouštět 
pouze v případě malého stavu vody v nádrži. 
Obecní zaměstnanci dále štěpkovali větve a 
doplňovali zahrady a parkové úpravy. Zbylá dřevní 
štěpka byla prodána. 
Pěstitelské centrum o moštování a sušení je velký 
zájem. Byla nutnost zpracovat pořadník na 
zpracování jednotlivých zakázek. V říjnu nebyly 
výjimkou zakázky i na více jak 1000 kg jablek. Obrat 
Pěstitelského centra za měsíc říjen činil 55 tisíc Kč. 
Dále pan starosta navázal děním ve sportu a 
kultuře a předal slovo paní Renatě Derdové. Ta 
vyjádřila zklamání nad účastí na akci Dubenecký 
blešák, den mužů a fotbal ženatých se svobodnými. 
Mnoho lidí přišlo na bleší trh, pokoukali, ale moc 
toho nenakoupili. Naštěstí Dubenecké hospodyňky 
napekly sladkosti a prodaly se alespoň ty. Přes 
všechnu tu bídu, která byla zřejmě způsobená 
počasím, se na Terezku Krušinovou podařilo vybrat 
2288,- Korun. Poděkovala také všem 
dobrovolníkům za pomoc a hasičům za 
občerstvení. Pan Čtvrtečka dále uvedl, že hasiči na 
této akci netratili, návštěvnost mohla být 
samozřejmě vyšší, ale je to první ročník a podle 
jeho názoru je nutné vytrvat. Dubenec jako taková 
je obec bez tradic a je potřeba tyto pravidelné 
pevně zařadit do kulturního plánu obce a občané si 
jistě zvyknou a účast jistě v budoucích letech 
vzroste. 
Dále se paní Renata Derdová zabývala 
připravovaným zájezdem do divadla, tentokrát do 
pražského divadla Palace na divadelní představení 
"Světáci" (hraje Divadelní společnost HÁTA). Stav 
prodeje jízdenek a vstupenek není dobrý, paní 
Derdová řekla, že nechápe, kde jsou všichni Ti 
nadšenci, kteří se po prvním zájezdě ihned 
dotazovali na další zájezd a chtěli rezervaci lístků. 
Paní Derdová dokonce zvažuje vypravení jenom 
jednoho autobusu a vrácení cca 30 vstupenek. 
Dalším bodem programu jednání zastupitelstva 
bylo projednání příspěvku na činnost pro občanské 
sdružení WIST, pan starosta informoval o tom, že 
pan Štarman doručil e-mailem zprávu o činnosti 
občanského sdružení WIST a tu na zastupitelstvu 

přečetl. Ve zkratce, Občanské sdružení se zabývá 
cyklistikou, a to jak silniční, tak pro horská kola 
(MTB) v současnosti má 8 členů, z toho jsou 3 
členové občané Dubence. Od roku 2010 do roku 
2013 pořádalo toto sdružení na území Dubence 
cyklistické závody MASTERS, v roce 2010 dokonce 
mistrovství České republiky. Pořádání závodů bylo 
ukončeno z důvodu nevyhovujícího stavu vozovky a 
změnami předpisů pro pořádání závodů. Dále pan 
Štarman informoval o účasti na závodech po celé 
republice a o nově vytyčených okruzích pro horská 
kola v Jedlině. Závěrem popsal nákladovost 
cyklistického sportu a na co budou darované 
peníze použity. 
Pan starosta udělil slovo zastupitelům. Pan 
Tomášek se vyjádřil tak, že podle jeho názoru, by 
se občanská sdružení, které žádají o příspěvek od 
zastupitelstva, měly více zapojovat do veřejného 
života a příspěvky by měly být podloženy konkrétní 
akcí, kterou sdružení pro své spoluobčany udělalo, 
a teprve potom by měla být řešena žádost o 
příspěvek. Ing. Čížek uvedl, že částečně souhlasí 
s panem Tomáškem, ale že pokud tyto peníze 
budou sloužit na sport a občanské sdružení se 
zapojí do veřejného života, například na dětském 
dni apod. tak nemá s příspěvkem problém. Diskuse 
nad příspěvkem vyznívala spíše negativně a tak pan 
starosta dodal, že pan Štarman udělal přesně to, o 
co ho zastupitelstvo požádalo na minulém zasedání 
a to, že dodal zprávu o činnosti občanského 
sdružení. Pan Čtvrtečka dále uvedl, že už mu 
připadá diskuse o příspěvku WIST už 
bezpředmětná a všechny příspěvky by se do 
budoucna měly řešit jednoduchým pravidlem. Pan 
starosta tedy nechal hlasovat o usnesení a 
příspěvek občanskému sdružení WIST byl těsně 
schválen. 
Dalšími body jednání bylo schválení smlouvy o dílo 
se společností Envipartner s.r.o. o aktualizaci 
digitálního povodňového plánu a projednání 
dodatku č.1 ke smlouvě o dopravní obslužnosti 
s Králvehradeckým krajem. 
Pan starosta seznámil zastupitele s tím, že v rámci 
protipovodňových opatření v obci Dubenec – 
projekt instalace srážkoměrů, hladinoměrů a 
bezdrátového rozhlasu, byl rovněž zpracován 
digitální povodňový plán obce(dPP). Nyní je nutné 
tento dokument aktualizovat. Dodavatel 
digitálního povodňového plánu firma Envipartner 
s.r.o. připravila smlouvu o dílo na - Revizi, doplnění 
a aktualizaci textové, mapové, přílohové a 
databázové části včetně databáze POVIS ČR. 
Ověření, případně prodloužení platnosti stanovisek 
dotčených orgánů, Upgrade webové aplikace na 
novější verzi. Tato aktualizace bude stát 11.000,- Kč 
bez DPH. Dále pan starosta uvedl, že je čím dál 
častější praxí v případě dotačních programů 
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následná péče o získané zařízení, které mnohdy 
uměle zatěžuje rozpočet obce. Pan dále starosta 
pokračoval tím, že v případě povodně je za 
organizaci povodňové služby a možné škody 
způsobené špatnou organizací, nebo neúplným 
povodňovým plánem zodpovědná obec a jako 
předseda povodňové komise doporučuje smlouvu 
schválit. Zastupitelstvo obce uzavření smlouvy o 
dílo s firmou Envipartner s.r.o. schválilo.  
Dále zastupitelé projednávali příspěvek 
Královehradeckému kraji na úhradu ztráty 
z provozování dopravní obslužnosti. Pan starosta 
vysvětlil, že ve školním roce 2014-15 se obec 
finančně podílela na zkušebním provozu 
autobusových linek, které řešily spojení pro žáky 
Dubenecké školy z Doubravice a přilehlých vesnic. 
Dle Mgr. Malého, ředitele základní a mateřské 
školy, se provoz osvědčil a žáci jej využívají, avšak 
Krajskému úřadu se stále jeví jako ztrátový a tak 
požádal obec o prodloužení smlouvy o další rok. 
Ročně příspěvek na provoz vychází na 17264,- Kč. 
Tento příspěvek je za úsek 5,5 km v počtu 109 
spojů od 14.12.2014 do 13.06.2015 a 69 spojů od 
30.8.-12.12.2015. Cena, kterou vyčíslil 
Královehradecký kraj je v prvním případě 17.77 
Kč/km a v druhém případě 17.42 Kč/km. 
Zastupitelé navrhli aby byl příspěvek projednán i s 
obcí Doubravice, starosta přislíbil, že do příštího 
jednání kontaktuje starostu Doubravice domluví se 
o možné podpoře.  
Dále zastupitelé projednali odměny členům SPOZ 
za druhé pololetí roku 2015. Dále pan starosta 
uvedl, že o odměnách se hlasuje na doporučení 
účetní obce již v říjnu tedy před každoročními 
dokladovými inventurami. Pan starosta dále 
seznámil zastupitele se zprávou SPOZ za druhé 
pololetí, kdy sbor pro občanské záležitosti 
organizoval 2 srazy seniorů, ještě jeden sraz je ve 
fázi přípravy a bude svolán v prosinci, bude spojený 
s výtvarnou dílnou na vánoční dekorace. Dále se 
připravuje adventní koncert a druhé vítání 
občánků. Členky SPOZ vozí seniory do divadla, 
provádějí gratulace seniorům. Paní Vobicková dále 
provádí dohled nad univerzitou 3 věku.  
Dále zastupitelé projednali rozpočtovou změnu 
č.6/2015, zabývali se pravidly pro poskytování 
příspěvků spolkům a organizacím, poptávkovým 
řízením na dovybavení jednotky SDH a 
prodloužením kontokorentního úvěru u České 
spořitelny a.s. 
Mimo jiné byl schválen znak a prapor obce. Pan 
starosta informoval zastupitele o výsledku SMS 
hlasování o podobě znaku a praporu obce 
Dubenec. Celkem bylo zasláno 127 hlasů, pořadí 
bylo následující, zvítězil návrh D a to 47,0% (59 
hlasů), znak B 23,5% (30 hlasů), znak A 20,5% (26 
hlasů)a znak C 8,8% (12 hlasů) z celkového počtu. 

