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Zvýšení profesionality obcí Mikroregionu Hustířanka formou plánů strategického rozvoje a
zvýšením kvalifikace zástupců obcí, CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007366.
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Úvod:

Strategický plán rozvoje obce Dubenec je důležitý koncepční dokument, jehož úkolem je sjednotit
pohled na celkový rozvoj obce, definovat dlouhodobé cíle a priority obce a návazně navrhnout
konkrétní rozvojové projekty, včetně způsobu realizace a financování.

V první (analytické) části strategického plánu jsou podrobně popsány a hodnoceny nejrůznější faktory
života v obci, provádí se srovnání, definují slabé a silné stránky dané obce. Analytickou část tvoří
profil obce a SWOT analýza obce. Ve druhé (návrhové) části dokumentu jsou specifikovány potřeby,
dlouhodobé i krátkodobé rozvojové záměry dané obce. Způsob vypracování dokumentu je
individuální a je zvolena především s ohledem na velikost obce a administrativní význam obce.

Dokument byl tvořen v průběhu roku 2019-2026 týmem zastupitelstva obce Dubenec. Jaroslavem
Huňatem, starostou obce a Petrem Krejčím, místostarostou obce.

Ilona Čepelková za DSO Hustířanka – za podpory projektu "Zvýšení profesionality obcí Mikroregionu
Hustířanka" formou plánů strategického rozvoje a zvýšením kvalifikace zástupců obcí –
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007366.



3

Analytická část

1.Umístění:

Dubenec se nachází 10 kilometrů od Dvora Králové n./L. a Jaroměře v oblasti Bělohradské
pahorkatiny. Dubenec je český název, německý název byl Dubenec, v dialektu Dubenz. Sestává se z
obce Dubenec, samot Končiny a Kalinové. Obyvatelé rozlišují obec na "horní" a "dolní" Dubenec.
Území obce se rozkládá od 33. stupně 27. minuty až po 33. stupeň 10. minutu 15. vteřinu východně
od FERRO a mezi 50. stupněm 21. minutou 30. vteřinou a 50. stupněm 24. minutou 30. vteřinou
severní šíře. Nejvyšší bod leží na severu a dosahuje výše 346 metrů nad mořem, nejnižší bod je tam,
kde místní potok Hustířanka opouští jižní území obce, přibližně 288 metrů nad mořem. Obec sama
se rozléhá v délce 4600 metrů od severozápadu k jihu. Obytné domy jsou stavěny po obou stranách
místního potoka v ploché dolině. Potok pramení ve skalách v hořením Dubenci (směrem k Doubravici)
a přibírá malé potůčky z obou stran.

Znak obce:
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Krajina v okolí

Obec Dubenec tvoří pouze jedno katastrální území k.ú. Dubenec (č.633372) o celkové rozloze území
obce 1 213,74 ha. Obec Dubenec má převážně zemědělských charakter, a tak další členění území
tomu odpovídá. Výměra orné půdy 714,18 ha odpovídá 58% celkové rozlohy. Výměra lesní půdy
209,25 ha tvoří 17,2% celkové rozlohy. Výměra trvalých travních porostů 121,42 ha tvoří 10%. Další
využití půdy viz graf. níže.

Struktura využití půdy v obci Dubenec v roce 2018

Zdroj: ČSÚ

Základní data:

Hustota zalidnění obce je (nedostatek indikátorů) obyv./km2.

Orná půda zaujímá 58,82% plochy, lesy tvoří 17,32% plochy.

Koeficient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi přírodně stabilními plochami (jako jsou lesy,
zahrady atd.) a plochami zastavěnými či intenzivně zemědělsky obdělávanými (tzv. nestabilními).

Vyšší hodnota koeficientu obecně značí příznivější stav, hodnota vyšší než 1 znamená vyváženou
(stabilní) krajinu.

V obci Dubenec dosahuje koeficient hodnoty 0,47.

 Obcí Dubenec prochází silnice III.třídy č.32542 a silnice III.třídy č.32543. Další blízká města jsou Dvůr
Králové (7 km), Hořice (15 km) a Jaroměř (8 km). Relativně blízko je i do bývalého okresního města
Trutnova (29 km) či do krajského města Hradce Králové (28 km). Obec má dobré autobusové spojení
s okolními obcemi a městy. Obcí Dubenec prochází několik cyklistických stezek a pro milovníky koní i
stezka jezdecká.
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Obec Dubenec není vedena v oblasti Natura 2000 ani v ptačí oblasti. Jak již bylo uvedeno, krajina je
zemědělského rázu a z hlediska ochrany přírody zde Koeficient ekologické stability činí 0,47. Tento
koeficient vyjadřuje poměr mezi přírodně stabilními plochami (jako jsou lesy, zahrady atd.) a
plochami zastavěnými či intenzivně zemědělsky obdělávanými (tzv. nestabilními). Vyšší hodnota
koeficientu obecně značí příznivější stav, hodnota vyšší než 1 znamená vyváženou (stabilní) krajinu.

(Zdroj: ČSÚ)

 Krajina v okolí vodní toky:

V obci Dubenec v současnosti probíhají pozemkové úpravy se zaměřením na protierozní ochranu
půdy rozčleněním velkých půdních bloků travnatými pásy, mezemi, biokoridory a průlehy. Součástí
pozemkových úprav je i protipovodňová ochrana obce spočívající ve vybudování dvou záchytných
poldrů. Suchý poldr "Jedlina" ve střední části obce u základní školy a požární zbrojnice je řešen jako
polosuchý poldr s mokřadem. Poldr "Panský" u Libotova je řešen jako polosuchý, s trvalou napustí 1m
vody a mokřadem. V těchto lokalitách předpokládáme větší koncentraci zvěře a vodního ptactva.
Střední část obce Dubenec spadá do II. ochranného pásma vodního zdroje. V obci Dubenec je
vyznačeno I. ochranné pásmo vodního zdroje, které je situováno na pozemkové parcele 531/2 v k.
Dubenec, kolem úpravny vody obecního vodovodu.

Historie obce:

Území obce bylo dle dochovaných archeologických nálezů obydleno již od doby kamenné. Z historie
obce je nutné vyzdvihnout první písemnou zmínku z roku 1229 kdy v obci Dubenec stál manský statek
pána Zbraslava, který zde nechal zbudovat své sídlo, hrad Kalinovec. V době husitských válek byl hrad
sídlem loupeživého rytíře Koldy že Žampachu. Ten se odmítal podřídit vůli císaře Zikmunda, v roce
1437 obsadil město Náchod a postupně obsazoval i další hrady a sídla, vše vyvrcholilo 29.června 1440
kdy se svými spojenci neúspěšně obléhal Prahu. Roku 1441 bylo rozhodnuto Koldu že Žampachu
rozdrtit vojenskou silou, a tak proti němu bylo vedeno vojenské tažení pod vedením Jetřicha z
Miletína. Hrad Kalinovec byl vypálen a zbořen, Kolda uprchl, avšak roku 1445 umírá na mor.

Dále se na Dubeneckém panství vystřídalo několik majitelů, 25. ledna 1623 kupuje Dubenecké
panství Albrecht z Valdštejna, který je ovšem roku 1634 zavražděn v Chebu a Dubenecké panství se
stává konfiskátem a je císařem propůjčen Johannu z Pieroni de Galliano. Ten panství zadluží a 3.
dubna 1662 je prodáno Jesuitům z Žirče. V době vlády Jesuitů odehrávali se Slezské války. V Dubenci
tábořil v roce 1712 regiment Schönberg, v roce 1757 regiment Marquis de Botta, v roce 1758
regiment Hildburghausen, roku 1759 regiment Josef Braunsche, kompanie hejtmana Rübnera, polní
vojenský transportní a invalidní batalión, v roce 1760 regiment Andlauische.