V diskusi se paní Hlavová dále dotazovala na stav 
jednání ohledně melioračního opatření u bytovek. 
Pan starosta jí odpověděl, že vlastníci pozemků v 
loňském roce podepsali protokoly, které se staly 
součástí vodoprávního rozhodnutí. V prosinci 2015 
proběhne kontrola a zhodnocení opatření, pokud 
vlastníci pozemků, žádné úpravy neprovedli, bude 
vodoprávní úřad postupovat podle vodního zákona 
a patrně i rozdělovat pokuty. 
Dále pan starosta dále seznámil zastupitele se 
změnami na poldru v Jedlině. Původní zádrž na 
5000m3 podle nových norem nestačí a je nutné 
projekt přepracovat alespoň na zádrž 20 leté vody, 
v přepočtu 30000 m3 vody. Předložil zastupitelům 
upravený výkres s maximální hladinou nadržení. 
Bohužel po této úpravě budou povodní, při 
maximální hladině zasaženy i pozemky občanů. 
Toto bude pozemkový úřad řešit věcným 
břemenem zátopy, kdy můžou vlastníci pozemků 
po obci, jako provozovateli požadovat odškodnění. 
To by se poté vyplácelo z obecního pojištění. 
Jednání zastupitelstva obce skončilo před 21 
hodinou. 

 

Jednání dne 18.11.2015 
Po tradičním úvodu jednání zastupitelstva 
obce Dubenec pan starosta krátce shrnul dění 
v obci a dále věnoval informování zastupitelů 
o přípravě projektů obce na roky 2016-2020. 
 
Projekčně pracujeme na projektu rekonstrukce 
stodoly „U kovárny“ na garáže technických služeb a 
sběrný dvůr, nyní jsme projekt rozšířili. Stodola 
bude rozdělena a bude sloužit i jako sklad a další 
zpracování ovoce z připravovaných obecních sadů.  
Dalším projektem je dokončení modernizace 
požární zbrojnice. Z důvodu nutnosti mít v obci tzv. 
„opevněné stanoviště“ pro práci povodňové 
komise, nebo krizového štábu bude do zbrojnice 
instalována záložní elektrocentrála s automatickým 
startem pro nouzový provoz, dále připravujeme 
rekonstrukci umyvárny a v rámci prevence 
vandalizmu a kriminality instalaci kamerového 
systému pro budovu zbrojnice a sportoviště. Po 
jednání s MAS došlo k rozšíření požadavků o 
přesun již použité techniky jednotkám JPO 5 – 
Vilantice, Lanžov, Velký Vřešťov a pořízení nové 
techniky a vybavení pro naši jednotku JPO III. 
Proběhla již první schůzka ohledně revitalizace 
rybníka u školy – jednalo by se o zapojení této 
plochy do záchranného programu pro rostlinu 
Rdest dlouholistý a doplnění rybí obsádky typicky 
českými druhy ryb. Rovněž by se rybník doplnil 
lavičkami, osvětlením a informačními tabulemi. V 
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současnosti probíhá zjišťovací studie pro dotaci, 
protože vodní plocha u školy rovněž slouží jako 
zásoba požární vody. 
Co se týče revitalizace přítoku vody z prameniště v 
lomu na Božence, při kontrolní pochůzce bylo 
zjištěno poničení kamenného koryta přivaděče. 
Firmě Big comercial s.r.o. jsem již zaslal dopis – 
výzvu k uvedení tohoto vodního toku do 
provozuschopného stavu, zatím bez odpovědi. 
Pokud nebude tento vodní tok opraven, předám 
toto k šetření vodoprávnímu úřadu ve Dvoře 
Králové n.L. 
Připravujeme obnovu malého hřiště u základní 
školy – projednáváno s MAS Hradecký venkov, 
možná realizace v roce 2017, jednalo by se o hřiště 
se zaměřením na tělovýchovu. Pan Joneš navrhnul, 
aby byl zpracován i plán obnovy malého 
fotbalového hřiště u školy, jednalo by se o doplnění 
o sloupy s ochrannými sítěmi. 
Projekt ČOV u bytových domů – byla podána ještě 
jedna žádost o změnu PRVK, společně s výpočtem 
nákladů variant. Stávající kanalizace s centrálním 
čištěním a jednou kanalizační stokou by vyšla na 42 
mil. Kč. Nově navržené decentralizované čištění 
vychází na 17 mil. Kč. V praxi to bude znamenat 
instalaci cca 18-20 hnízdových čističek, 
provozovaných obcí. Dále budeme podávat žádost 
o dotaci na projektovou přípravu.  
Projekt investice do krajinných sadů a zpracování 
ovoce – připravujeme obchodní a výrobní studii 
pro posouzení z dotace IROP (95% podpora) 
prostřednictvím MAS Hradecký venkov ops. 
Pan starosta oznámil, že 3.11.2015 proběhla 
kontrola matriky ohledně vidimace, legalizace a 
matriční činnosti, nebyly zjištěny žádné chyby a 
nedostatky. 
Dále pan starosta oznámil, že 5.11.2015 
kontaktoval starostu Doubravice se žádostí o 
příspěvek na dopravu. Ten mu sdělil, že příspěvek 
je rozdělený podle délky trasy v katastru a 
Doubravice již doplácí na provoz linky 10500,- Kč 
ročně. To znamená, že příspěvek 17500,- Kč ročně 
je pouze za projetí trasy 5,5 km po katastru obce 
Dubenec.  
Zastupitelstva obce se zúčastnil i Mgr. Malý, ředitel 
školy a školky, který požádal o slovo. Ve stručnosti 
seznámil zastupitele se stavem na základní škole. Je 
zde především problém s množstvím žáků a 
systémem financování mezd učitelů z kraje. 
V letošním školním roce nastoupil slabý ročník 
první třídy a zároveň odešel velmi silný ročník žáků 
deváté třídy. Škola se tak celkově dostala do 
podlimitního stavu. V současnosti je financování 
škol založeno na počtu žáků a ne podle počtu 
učitelů, aprobace a kvality výuky. Díky tomu se 
škola v části mezd dostává v letech 2015-2016 do 
záporných čísel. Zvláště také proto, že si 

v současnosti všichni učitelé museli doplnit 
vzdělání podle požadavků ministerstva školství, 
tedy minimálně 12-tou platovou třídu. Mgr. Malý 
jako ředitel zatím řeší situaci tak, že mzdy učitelů 
„zmrazil“ a vysvětlil jim celkovou situaci. V příštím 
roce bude patrně nutné sloučit některé předměty, 
například pracovní a tělesnou výchovu některých 
ročníků. Další omezení výuky pan Mgr. Malý 
nehodlá provádět, protože je potom velmi těžké 
vrátit zpět stav před změnou. Dále uvedl, že škola 
má jisté fondy ze kterých prozatím může čerpat a 
letošní rok přežít. V dalších letech, i přes všechna 
opatření, bude nutné platy učitelů dotovat 
rozpočtem obce a to částkou cca 100-150 tis. Kč. 
Pan starosta doplnil, že plánují s Mgr. Malým cestu 
do okolních obcí, s žádostí o účast na jednáních 
místních zastupitelstev, kdy by vysvětlili problém a 
zažádali o podporu. Pan Joneš podotknul, že 
problém s chybějícími dětmi je dlouhodobého 
charakteru, ale nemá smysl snižovat kvalitu výuky 
spojováním tříd, nebo rušením druhého stupně. 
Podle jeho názoru by rodiče v okolních městech 
měli vědět, že v Dubenci je kvalitní škola, která se 
věnuje dětem jinak než je zvykem a kdy nehlučí 30 
dětí v jedné třídě, tak jak je to běžné v okolních 
městských školách. Ing. Čížek uvedl, že po všech 
investicích do budovy, učebního vybavení i zahrady 
by spojování tříd, nebo jiná degradace výuky byla 
ke škodě. Dále doplnil, že úspora na elektrické 
energii po zateplení a instalaci tepelných čerpadel 
splácí úvěr a po jeho doplacení bude obci zbývat 
cca 700 tis. korun ročně na další investice, nebo na 
udržení provozu školy a školky. Na závěr diskuse 
Mgr. Malý poděkoval zastupitelům za udělené 
slovo a pozornost. 
Pan starosta dále pokračoval se zprávou o jednání 
Mikroregionu Hustířanka(MH), které proběhlo  
10.11.2015. 
Proběhla přebírka díla na projektu Doprovodná 
zeleň kolem cyklotras MH – dále jednáme o 
reklamaci a výměny stromů a keřů. Firma 
Arboristika dle dohody ještě provede úpravu 
stromů jako proti plnění k zalévání, které za ně 
prováděla obec. Celkově nebude nutné na tuto akci 
doplácet. Projekt Dopravní značení – v 
mikroregionu zbylo cca 49 tis. Kč. Obec Dubenec 
souhlasila s dočerpáním dotace na dopravní 
značení na území obce. Celková cena za vícepráce 
na dopravním značení je 59 tis. Kč, cena dotace 
z MH činí 49 tis. Kč, obec tedy doplatí vlastní podíl 
10 tis. Kč. Dále oznámil, že byly nainstalovány 
doplňkové značky „Mimo dopravní obsluhy“ a malé 
zrcadlo u bytovek.  
Pan starosta dále zastupitelům sdělil, že na jednání 
výboru svazku byla rovněž projednána změna 
stanov mikroregionu. Výbor dospěl k provozním 
nákladům mikroregionu cca 220 tis. Kč + cca 20tis. 