Jesuité si v Dubenci někdy v 18. století při dnešní silnici na Vilantice postavili jednopodlažní obydlí,
které se ještě dnes nazývá "Na tvrzi". Roku 1773 byl Jesuitský řád zrušen, Dubenec byl převeden pod
správu k.k. státní společnost administrace. Roku 1775 zde byla rebelie sedláků, odmítali robotu a
chystali se k tažení na Prahu. Byli však zastaveni a potrestáni. V roce 1778 při Bavorské válce usadili
se vojenské rezervy (40 bataliónů) na Dubenecku. Roku 1781 se započalo s výstavbou pevnosti
Josefov. V Dubenci se na delší dobu usadilo vozatajstvo (regiment Brinken). K výstavbě pevnosti
Josefov se používaly kamenné kvádry dubeneckých kamenolomů.
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V roce 1825 zakoupil Dubenecké panství pan Martin Wagner. Pan Wagner se prokázal pro obec jako
dobrodinec. Ve své závěti ze dne 30. května 1881 se ustanovil jako dárce pro fond chudých, kterému
odkázal domy č.p. 33, 34, 36 a 163. V těchto domech byly zřízeny obecní chudobince.

V roce 1866 došlo k válce Pruska s Rakouskem. Zvičínský hřbet byl vyhlédnut jako důležitý vojenský
objekt. 27. května 1866 přišly ubytovací čety jezdecké divize Edelsheim a 28. května 1866 se na
Dubenecku usadili Lichtenštejnští husaři. 29. června 1866 se na zdejší faře ubytoval hlavní stan
rakouské armády. Mezi nimi byli princové Leopold a Wilhem, polní zbrojmistr Ritter von Benedek
(tento generál odjel z Dubence na jednání znepřátelených armád do Hradce Králové), šéf generálního
štábu generál Enikstein. Šéfem ubytovací kanceláře byl generál Krismanic, vetchý kmet. Pak zde byli i
generálové Gablenz, Esterhazy, Knebel, Scholz a jiní. Císařská armáda byla rozmístěna v okolí
Dubence. Dubenecká pole byla určena jako místo boje. Armádní hlavní stan s benediktem v čele
vyrazil z Dubence 1. července o půl 3. hodiny ráno. Roku 1887 přešlo panství na průmyslníka Josefa
Etricha z Jaroměře.

Národní jednota severočeská pro Dubenec a okolí.

Tato Jednota byla založena v roce 1897. Sloužila pro rozvoj české státnosti v pohraničí, kde byla
německá většina. V roce svého založení měla Jednota 90 členů. Jednota pořádala různé slavnosti jako
byl věneček, plesy, divadelní představení, mikulášskou nadílku a vánoční večírky pro děti. Na tomto
vánočním večírku bylo dětem rozdáváno oblečení a sladkosti. Jednota též pořádala pro děti zájezdy
do Prahy, Dvora Králové n./L., Jaroměře, vlastivědné vycházky do přírody v okolí Dubence. Věneček a
plesy se konaly v hostinci pana Bouzy, později již v hostinci u pana Flégla. Divadla se hrála u Fléglů a
divadlo v přírodě v lomu za Bouzovou hospodou. Divadlo jezdili hrát do Dubence ochotníci z Lužan,
Miletína, Jaroměře i Dvora Králové n./L., z Velichovek. Jednota byla trnem v oku Němcům, a tak po
záboru obce v roce 1938 byla činnost zastavena. Majetek jednoty (včetně budovy Matiční školy)
musel se prodat obci za 30.000, - Kč. Činnost jednoty již nikdy nebyla obnovena.

srpna 1914 byla vyhlášená všeobecná mobilizace. Z Dubence nastupovalo více jak 100 mužů
povinných vojenské služby a to do 37. roku věku. Počátkem září byli povoláni muži narozeni v létech
1873-1876. Konec války. Někdejší Rakousko bylo poraženo. Čecho-slováci utvořili národní výbory, a ty
německá města a obce na našem území obsazovali. Dubenec byl 14. prosince 1918 obsazen.
Německý starosta Adalbety Sapouschke ve jménu obecního zastupitelstva vyslovil souhlas, aby bylo z
1/3 zastoupení Čechů v obecním zastupitelstvu.

V roce 1932 se začala stavět česká škola v Dubeneci, dostavěna a předána žactvu byla 1. září 1933.
V roce 1936 byla započata stavba německé školy, předána žactvu byla 1. září 1937.

V roce 1938 došlo k záboru Dubence a v rámci Sudet přičlenění k Velkoněmecké říši. Zpráva o záboru
došla na četnickou stanici dne 6. října 1938 do rukou vrchního četnického strážmistra Frodla. Obec
byla zabrána 12. října 1938. Dubenečtí Němci jako všichni ostatní se nemohli dočkat, aby se podle
slov jejich "vůdce" mohli vrátit domů. Dle pamětníků se vypravili s hudbou a nápeky koláčů na
Hvězdu, aby uvítali tzv. osvoboditele a naše ochránce. Snad ani neměl být Dubenec zabrán nebýt těch
fanatiků. Nemalý zájem o zábor měl tehdejší starosta Adalbert Fiedler, který rázem přestal pro Čechy
úřadovat česky a ihned nutil a požadoval znalost němčiny, dubenečtí Češi si velmi pomalu opatřovali
vlajky s hákovým křížem a snad je ani mnozí neměli.
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Květen 1945 byl v hostinci pana Františka Flégla zvolen prvý Národní výbor. Jeho členy byli František
Endt, Josef Dubský, Rudolf Gottvald, František Lánský, Josef Horáček, František Kopecký, Josef Šmíd,
František Joneš, Václav Šebek, Rudolf Kirsch, Josef Hubený, Václav Gottvald, Karel Kirsch, Karel Turek,
František Bauer, Karel Heřman z Hvězdy, neboť ta patří správou k Dubenci. 17. května 1945 byl
zvolen předsedou MNV Josef Dubský.

Poštovní úřad umístěný v bývalé německé škole za kostelem č.p. 2 byl přebírán Bedřichem Paříkem.

Velitelem Sboru národní bezpečnosti byl vrchní strážmistr Antonín Macák, na SNB ležela hlavní tíha o
udržení klidu a pořádku při odsunu Němců z obce. Stanice zrušena v roce 1949. 13. května 1945 zašli
členové českého hasičského sboru k bývalému německému starostovi pro hasičský prapor, který zde
byl po celou dobu II. světové války. Majetek po německém hasičském sboru byl přebrán českým
hasičským sborem.

Byla zde zařízena kampelička, spořitelna, záložna, spolek pro Dubenec a okolí. Starostou společenstva
je Josef Šmíd, pokladníkem Rudolf Kirsch. Hospodářské a skladištní družstvo Jaroměř-filiálka Dubenec
zahájilo činnost ve vlastní budově dostatečné před válkou. Konala se slavnost u příležitosti
znovuotevření české školy.

 2.Obyvatelstvo
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Pohyb obyvatel v obci Dubenec v roce 2017

Míra
porodnosti

Míra
úmrtnosti

Přirozený
přírůstek v
přepočtu na
1000
obyvatel

Míra
imigrace

Míra
emigrace

Saldo
migrace

Meziroční
změna
počtu
obyvatel

Dubenec 7‰ 7‰ -3‰ 18‰ 39‰ -21‰ -24‰

ORP DVŮR
KRÁLOVÉ N. LAB.

9‰ 9‰ -2‰ 23‰ 23‰ 1‰ -1‰

Okres Trutnov 10‰ 10‰ -1‰ 25‰ 25‰ -0‰ -2‰

Královéhradecký
kraj

10‰ 10‰ -0‰ 25‰ 25‰ 1‰ 1‰

ČR 11‰ 11‰ 0‰ 28‰ 25‰ 3‰ 3‰

Zdroj: ČSÚ

Změna počtu obyvatel a věkové poměry v obci Dubenec

Počet
obyvatel v
roce 2014

Změna
počtu
obyvatel
(2001-
2011)

0-14 let (%)
65 a více
let (%)

Index
stáří

Změna
podílu
obyvatel
0-14 let
(2003-
2013)

Změna
podílu
obyvatel
65+ let
(2003-
2013)

Dubenec 693,00 96,63 14,00% 15,87% 113,40 138,95 75,89

ORP DVŮR
KRÁLOVÉ N.
LAB.

27 202,00 102,20 14,48% 18,95% 142,89 105,11 75,98

Okres Trutnov 119 042,00 102,20 14,98% 19,45% 129,80 103,20 69,25
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Počet
obyvatel v
roce 2014

Změna
počtu
obyvatel
(2001-
2011)

0-14 let (%)
65 a více
let (%)

Index
stáří

Změna
podílu
obyvatel
0-14 let
(2003-
2013)

Změna
podílu
obyvatel
65+ let
(2003-
2013)

Královéhradecký
kraj

551 421,00 100,51 15,15% 19,59% 129,31 101,82 74,78

ČR
10 553
843,00

98,02 15,39% 18,31% 119,01 99,01 76,11

Zdroj: ČSÚ

Demografická situace

Celkový počet obyvatel 671 občanů obce. Obec Vykazuje dlouhodobě ustálený počet 700
obyvatel.