8 
 

rezerva. Účetní Hustířanky paní Skřipská nyní 
připravuje rozpočet. Celková částka na provoz 
Mikroregionu Hustířanka bude poté vydělena 
počtem 15 obcí. Každá obec by měla zhruba 
zaplatit 15-16 tis. Kč příspěvek – je to kompromisní 
částka, která vyhovuje jak malým tak nám velkým 
obcím. 
Dále se pan starosta věnoval informování o 
investičních projektech obce Dubenec. 
Projekt Revitalizace zahrad ZŠ a MŠ – Proběhla 
výsadba keřových skupin a doplnění mulčovací 
kůrou. Do konce týdne proběhne kontrola a 
předání prací a fakturace. 
Projekt Zateplení požární zbrojnice. Projekt 
zateplení byl dokončen, rovněž byl dokončen 
projekt I. etapy zabezpečovacího systému. V praxi 
již otestováno požárem dne 7.11.2015 v 6:11hod 
byla rozeslána SMS s žádostí o výjezd jednotky. 
Požární zbrojnice se na 15 minut odemknula a 
rozsvítila, což umožnilo rychlejší výjezd jednotky.  
Projekt Výměna zdroje vytápění OÚ – Projekt je 
administrován a ukončen, nyní proběhnou dvě 
monitorovací zprávy a závěrečné vyhodnocení akce 
s kontrolou na místě. 
Projekt Chodníky v obci Dubenec I. etapa – k 
30.10.2015 stavba předána, po projekčním 
zpracování skutečného provedení proběhne 
kolaudace a žádost o proplacení dotace ze SFDI. 
Projekt příprava Chodníky v obci Dubenec II.etapa 
– pan starosta oznámil, že se sešel s panem Petrem 
Meislem, po společném jednání pan Meisl oznámil 
podmínky, za kterých povolí stavbu chodníku. 
Nejprve žádá vyřešení situace s dešťovou vodou, 
tedy betonová obruba a přídlažba silnice z obou 
stran, tak aby byla voda svedena do potoka. 
Vyvedení přípojky vodovodu a plynu, jejich vedení 
vede pod současnou parcelou a v případě 
připojování parcel jak ppč.1320/1, tak 1320/4 by 
bylo v budoucnosti nutné zasáhnout do již 
vybudovaného chodníku a dále sjezd pro nákladní 
auto o šířce 6m doplněný podezdívkou ze 
ztraceného bednění.  
Dále se pan starosta věnoval zprávě o úseku údržby 
zeleně. Oznámil, že pro letošní rok byly ukončeny 
smlouvy v rámci programu VPP a pánové Petr 
Hajník a Pavel Folk, byli propuštěni zpět do 
evidence úřadu práce. Pro práci v pěstitelském 
centru byli na dohodu o provedení práce 
ponecháni u obce Hanka Grosmanová a Boris 
Chmelík a to do konce roku 
Pěstitelské centrum – velký převis poptávky, práce 
na moštování a sušení ovoce je objednána až do 
prosince. V prosinci se děvčata s moštárny budou 
účastnit trhů a adventních koncertů. Obrat za 
měsíc říjen činil 65 tis. Kč 
Dalším bodem, o kterém pan starosta informoval 
zastupitele, byly záležitosti kultury za měsíc říjen a 

listopad 2015. Především vyzval paní Renatu 
Derdovou aby pohovořila o zájezdu do divadla 
Palace na představení Světáci. Paní Derdová sdělila 
zastupitelům, že měla strach z počátečního 
nezájmu o představení, ale po zrušení druhého 
autobusu a poté co pokladna divadla prodala 
většinu z vrácených lístků, takže ztráta na prodeji 
byla téměř nulová. Představení bylo velmi pěkné, 
herci ve svých rolích zářili a my jako diváci jsme se 
velmi zasmáli. Cestou zpět byla zorganizována 
večeře v podniku Bílá Růže v Poděbradech, což bylo 
také perfektně zorganizované. Určitě se těšíme na 
příští rok. 
Pan starosta oznámil, že SPOZ organizoval vítání 
občánků, přivítali jsme 4 děti a to Fialkovou Ninu 
narozenou 21.5.2015, Mráze Václava narozeného 
10.7.2015, Horákovou Adélku narozenou 17.7.2015 
a Rychlíkovou Lily Ann narozenou 20.7.2015. 
Mikroregion Hustířanka organizoval tradiční Sraz 
seniorů bylo přihlášeno celkem 245 seniorů. Celá 
akce proběhla v sokolovně v Rožnově. Senioři byli 
spokojení a i v budoucnu takovéto akce uvítají. 
Dalším bodem jednání  byla žádost knihovny 
s regionálními funkcemi o příspěvek na nákup knih 
do výměnných fondů. V letošním roce se jedná o 
schválení dvou smluv a to Smlouvy o poskytování 
regionálních služeb – nově schválený provoz 
obecní knihovny a Veřejnoprávní smlouva na 
dotaci příspěvek 3500,- Kč pro nákup knih do 
výměnných fondů. V rámci poskytování 
knihovnických služeb byla obecní knihovně 
zapůjčena čtečka čárových kódů s napojením na 
centrální program knihovny. Žádost byla schválena. 
Dalším bodem jednání byla žádost, kterou podala 
paní Mgr. Marcela Hauke dne 6.11.2015. Jednalo 
se o žádost  o příspěvek na provoz zřizované 
organizace „Pečovatelská služba Města Dvůr 
Králové nad Labem“. Ve své žádosti popsala 
činnost organizace a to pečovatelská služba, 
Azylový dům Žofie a noclehárna. Pro všechny 
spádové obce poskytuje tyto služby za stejných 
podmínek jako ve Dvoře Králové n.L. bez výjimky. 
V současnosti, díky špatným rodinným poměrům 
činnosti azylového domu využívá jeden občan 
Dubence. 
Dále pan starosta sdělil, že osobně s paní Mgr. 
Hauke jednal a ta mu nabídla další pomoc i 
v případě veřejného opatrovnictví. Dále uvedl, že i 
když je Pečovatelská služba Města Dvůr Králové 
nad Labem zřizovanou organizací města zaslouží si 
příspěvek 1500,- Kč. Ze strany zastupitelů byl dotaz 
na osobu, která využívá služby azylového domu, ale 
pan starosta odmítl veřejně toto jméno sdělit. Ing. 
Čížek se dotázal na služby, které pečovatelská 
služba poskytuje. Pan starosta mu sdělil, že občany 
Dubence byl v minulosti využit právě azylový dům a 
dále bezplatné poradenství v oblasti sociálních 
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dávek a bydlení. Po hlasování byla i tato žádost 
schválena. 
Dalším bodem programu byla smlouva o 
poskytnutí dotace z Královehradeckého kraje na 
provoz jednotek JPOIII. Pan starosta oznámil, že 
obec Dubenec, jako každý rok, obdržela smlouvu o 
poskytnutí dotace na činnost zásahové jednotky 
dobrovolných hasičů JPO III. I v letošním roce  
Královehradecký kraj rozdělil prostředky a uvolnil 
celých 7000,- Kč pro obec Dubenec na krytí 
nákladů za provoz JPOIII. Tyto finance byly 
poskytnuty následovně na odbornou přípravu 
(školení) 800,- Kč, na vybavení jednotky 6200,- Kč. 
Zastupitelé smlouvu schválili. 
Paní Řeháková, účetní obce navrhla rozpočtovou 
změnu č.7/2015. Pan starosta seznámil zastupitele 
se jednotlivými změnami v rozpočtu obce. 
Rozpočtová změna č. 7/2015 byla schválena. 
Pan starosta v dalším bodě seznámil zastupitele 
s vnitřním předpisem č.4/2015 o přidělování 
příspěvků zastupitelstvem obce Dubenec. Základní 
rozdělení žadatelů na skupiny podle pořádání akcí 
a jejich sídla a počtu členů s trvalou adresou 
v Dubenci. Dále předpis řeší výši příspěvku a 
způsob zaplacení. Přílohou vnitřního předpisu je 
formulář žádosti a vzorová darovací smlouva. Pan 
Tomášek a ing.Čížek se vyjádřili souhlasně ke 
zpracovaným podkladům a vnitřní předpis byl 
schválen. 
V diskusi se host, pan Deger, dotazoval na kvalitu 
vody v horním Dubenci. Pan starosta mu 
odpověděl, že oprava automatické tlakové stanice 
byla dokončena pře měsícem a mezitím se už řad 
odkaloval. Je ovšem možné že v prostoru pod 
nemovitostí pana Degera zůstaly v trubkách ještě 
kaly a pan starosta zařídí odkalení na hydrantu u 
Nedvídků a Fialků. Dále se pan Deger dotazoval na 
to, zda byl povolen ohňostroj v Karsit Agro a.s. Pan 
starosta odpověděl, že ano. Byl hlášen na Policii ČR 
a Hasičský záchranný spor. Ohňostroj se konal 
v rámci slavnostního předání posklizňové linky a 
dožínek. Pan Deger dodal, že by stačilo pouze 
oznámit konání ohňostroje, tak aby majitelé psů si 
mohli svá zvířata zabezpečit a před hlukem 
ohňostroje je uchránit. Pan starosta mu oznámil, že 
vyhlášku o rušení nočního klidu zatím nepřipravují, 
ale že pana Degera bude o povolených 
ohňostrojích informovat osobně.  
Pan Joneš pochválil veřejné osvětlení nového 
chodníku u školy a dále oznámil, že v příštím roce 
bude nutné z rozpočtu obce vyčlenit 20 až 25 tis. 
Kč na revitalizaci umělých povrchů na sportovišti. 
V případě, že by obec měla ušetřit, bude nutné 
svolat brigádu a povrchy před zhutněním očistit 
tlakovým mytím. Pan starosta mu oznámil, že 
částku do rozpočtu zahrne a nabídnul zapůjčit 

brigádníkům obecní tlakovou myčku na vyčištění 
umělého povrchu. 
 

Jednání zastupitelstva obce 
dne 9.12.2015 

Na jednání zastupitelstva, které se konalo 
9.12.2015 zastupitelé krátce projednali dění v obci 
za listopad 2015. Poté se již zabývali oficiálním 
programem jednání zastupitelstva obce.  
V návaznosti na listopadovou zprávu ředitele 
základní a mateřské školy v Dubenci Mgr.Malého 
zastupitelé projednali uvolnění prostředků ve výši 
40 tisíc korun na dorovnání 12-té platové třídy 
učitelů základní školy. Účetní zůstatek fondu činil k 
30.11.2015 celkem 61378,24 Kč.  
Pan Joneš se dotázal ing.Čížka na mzdy 
nepedagogických zaměstnanců školy, zda jejich 
mzdy odpovídají alespoň průměrnému důchodu. 
Podle pana Joneše by se měly platy navýšit i těmto 
zaměstnancům školy a školky. Dle toho co se 
dozvěděl je ohodnocení těchto pracovníků 
neodpovídající. Ing. Čížek panu Jonešovi 
odpověděl, že nerozumí jeho otázce a dále doplnil, 
že zaměstnanci školy jsou placeni podle platových 
tarifů a platových tříd dle dosaženého vzdělání a 
odborností. Pan starosta doplnil vyjádření pana 
Čížka o to, že mzdy nepedagogických pracovníků 
řeší Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a 
jejich výši nařizuje vláda svými nařízeními. Problém 
s platy učitelů vznikl jen díky tomu, že stát 
požadoval titul a odbornost pedagogů škola tedy 
musel všechny pedagogy převést do vyšší, 12-té 
platové třídy. Na minulém zasedání se zastupitelé 
dohodli, že obec nechce šetřit slučováním tříd a 
počet pedagogů tím snižovat, ale naopak zachovat 
kvalitu poskytované výuky, proto je nutné rozdíl 
v platech uhradit z rozpočtu obce. Dále se pan 
starosta vyjádřil tak, že zatím nezaznamenal žádné 
stížnosti od nepedagogických pracovníků školy a 
školky a dále, že je pro něj diskuse bezpředmětná, 
protože se jedná o zaměstnance zřizované 
organizace a ne zaměstnance obce. Ing. Čížek 
přislíbil panu Jonešovi zpracovat stručný materiál 
ohledně platů nepedagogických zaměstnanců školy 
a školky. 
Dalším bodem jednání byla žádost o zřízení 
úplatného věcného břemene ČEZ. Tuto žádost 
zastupitelé odložili, dokud ČEZ nepřistoupí na 
5000,- Kč. Pověřili starostu obce odpovědí 
společnosti ČEZ s žádostí o navýšení úplaty za 
zřízení věcného břemene. 
Dalším bodem jednání byla rozprava o rozpočtu 
obce na rok 2016. Cíle rozpočtu roku 2016 jsou 
následující: 
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1. V době rostoucí ekonomiky a zvyšování příjmů 
obce, stabilizovat finanční situaci a vytvořit 
přebytkový rozpočet.  
2. Účetně oddělit všechny výdaje hospodářské 
činnosti pro sledování zisku a ztrát. 
3. Aktivně se věnovat přípravě projektů pro období 
2017-2020: 
3.1.1. Chodníky II. etapa – na projekt a stavební 
povolení vyčleněno 300 tis.Kč. Projektová 
dokumentace bude předmětem podpory SFDI a 
85% nákladu bude v následujícím roce proplaceno. 
3.1.2. ČOV Bytové Domy – na projekt a 
vodoprávní povolení vyčleněno 350 tis. Kč. Obec 
bude žádat o dotaci na projektovou dokumentaci 
Královehradecký kraj, předpokládáme proplacení 
dotace ve výši 300 tis.Kč 
3.1.3. Technicko-hospodářské zázemí obce 
(stodola u kovárny) - na projekt a stavební povolení 
vyčleněno 150 tis. Kč. Projekt je součástí dotace 
SFŽP a bude po realizaci proplacen zpět ve výši 60-
75%. 
3.1.4. Hřiště základní školy, po úpravě zahrad 
bylo odstraněno hřiště u ZŠ na kterém si hrály děti 
ze školní družiny. Je nutné toto hřiště obnovit. Na 
projekt vyčleněno 5 tis.Kč 
 
V roce 2016 bude obec Dubenec realizovat 
následující akce: 
1. Parkoviště, zpevněná plocha u prodejny COOP 
Jednota – na stavební práce vyčleněno 100 tis. Kč  
2. Nákup zahradního traktoru pro zahradu školy a 
školky, na nákup vyčleněno 70 tis.Kč 
3. Revitalizace povrchu sportovního hřiště – na 
práce vyčleněno 30 tis. Kč 
4. Nákup mobilní čerpací stanice pro hospodářské 
zázemí, na nákup vyčleněno 40 tis.Kč 
5. Strategický rozvojový dokument, na prognózy a 
studie vyčleněno 12 tis. Kč 
6. Vstup obce Dubenec do organizace 
„Podzvičinsko“. Členský příspěvek je 6,- Kč/občan, 
za Dubenec tedy 4140,- Kč. 
7. Územní rozhodnutí rozvojové zóny u obecního 
úřadu. Na projekt a územní řízení vyčleněno 40 tis. 
Kč. 
8. Bytové hospodářství – nutná výměna plynového 
kotle – byt Rejlovi, vyčleněno 30 tis. Kč  
9. Nebytové hospodářství – v případě havárie 
oprava rozvodů vody WC zdravotní středisko 
vyčleněno 30 tis. Kč 
10. Požární ochrana – obklad garáže, malování v 
budově požární zbrojnice. Vyčleněno 40 tis. Kč. 
Rozpočet obce pro rok 2016 byl předložen jako 
přebytkový s přebytkem cca 650 tis.Kč. Tento 
přebytek bude v dalších letech použit jako 
spoluúčast obce na dotační výstavbu II.fáze 
chodníků a další projekty. 