Věkové složení:

Děti

Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let 86 občanů

Dospělí

Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 221 občanů

Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 219 občanů

Senioři

Počet obyvatel ve věku 60-64 muži 27občanů

Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy 24 občanů

Počet obyvatel nad 65 let 101občanů

Průměrný věk obyvatele Dubence 41,5 roku

Z hlediska demografie je v obci Dubenec vyvážený stav.

Pohyb obyvatel v obci Dubenec v roce 2017
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Míra
porodnosti

Míra
úmrtnosti

Přirozený
přírůstek v
přepočet na
1000
obyvatel

Míra
imigrace

Míra
emigrace

Saldo
migrace

Meziroční
změna
počtu
obyvatel

Dubenec 7‰ 7‰ -3‰ 18‰ 39‰ -21‰ -24‰

ORP DVŮR
KRÁLOVÉ N. LAB.

9‰ 9‰ -2‰ 23‰ 23‰ 1‰ -1‰

Okres Trutnov 10‰ 10‰ -1‰ 25‰ 25‰ -0‰ -2‰

Královéhradecký
kraj

10‰ 10‰ -0‰ 25‰ 25‰ 1‰ 1‰

ČR 11‰ 11‰ 0‰ 28‰ 25‰ 3‰ 3‰

Zdroj: ČSÚ

Základní data za 2017:

 Počet obyvatel 671,00 počet

 Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let 97,00 počet

 Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 201,00 počet

 Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 205,00 počet

 Počet obyvatel ve věku 60-64 muži 25,00 počet

 Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy 20,00 počet

Počet obyvatel nad 65 let 123,00 počet

Zemřelí celkem 7,00 počet

Přistěhovalí celkem 12,00 počet



12

Vystěhovalí celkem 26,00 počet

Pohyb obyvatel v obci Dubenec v roce 2017

Absolutně Na 1 000 obyv.

Živě narození celkem 5 7‰

Zemřelí celkem 7 7‰

Přirozený přírůstek -2 -3‰

Přistěhovalí celkem 12 18‰

Vystěhovalí celkem 26 39‰

Saldo migrace -14 -21‰

Meziroční změna počtu obyvatel -16 -24‰

Zdroj: ČSÚ

Vývoj počtu obyvatel obce Dubenec v letech 2003–2017

Zdroj: ČSÚ

Věková struktura obyvatel obce Dubenec v roce 2017
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Zdroj: ČSÚ

Předpokládaný vývoj podílu dětí a seniorů

Podíl seniorů se v obci nijak významně zvyšovat nebude, avšak vedení obce do budoucna
předpokládá nárůst počtu obyvatel, počítá se stěhováním mladých rodin do obce a tím také
nárůstem počtu dětí v obci. Mladší a střední generaci v obci láká především klidné prostředí,
blízkost přírodě a zároveň dobrá dostupnost do větších měst (Jaroměř, Dvůr Králové nad
Labem a Hradec Králové)

 Sociální situace

 V obci se nevyskytuje žádná organizace, která by se zabývala pomoci sociálně slabším či
sociálně vyloučeným občanům a celkově poskytovala jakoukoli sociální péči. Tato skutečnost
je však dána především absencí těchto občanů v obci nebo okolí. V obci doposud nebyla
sledována potřeba sociální služby zřizovat či zajišťovat. Službu zajišťuje v případě nutnosti,
nedaleké zřizovatelé sociálních služeb Města Dvůr Králové nad Labem.