Dále pand starosta oznámil, že po jednání s ČS a.s. 
byla dohodnuto další refinancování původního 
úvěru, tak aby byly pokryty konečné náklady 
investic roku 2015 a jednorázově zakoupeny 
pozemky paní Rezkové, určené pro další rozvoj 
obce. Vše bylo projednáno ing.Čížkem, předsedou 
finančního výboru a účetní obce paní janou 
Řehákovou. Úvěr při úročení 1,1% ročně je pro 
obec velmi výhodný a nijak nezatíží rozpočet obce 
navýšením současných splátek. Pan starosta 
předložil zastupitelům nabídku na refinancování 
úvěrů. Zastupitelé úvěr schválili  
chodníků III.etapa. 
Posledním bodem jednání bylo projednání smlouvy 
o zabezpečení nakládání s BRKO. (Biologicky 
Rozložitelným Komunálním Odpadem) 
Firma AFM s.r.o. doručila návrh smlouvy na 
zabezpečení nakládání s BRKO. Smlouva se uzavírá 
na dobu určitou do 31.12.2020. Touto smlouvou se 
firma AFM zavazuje k umístění kontejneru 
(popřípadě kontejnerů) na BRKO v obci Dubenec, 
jejich bezplatné odvážení a zajištění likvidace 
odpadu na kompostárně v Žiželevsi. Smlouva je pro 
obec výhodná, protože již nebude mít žádné 
náklady za vývoz kontejneru do venkovních hnojišť 
firmy Karsit Agro a.s. Smlouva byla schválena. 
V diskusi se pan starosta zeptal hosta, pana 
Degera, zda je po odkalení již voda lepší. Pan Deger 
mu sdělil, že se kvalita zlepšila.  
Pan Čížek se dotazoval na úpravu pro uložení 
kontejneru na trávu u stodoly „U Kovárny“. Pan 
starosta mu sdělil, že obci zbyly betonové panely, 
které chce na úpravu použít. Dále mu sdělil, že 
ovšem největší problém jsou občané, kteří 
neudržují pořádek a svou leností poté přidělávají 
práci zaměstnancům obce. 
Pan Čtvrtečka se dotazoval na stav zapůjčeného 
obecního stanu, který je v současnosti umístěn na 
koupališti v Lanžově. Pan starosta mu odpověděl, 
že v lednu projednají prodej tohoto stanu panu 
Noskovi. 
Pan Volšička si postěžoval na to, že v sekci aktuálně 
na oficiálních stránkách obce nebyly informace o 
adventním koncertu a mikulášské. Pan starosta 
přiznal, že na aktualizaci webových stránek neměl 
čas, ale že již zaučuje paní Renatu Derdovou, která 
by si sama správcovala webové stránky kulturního 
výboru. 
Pan Deger se zeptal na osvětlení v horním Dubenci, 
kde nesvítí dvě lampy, pan starosta mu sdělil, že je 
oprava objednána u pana Rejla. Dále se pan Deger 
zeptal, zda není zbytečné, aby svítily všechny lampy 
nad novým chodníkem, zda by nebylo dobré pro 
obec, aby lampy po jedenácté hodině svítily 
v režimu každá druhá. Pan starosta mu odpověděl, 
že je zpracována varianta stmívání světel, to však 
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bude možné až po dokončení II. etapy stavby 
chodníků a výměně elektrického rozvaděče. 
Nebyly vzneseny další dotazy a tak bylo jednání 
zastupitelstva ukončeno. 

Pozor na vozidla v „depozitu“ 
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor 
dopravy a silničního hospodářství, upozorňuje 
vlastníky vozidel dočasně vyřazených z provozu 
před 30. červnem 2013 (vozidla v tzv. „depozitu“) 
na povinnost oznámit adresu místa umístění 
vyřazeného vozidla a účelu jeho využití. Oznámení 
musí být učiněno nejpozději do 30. prosince 2015 u 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností v 
místě registrace vozidla.  
Při nedodržení tohoto termínu vozidlo 
administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit. 
V pozdějších případech dočasného vyřazení, (po 
polovině roku 2013) platí stejná povinnost 
oznámení údajů o vozidle, avšak při jejím nesplnění 
nehrozí administrativní zánik vozidla, nýbrž 
finanční sankce. 
 
K oznámení se dokládá občanský průkaz a 
technický průkaz vozidla, (tzv. „velký technický 
průkaz“). Pokud se žadatel nedostaví k oznámení 
osobně, musí být předložena plná moc (bez 
nutnosti úředního ověření). 
Oddělení evidence motorových vozidel sídlí v ulici 
Nedbalova ve Dvoře Králové nad Labem, 
doporučujeme vlastníkům vozidel, kteří budou 
podávat výše uvedené oznámení, aby provedení 
tohoto úkonu neodkládali až na konec výše 
uvedeného termínu. 
Dále upozorňujeme občany, že ve dnech 10. a 12. 
listopadu 2015 budou z důvodu přerušení dodávky 
elektřiny uzavřena všechna pracoviště Městského 
úřadu Dvůr Králové nad Labem a také dne 31. 
prosince 2015. 
Doporučujeme tedy občanům návštěvu úřadu 
plánovat mimo tyto dny. 

 

Omezení pracovní doby 
obecního úřadu v Dubenci 

Ve dnech 22.12.2015-31.12.2015 bude z důvodu 
dovolené provoz obecní úřadu uzavřen. Otevřeno 
bude od 4.1.2016. 

 

Komunální odpady  

v roce 2016 
Termín svozu komunálních odpadů zůstává 
nezměněn. Vždy středa sudého týdne. 

V průběhu ledna 2016 obdrží občané obce a 
majitelé rekreačních objektů v katastru obce 
Dubenec dopisy s předpisem všech poplatků a 
předvyplněnou poštovní poukázkou A. Dle 
kalkulace cen odpadů zůstává částka poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů stejná jako v roce 2015 a to 380,- Kč na 
obyvatele s trvalým pobytem v obci Dubenec, nebo 
rekreační objekt v katastru obce Dubenec. 
Svozové známky (žluté samolepky Marius Pedersen 
a.s.) na popelnice pro rok 2016 budou k dispozici 
od 18. ledna 2016, podmínkou předání nové 
svozové známky bude vyrovnání všech pohledávek 
za odpady vůči obci Dubenec do roku 2015. 
Svoz odpadů na svozové známky 2015 bude do 
konce února 2016. 

KULTURNÍ   OKÉNKO 

… ANEB DUBEŇÁCI JELI DO 
DIVADLA 
Přišel podzim, poslední říjnová sobota,  a s ní další 
kulturní počin naší obce, tentokráte výjezd do 
Prahy, do divadla Palace, kde nás čekalo divadelní 
vystoupení herecké společnosti Háta, konkrétně 
titul s názvem „Světáci“, známý i z televizních 
obrazovek. Tam mu tenkrát dominovali herci 
Sovák, Libíček, Brodský, dámy Jirásková, Janžurová 
a Bohdalová. Čerstvá verze, kterou my jsme měli tu 
radost vidět, byla obsazena jinými aktéry: pány 
Zounarem, Tomsou, Pantůčkem, dámami 
Andrlovou, Žehrovou a Bočanovou. Musím říct (a 
účastníci zájezdu se mnou budou jistě souhlasit), že 
podívaná to byla naprosto senzační, v podstatě 
jsme se na začátku představení začali smát, o 
přestávce si od veselí odpočali, svlažili si hrdlo a 
zklidnili naše bránice, abychom je vzápětí 
„potrápili“ ještě víc, protože důvodů k nezřízenému 
smíchu bylo prostě nepočítaně a nedalo se přestat. 
Snad jen, když došlo na zpívané pasáže, trochu 
jsme se rozdýchali, ale jinak … byla to opravdu 
prča. (Už jen samotné hlášky, které mají velké 
procento úspěchu zdomácnět i u nás 
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.)

 
Divadlo jako takové bylo pohodlné, velké tak 
akorát, že jsme se navzájem neztratili, a to ani v 
něm, ani během pěší cesty od hlavního vlakového 
nádraží přes Václavské náměstí, kde jsme měli 
ještě dobrou půlhodinku času k volnému 
programu. Každý ho strávil podle svého, ale do 
hlediště jsme usedli všichni a všichni, tedy 44 
účastníků,  jsme se bezpečně, se zastávkou na 
vynikající večeři v „Bílé růži“ v Poděbradech dostali 
domů. Spokojení, kulturně posílení a smíchem 
vyčerpaní slíbili jsme si, že na jaře zase vyrazíme. 
Těšíme se ale už teď!  
 
Pohledem organizátora 
Není jednoduché zvolit divadelní představení, které 
by se strefilo všem do noty. Avšak s ohledem  na 
pozitivní ohlasy týkající se předchozího, jarního 
výletu za kulturou jsme rozhodli předplatit 
tentokrát vstupenky pro 80 lidí, abychom předešli 
tomu, že budeme muset zájemce pro vyprodání 
odmítat. Chtěli jsme vyhovět více kulturychtivým 
občanům, což se nám tvrdě vymstilo. Ve finále 
jsme byli rádi, když jsme dvacetčtyři vstupenek 
mohli divadlu vrátit a prodělali jsme tak „jen“ na 
dvanácti kusech. I tak bylo hodně obtížné naplnit 
alespoň jeden autobus a nepomohlo ani obeslání 
okolním obcím. Potýkali jsme se s kritikou, že: 
„Každej někam jede,“ … „Máte to drahý“ … „Máme 
moc práce, není čas“ … „Já bych rači muzikál“ … 
„Todle mě nezajímá“. Tisíce výmluv a důvodů, proč 
zůstat raději doma ve společnosti televize. Ve 
finále sice vše dopadlo z pohledu finančního 
relativně dobře (viz rozpočet na další straně 

zpravodaje), představení bylo opravdu povedené, 
ale my poučeni z tohoto nezdaru vidíme jediné 
východisko: anketu. Zpětnou reakci od vás, 
abychom příště byli spokojeni po všech stránkách. 
Vaše spokojenost je pro nás moc důležitá, proto 
věříme ve spolupráci a děkujeme za pochopení. 
Pohledem rozpočtáře 
Abychom mohli sehnat vstupenky do divadla co 
nejvýhodněji, využíváme služby Bonusys – jedná se 
v podstatě o firmu, která prodejem slevových 
poukázek umožňuje pořídit vstupenky o 50% 
levněji.  Samozřejmě to není zadarmo, nákladově 
to vychází 62,50 Kč na každou jednu vstupenku, což 
je ale pořád méně, než kdybychom je nakupovali za 
plnou cenu, která je v případě muzikálu třeba i 
700,- Kč.  Finančně se jedná  o velice zajímavé 
řešení, které je v podstatě limitováno pouze 
výběrem divadelní produkce. Znamená to, že při 
nákupu poukazů dostaneme sezónní  katalog s 
výběrem divadel a jejich představení, na která se 
slevy vztahují, a z těch pak vybíráme. 
 Dále je třeba počítat s autobusovou dopravou, kde 
se finální částku dozvíme vždy až po uskutečnění 
akce – cena se odvíjí podle ujetých kilometrů a 
čekací doby, odhadem kolem 11.000,- Kč. Tuto 
službu poskytuje firma Osnado. V obou 
dosavadních případech nás řidič vždy ochotně 
nechal během cesty protáhnout na čerstvém 
vzduchu, následně vyložil u Hlavního vlakového 
nádraží, tamtéž nás zpětně naložil a bezpečně 
odvezl domů (včetně zastávky na občerstvení). 

Pokaždé bylo možné se s ním rozumně domluvit, a 
to tak, aby nám v maximální možné míře vyhověl. 
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Jak to vyšlo? 
Pojďme si teď v jednoduchosti ukázat, jak nám 
vyšly počty ohledně výletu za „Světáky“. 
• Poplatek za slevové poukázky pro 80 lidí – 
Bonusys              5.000,- Kč 
• Autobusová doprava – Osnado 
   10.344,- Kč  
• Vstupenky 80 x 210,- Kč (plná cena 420,- 
Kč)  16.800,- Kč 
CELKEM NÁKLADY 32.144,- Kč 
• Prodej vstupenek účastníkům – 44 x 500,- 
Kč  22.000,- Kč 
• Odprodej části zbylých vstupenek divadlu 
– 24x210,- Kč 5.040,- Kč 
CELKEM PŘÍJMY 27.040,- Kč 

Po odečtení příjmů a výdajů nám vyjde, že jsme 
akci „Dubeňáci jedou do divadla („Světáci“)“ museli 
zadotovat z obecního rozpočtu částkou 5.104,- Kč. 
Toto by se nestalo, kdybychom prodali všechny 
vstupenky, takto nám jich dvanáct zbylo plus rozdíl 
navyšuje také procento z nevyužité, ale zaplacené 
slevy.  
Je snadné si spočítat, že kdybychom prodali všech 
80 vstupenek á 500,- Kč, vybrali bychom rovných 
40.000,- Kč, což je o cca 8.000,- Kč více, než jsou 
celkové náklady. V tomto případě jsme měli 
předem určeno, že se každému účastníkovi při 
cestě zpátky domů po stokoruně vrátí, avšak 
vzhledem k dané skutečnosti – malá účast – jsme 
museli původní plán zrušit. V podstatě došlo k 
tomu, že ti, kteří jeli, doplatili na ty, kteří zůstali 
doma. Ale přesto nebyli škodní, protože pokud si 
rozumný člověk spočítá, že by sám na vlastní pěst 
jel na totéž představení do Prahy sám, dal by za 
vstupné standardní částku 420,- Kč plus by něco 
stála doprava. Takto to měl s veškerým komfortem 
a bez starostí. A navíc dostal dva bonbony a 
materiály ke čtení, aby si zpestřil cestu. 

 

Mikulášská 2015 
Na první adventní neděli obec Dubenec 
nepořádala pouze koncert v kostele, ale také 
"Mikulášské odpoledne" pro děti. Bohužel 
termíny se sešly tak, jak se sešly, ale my jsme 
věřili, že na obě akce dorazí dost lidí na to, aby 
se o nich následně dalo mluvit jako o  
úspěšných počinech.  
Co se týká besídky pro malé, vypadalo to 
zpočátku velice nedobře - deset dětí a k tomu 
nejméně dvojnásobek rodičů - taková byla 
bilance ve 14.00 hodin, na avízovaný začátek 
zábavného odpoledne. 

Přesto se kluci i holky nebáli a hned se pustili 
do výroby vánočního papírového řetězu z 
připraveného materiálu. Nechali jsme je tvořit 
do čtvrt na tři, do té doby se přiloudalo dalších 
pár účastníků a pak to všechno vypuklo. 
Hry o ceny přilákaly i lenochy, kteří se drželi 
"maminčiných" sukní - začali jsme totiž hned 
zvesela - štafetou s kloboukem, kde se i 
skákalo přes švihadlo, 
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poznávačkou pohádkových melodií, 
trénovaním písničky pro čerty a spol. 
 Mezitím se k nám přidávalo stále více a více 
dětí, které nepřetržitě přicházely v doprovodu 
dospělých, až sál Fary začal pukat ve švech.  
Možná to bylo i zásluhou Petirových zákusků, 
které jsme jednak porozdávali dětem, ale k 
dispozici byly i za symbolickou pětikačku za 
kus pro dospěláky. 

 
Na třetí hodinu odpolední už bylo v herně Fary 
připravené loutkové divadlo Ludmily 
Frištenské – „Úsměv“, které pro všechny mělo 
připravenou krásnou vánoční pohádku O 
Barboře a čertíkovi. Podle slov malých diváků 
byla pohádka moc prima, smích byl slyšet 
velice dobře i za dveřmi stejně jako jiná 
hlasová spolupráce herců s dětmi. V mezičase 
jsme my - pořadatelé - stále vpouštěli další a 
další návštěvníky Mikulášské, už zdaleka 
nebyla volná místa, což někteří nesli nelibě, 
ale bohužel - začátek byl od dvou hodin a jak 
se říká, "Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí!". 
Zároveň jsme pečlivě připravovali vyrobený 
papírový řetěz, protože jsme již na začátku 

upozornili, že se jedná o pokoření rekordu, a 
to zásluhou šikovných ruček děvčat a chlapců. 
Měřili jsme ale až společně s dětmi - hned po 
skončení divadélka jsme za dychtivé pomoci a 
zvědavých odhadů naměřili celých dvacet 
metrů řetězu, což určitě není málo! Děcka 
měla z výsledku určitě velkou radost stejně 
jako my, kteří jsme je podporovali. 
Na diskotéku (o hudební produkci se velice 
zodpovědně postaral pan Mirek Wachtl z 
Dubence - veliký dík!) poté zbývalo jen pár 
volných minut, než jsme dostali informaci, že " 
... už jdou, už jsou tady ..." Ano, Mikuláš, čert i 
anděl opět dorazili v plné síle, vyslechli si naši 
připravenou letní písničku "Sluníčko, sluníčko 
...", a pak se věnovali každému jednomu dítěti 
zvlášť, poslechli si básničky i písničky, odměnili 
balíčkem dobrot i užitečných věcí (díky patří 
dubenecké pekárně Dubea!!! a také moštárně 
za křížaly!!!). 

 Celkem se za svatou trojicí vydalo přes 
padesát dětí z Dubence a Litíče, čili z obcí, 
které onu nedělní akci pořádaly. Úspěch byl 
tedy víc než skvělý, i když to tak v počátku 
nevypadalo, ale tak je to vždy. Jednomu 
nevyhovuje, že je to neděle, druhému, že je to 
odpoledne a děti spí, třetímu, že to končí 
večer, kdy jdou děti spát ... Nikdy se asi 
nestrefíme úplně každému do noty, ale jak 
říkám, nakonec to byla hodně povedená 
událost :-). 
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SPORTOVNÍ  OKÉNKO 

Tradiční turnaj ve stolním 
tenise 

Srdečně Vás zveme na turnaj ve stolním 
tenise. Tento turnaj se koná v neděli 
27.prosince 2015 v penzionu na Faře. 
Od 12:00 do 12:30 hod proběhne registrace 
hráčů. 
Od 12:30 do 19:00 Turnaj. 
Od 19:00 do 20:00 předání cen, slavnostní 
ukončení turnaje. 
Systém bude stejný jako v minulých letech, 4 
skupiny, postupující hráči ze skupin hrají 
pavouka na dvě prohry. 
Pro vítěze, ale i pro posledního jsou 
připraveny hmotné ceny. 
STARTOVNÉ 50,- Kč osoba. 
 
V případě zájmu budou ještě otevřeny 
doplňkové turnaje v kulečníku a stolním 
fotbale.  
 
 

SPOZ A MATRIKA  
INFORMUJE 

Vítání občánků 
Dne 7.11.2015 se konalo slavnostní vítání 
občánků. Naše obec slavnostně přivítala nové 
nejmenší obyvatele a to Fialkovou Ninu 
narozenou 21.5.2015, Mráze Václava 
narozeného 10.7.2015, Horákovou Adélku 
narozenou 17.7.2015 a Rychlíkovou Lily Ann 
narozenou 20.7.2015. Vítání občánků 
proběhlo v krásné, slavnostní atmosféře 
v obřadní síni obecního úřadu v Dubenci. Po 
recitaci školáků přednesl pan starosta 
slavnostní projev. Rodičům i novorozeňátkům 
poté společně s paní matrikářkou nadělili pár 
drobností do kolébky. Všichni rodiče využili 
nabídku profesionální fotografky ke zvěčnění 
tohoto slavnostního momentu. 

Matrika informuje 
V průběhu listopadu obecní úřad pořádal dvě 
svatby a to: 
Lukáš Smíšek a Romana Fofová 

Miloš Mušák a Alena Bartoňová 
 
Z našich řad navždy odešla paní Jaroslava 
Haasová. Dcera Lenka a syn Zdeněk děkují 
všem, kteří se přišli s jejich maminkou 
rozloučit. 

Adventní koncert 
Sbor pro občanské záležitosti připravil ve 
spolupráci s obcemi Lanžov a Vilantice pásmo 
adventních koncertů. Jako každý rok byl první 
na řadě Dubenec a tak se dne 29.11.2015 od 
14:00 otevřely starodávné vstupní dveře 
Dubeneckého kostela Sv.Josefa pro všechny 
lidi dobré vůle.  

 
 
K poslechu zahrálo hudební seskupení „Ze 
šuplíku“, které si připravilo velmi pěkný 
program českých i zahraničních vánočních 
koled a písní. Program byl doplňován 
mluveným slovem a účastníci se dozvěděli 
mnoho informací nejen o vánočních zvycích 
v Čechách a na Moravě, ale i v jiných zemích 
celého světa.  

 
Překvapením pro hosty I. adventního koncertu 
byla obnovená instalace starého Dubeneckého 
betlému. Místostarostovi panu Petrovi 
Krejčímu se podařilo vyjednat zápůjčku 
betlémových figur a po několika brigádnických 
hodinách se rovněž podařilo znovu obnovit 
kulisy betlému a elektroinstalaci. Většina 
hostů obdivovala řezbářské umění a 
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nápaditost, s kterou staří mistři při tvorbě 
betlému pracovali. 

 

Prosincové setkání seniorů 
 
Dne 8.12.2015 proběhlo tradiční předvánoční 
setkání seniorů. Byla připravena Vánoční 
dílnička, kde si mohli účastníci vyrobit vánoční 
svícny. 
Pro účastníky setkání bylo připraveno pro 
pobavení pásmo vánočních koled. Jako 
občerstvení byly připraveny staročeské 
buchtičky s mákem a řepným sirobem.  
Pro pobavení a zamyšlení byl rovněž připraven 
malý vánoční test. Myslíte, že dovedete 
odpovědět správně i Vy? 
 
1. Co znamená latinské slovo advent?  
2. Proč se na svátek sv. Barbory nosívala do 

stavení větvička z ovocného stromu? 
3. Proč se věřilo, že hospodyně nesmí vstát 

od štědrovečerního stolu?  
4. Proč se dříve dávaly ve stavení do oken 

svíčky? 
5. Jakým skutkem získal sv. Mikuláš pověst o 

své dobrotivosti? 
6. Ze které země pochází zvyk zavěšování 

větvičky jmelí v místnosti?  
7. Z jakých dob se do dnešních dnů 

dochovala víra, původně staré pohanské 
rituály, ve zlaté prasátko, magie jmelí, 
pálení purpury a příprava obřadního 
pečiva? 

8. V jaké přírodní události vlastně tkví 
prastará podstata oslav vánočních svátků? 

9. Z čeho se skládal tradiční český vánoční 
pokrm muzika?  

10. Co bylo hlavní složkou pučálky - 
oblíbeného pokrmu z pohanských dob?  

11. Proč se říká starému českému vánočnímu 
jídlu černý kuba? 

12. Se kterou domácí činností byly spojeny 
bíle oděné obchůzkové bytosti lucie?  

13. Jak je nazýván malý přenosný betlém, se 
kterým obcházely děti stavení?  

14. Jakou událost symbolizuje den 28. 12. 
nazývaný Mláďátka?  

15. Kdy a kde se v Praze údajně poprvé objevil 
nazdobený vánoční stromeček?  

16. Co je to myrha, kterou přinesli tři králové 
Ježíškovi?  

17. Se kterým městem je spojen osud Jana 
Jakuba Ryby, autora České mše vánoční?  

18. Ve které zemi nosí dárky trpasličí dědeček 
Jultombe spolu s trpaslíčky Julnissar?  

19. Čemu se dříve říkalo calta, štědrovka nebo 
húska?  

 
Vánoční test odpovědi 

1) Co znamená latinské slovo advent? 
- příchod  
2) Proč se na svátek sv. Barbory nosívala do 
stavení větvička z ovocného stromu? 
- aby děvčata vyvěštila, zda se příští rok vdají - 
podle toho, zda větvička vykvetla  
3) Proč se věřilo, že hospodyně nesmí vstát 
od štědrovečerního stolu?  
- protože by slepice neseděly na vejcích. 
Většina vánočních zvyků a pověr se týkala 
hospodářství - zvířat, polností, ovocných 
stromů, počasí... - lidé se snažili všemožnými 
úkony zajistit hojnost a zdraví i do dalšího 
roku.  
4) Proč se dříve dávaly ve stavení do oken 
svíčky? 
- aby trefily zpátky ke stolu duše zemřelých 
předků, dokonce se pro ně i prostíralo ke stolu  
5) Jakým skutkem získal sv. Mikuláš pověst o 
své dobrotivosti? 
- svými penězi vykoupil tři dcery jednoho 
kupce z nevěstince  
6) Ze které země pochází zvyk zavěšování 
větvičky jmelí v místnosti? 
- z Anglie - dodnes mnoho rodin věří v jeho 
kouzelnou moc a málokde chybí o Vánocích 
zavěšená větvička. Čím více bílých bobulek 
jmelí má, tím více štěstí na Vás prý v novém 
roce čeká. Ke snům o jmelí patří i řada 
výkladů...  
7) Z jakých dob se do dnešních dnů dochovala 
víra, původně staré pohanské rituály, ve zlaté 
prasátko, magie jmelí, pálení purpury a 
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příprava obřadního pečiva? 
- z dob Keltů  
8) V jaké přírodní události vlastně tkví 
prastará podstata oslav vánočních svátků? 
- v zimním slunovratu - symbolizuje ho světlo a 
zapalování svíček  
9) Z čeho se skládal tradiční český vánoční 
pokrm muzika?  
- z kousků sušených švestek, jablek, hrušek a 
meruněk, které se rozvařily a okořenily, 
přecedily přes pláténko, přidala se lžíce 
povidel, hrozinky, vlašské ořechy a 
nastrouhaný perník... vše se povařilo a muzika 
se podávala horká na dřevěných miskách. 
Ještě na počátku 20. století nechyběla na 
žádném štědrovečerním stole.  
10) Co bylo hlavní složkou pučálky - 
oblíbeného pokrmu z pohanských dob?  
- hrách - nabobtnalý se nechal 2 - 3 dny klíčit - 
pučet, pak se opražil na omastku nebo na 
sucho a podával se slazený medem, cukrem 
nebo osolený a opepřený. O Vánocích a 
Velikonocích (velikonoční pražmo) prodávaly 
pučálku v Praze v Kotcích tzv. baby Pučálnice.  
11) Proč se říká starému českému vánočnímu 
jídlu černý kuba?  
- podle hřibů modráků, které se do kuby 
přidávají a zbarvují pokrm dočerna  
12) Se kterou domácí činností byly spojeny 
bíle oděné obchůzkové bytosti lucie?  
- předení lnu - v den jejich obchůzky se 
nesmělo příst vlákno, neposlušným 
hospodyním lucie rozmetaly napředené nitě 
po místnosti  
13) Jak je nazýván malý přenosný betlém, se 
kterým obcházely děti stavení?  
- skříňkový  
14) Jakou událost symbolizuje den 28. 12. 
nazývaný Mláďátka?  
- malé chlapce ve věku do dvou let pobité na 
Herodův příkaz v Jeruzalémě, kteří se stali 
prvními obětmi křesťanské víry. Herodes, 
židovský král, patřil k nejbezohlednějším a 
nejkrvavějším postavám světových dějin. 
Známá Betlémská kaple v Praze byla 
zasvěcena právě Mláďátkům betlémským.  
15) Kdy a kde se v Praze údajně poprvé 
objevil nazdobený vánoční stromeček?  
- 1812, u režiséra Leibicha v Libni  
16) Co je to myrha, kterou přinesli tři králové 
Ježíškovi?  
- sušená vonná pryskyřice z myrhovníku  

17) Se kterým městem je spojen osud Jana 
Jakuba Ryby, autora České mše vánoční?  
- Rožmitál pod Třemšínem. Jakub Jan Ryba žil v 
letech 1765 - 1815. Rybova mše je obdobou 
jesličkové hry přenesená na strukturu mše, 
zasazená do prostředí českého venkova - a co 
více - v českém jazyce! Brzy po svém vzniku 
vzbudila velký ohlas a stala se symbolem 
českých Vánoc. Rybův život byl pravým 
opakem této radostné a krásné skladby - po 
celý život narážel na neporozumění vrchnosti, 
ve své učitelské práci, měl dlouhé spory s 
místním farářem. Také ho mučila krutá nemoc. 
Ten osudný den byl zřejmě nevyhnutelný... 
neodolal slovům svého oblíbeného Seneky: 
abych dobře umřel, musím umřít rád... a na 
okraji lesa nedaleko Rožmitálu si podřezal žíly. 
Zbylo po něm sedm dětí a manželka Anna.  
18) Ve které zemi nosí dárky trpasličí dědeček 
Jultombe spolu s trpaslíčky Julnissar?  
- ve Švédsku. Občas však na sebe vánoční 
skřítek bere podobu kozla, podle legendy o 
starém lakomém kozlovi, který odmítl darovat 
Ježíškovi chlup na teplou přikrývku. Vánoce ve 
Švédsku jsou oslavami živého světla, elektrické 
žárovičky se nepoužívají, v každé domácnosti 
hoří mnoho svíček.  
19) Čemu se dříve říkalo calta, štědrovka 
nebo húska?  
- vánočce - vánočky patří mezi nejstarší české 
obřadní pečivo, kousek se dával dobytku, další 
kousek se házel do studny, aby měla doboru 
vodu a kousek musel dostat i dobrý služebník 
ale špatný pán - oheň. 
 
Tak kolik odpovědí jste měli správně? 

Univerzita 3. věku zahajuje 
zimní semestr 

Dubenecká univerzita 3 věku postupuje do 
dalšího, tentokrát zimního semestru. 
Témata pro nadcházející studijní období jsou: 
Historie a současnost české myslivosti, 
Myslivost není pro nikoho z nás něčím zcela 
neznámým. Cyklus šesti přednášek Vás však 
jistě dokáže v leckterých směrech překvapit. 
Umění rané renesance v Itálii, Cyklus 
přednášek z dějin umění, který je věnován 
raně renesančnímu umění v Itálii, tedy umění 
spjatému s obdobím 15. století a především s 
městem Florencie. 
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I nadále zůstává plán studia podle roku 2015, 
tedy čtvrteční dopoledne.  
Srdečně zveme všechny seniory, kteří se chtějí 
dozvědět kvalitní informace a rovněž se 
setkávat s lidmi, kteří mají zájem na 
plnohodnotném a aktivním trávení volného 
času. 

ŠKOLA  ŽIJE, ZPRÁVY  Z  
DUBENECKÉ   DEVÍTILETKY 

... 

Říjen 2015 
Týden od 5. do 9. října trávili osmáci a 
deváťáci naší školy v rakouském Lienzu. Výjezd 
na jazykový pobyt spojený s poznáváním 
alpské přírody i kulturních památek nám 
umožnilo využití dotace MŠMT z programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 
Přečtěte si, jak jeden den v Alpách popisuje 
naše němčinářka, paní učitelka Petra 
Weymanová: 
     „Druhý den jsme se rozdělili na dvě 
skupiny. Osmá třída měla dopolední výuku s 
rodilou Rakušankou a devátá třída se oblékla 
do neoprenových obleků a vydala se sjíždět 
patnáctikilometrový úsek z Lavantu do 
Oberdrauburgu na řece Drávě. Všichni jsme 
byli nadšeni barvou vody, která protékala v 
této alpské řece. Tyrkysová voda měla jen 
jednu vadu, byla totiž ledová, a tak jsme se 
všichni modlili, abychom do ní z raftů, kánoí či 
paddleboardu nespadli. Ne každému se to 
bohužel podařilo. Každý z nás měl možnost 
vyzkoušet si dle své odvážnosti jednotlivá 
plavidla. Spokojení a vykoupaní v ledové Drávě 
jsme se vraceli na penzion, kde jsme své 
zážitky sdělili druhé skupině. Odpoledne se 
program otočil. První skupina, která se 
dopoledne pilně učila, se vydala na sjíždění 
alpské řeky, druhá skupina zasedla „do lavic“. 

 
Na Hochsteinu jsme sjeli nejdelší  bobovou 
dráhu v Evropě 

 
S Rakouskem jsme se rozloučili v Salzburgu 
    Dodejme, že němčinu vyučujeme na škole 
vedle angličtiny jako další cizí jazyk. Lepší 
motivaci jsme si pro žáky asi nemohli přát.  
     Další ročník soutěže v lepení papírových 
modelů Papír v Dubenci zorganizoval vedoucí 
školního kroužku Ing. Ladislav Provazník ve 
dnech 23. – 24. 10. Školní tělocvična se na tuto 
dobu zaplnila více než čtyřmi stovkami modelů 
z celé republiky i sousedního Polska, které 
soutěžily celkem v deseti kategoriích o přízeň 
odborné poroty i diváků. Snad i díky 
slunečnému podzimnímu počasí jsme letos 
přivítali nadprůměrný počet návštěvníků. 
     Závěr října patří na škole už několik let 
duchařským aktivitám. Paní učitelky z 1. 
stupně připravily pro mladší školáky a jejich 
rodiče dílničku „Se světýlky za strašidly“ 
okořeněnou večerní stezkou odvahy. 
Haloweenskou noc spojenou s noclehem ve 
škole pak pro 2. stupeň zorganizovali podle 
tradice deváťáci. Prožité hrůzy nezanechaly na 
nikom vážnější následky. 
Jednou větou: 

 ve čtvrtek 22. 10. proběhla už druhá 
předškolička pro budoucí prvňáčky a 
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jejich rodiče, tentokrát na téma „Práce 
s tužkou“. 

 Členové kroužku florbalu statečně, i 
když neúspěšně, bojovali na 
okrskovém kole ve Strži. 

 Další spolupráci s neziskovou 
organizací Sázíme stromy jsme zahájili 
při obnově mokřadu ve Velichovkách. 

 Sběr papíru probíhá od počátku 
listopadu vždy před začátkem 
vyučování ve školní dílně. 

Listopad 2015 
     V úterý 17. 11. předávala ZO ČSV Dvůr 
Králové nad Labem tzv. „Jarolímkův včelín“ do 
užívání včelařskému kroužku při ZŠ Dubenec. S 
vedením školy a zástupci obce bylo už dříve 
dohodnuto, že včelín bude umístěn na školním 
pozemku. 

 
     Vzhledem k deštivému počasí se sešli bývalí 
i současní členové včelařského kroužku, 
zástupci ZO i veřejného života a další hosté v 
jídelně Základní školy Dubenec. Předseda ZO 
přítel Holub všechny přivítal a spolu s přítelem 
Lejčarem stručně seznámili přítomné s 
životem p. Jarolímka i historií včelínu.  
     U včelínu slavnostně přestřihla pásku jako 
čestný host p. Jarolímková, vdova po příteli 
Jarolímkovi, která se rozhodla včelín darovat a 
zachránila ho před likvidací. Na včelín byla 
umístěna pamětní deska s textem „Jarolímkův 
včelín z roku 1969. Zachráněn před likvidací, 
zrekonstruován a jako památka na přítele 
Josefa Jarolímka z Bílé Třemešné znovu 
postaven v areálu Základní školy v Dubenci v 
roce 2015.“ Při této příležitosti byla 
včelařskému kroužku předána dřevořezba sv. 
Ambrože, která bude umístěna nad vchodem 

do včelínu a také kompletně vybavený 
plastový úl se třemi nástavky. 

 
     Rekonstrukci se podařilo provést za finanční 
podpory obce, školy i ZO a obětavé práce pana 
Marka i dalších dobrovolníků. Třebaže není 
včelín ještě zcela dokončen a zbývají i okolní 
úpravy, věříme, že se na jaře bude využívat 
nejen pro chov včel, ale i jako klubovna 
včelařského kroužku. 

zapsal Ing. Ladislav Provazník 
   redakčně kráceno 

       

 
 

 
Výzva č. 57 

Rozvoj technických dovedností žáků 
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 V plném proudu je ve škole práce na 
projektech v rámci výzvy MŠMT č. 56 a 57. 
Jedním z cílů výzvy 57 je rozvoj technických 
dovedností žáků. I tady jsme zůstali včelařské 
tématice věrni. Pracovní týmy složené z žáků 
8. a 9. třídy se pustily do výroby včelích 
rozdělovacích úlků. Pokud tato práce vzbudí 
v někom zájem o truhlářské řemeslo, budeme 
rádi. Škola pak díky projektu získla 
i nadstandartní technické vybavení na 
opracování dřeva do školní dílny. 
     Jednou větou: 

 V pořadí třetí předškolička zaměřená 
na ukázky práce s interaktivní tabulí 
úspěšně proběhla ve čtvrtek 26. 
listopadu. 

 Sběr papíru bude ukončen v úterý 2. 
prosince. 

 Na pátek 18. prosince chystáme pro 
veřejnost od 18 hodin vánoční 
vystoupení dětí ze základní školy 
v kostele sv. Josefa v Dubenci. 
 

Projekt páté třídy hlídej si svého prvňáčka 

 
 

 
 
 
 

Soutěž sedmé třídy MÁM TALENT 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