Spolková činnost

 V obci funguje Sokol, včelaři, šachisté, Dubeňák, také Sbor dobrovolných hasičů a Myslivecké
sdružení. Všechny tyto spolky jsou velmi aktivní a pravidelně se podílejí na kulturním dění v
obci. Spolky jsou podporovány obci jak finančně, tak materiální – poskytnutí prostor pro
fungování spolku (SDH v budově OÚ) a také poskytování prostor pro konání akcí těchto
spolků.
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SDH Dubenec:

SDH Dubenec má kromě výjezdové jednotky také členy, zabývající se požárním sportem.
V současné době jsou to dva týmy – TEAM ŽEN a TEAM MUŽŮ. Zaměřujeme se převážně na
požární útoky. Za loňskou sezónu jsme se zúčastnili 15 soutěží, z nichž jsme si přivezli 4x 1.,
5x 2., a 1x 3. místo, ale i poučení a zkušenosti z nepovedených pokusů. Loňská sezóna byla
také převážně v režii týmu mužů, který už měl stálé složení z minulých let. Tým žen se teprve
pomalu formoval, protože většina dívek z týmu právě skončila v kategorii dětí a začala se
přesměrovávat na kategorii dospělých. Nyní už jsou sehrané a pravidelně se účastní soutěží
společně s muži.

V minulých letech se také někteří naši členové účastnili postupových kol v PS a hře Plamen
jako výpomoc za jiná okolní SDH. V příštím roce se už na tyto soutěže chystáme za SDH
Dubenec.

Myslivecké sdružení Dubenec:

Jsme občanským sdružením a našimi členy jsou myslivci s platným loveckým lístkem
vykonávající právo myslivosti v pronajaté uznané společenstevní honitbě. MS Dubenec má
19 členů a hospodaříme na 1 500 ha honební plochy.

Výkon práva myslivosti není jen lov zvěře, ale především péče o zvěř. To je zejména
přikrmování zvěře v období nouze, léčení zvěře pomocí medikovaného krmiva, tlumení
škodné zvěře, především lišek a kun, budování mysliveckých zařízení v honitbě jako jsou
např. krmeliště, seníky apod.
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Činnost sdružení řídí výbor MS, především v osobě předsedy sdružení a mysliveckého
hospodáře. O všem důležitém rozhoduje členská schůze MS, která se schází pravidelně každý
měsíc v našem mysliveckém klubu v budově pošty.

Kromě vlastní myslivecké činnosti se snažíme i přispět v oblasti společenského života v obci.
Každoročně pořádáme myslivecký ples, naši členové pravidelně pomáhají se zajištěním
soutěží při Dětských dnech v Dubenci, 4. srpna letošního roku jsme uspořádali    tradiční
střeleckou soutěž pro myslivce ze širšího okolí jako 8. ročník memoriálu Bohumila Seiferta na
střelnici Karzit ve Velichovkách.

Práce s mládeží a seniory

Obec poskytuje prostory OÚ v zasedací místnosti pro pravidelné setkávání seniorů,
zájemcům v rámci Dne žen a koná se tu i Univerzita středního věku. Další akce konané v obci
jako dětské dny, hasičské soutěže, setkaní dětí na pohádkovém lese, ale i fotbalové utkání
Svobodní x ženatí. Akce se konají u hasičské zbrojnice, kde je k dispozici víceúčelové hřiště a
plně vybavená hasičská zbrojnice. Kde je veškeré, jak sociální zařízení, tak i vybavení pro
jednotku hasičů. Je zde i Kroužek mladých hasičů, kde se pravidelně schází omladina obce.

Obec zajišťuje svatební obřady ve svém matričním obvodu.

OÚ Dubenec se podílí na vzdělávání seniorů již 5 rokem pořádá Univerzitu středního věku.
Další podporou je Vítání nových občánků, kde se každé narozené miminko vítá do života v
Dubenec.

 Univerzita středního věku:
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Vítání občánků:

Akce pořádané v obci

Z pohledu společenských akcí má obec Dubenec bohatý program během celého roku, pořádá
jich zhruba 15 za rok. Zde je hrubý výčet akcí, které se v obci konají společně se spolky:

· Masopust
· Hasičský ples
· Myslivecký ples
· Obecní ples
· Oslavy Mezinárodního dne žen
· Pálení čarodějnic
· Májová oslava květnový průvod vozů a traktorů
· Den dětí
· Hasičské závody pro dospělé tak i pro mladé hasiče
· Posvícení doplněné soutěží ve fotbalovém utkání Svobodní x ženatí
· Hasičská noční soutěž
· Turnaj ve stolním tenise a šachové závody
· Vánoční jarmark, koncert v místním kostele
· Mikulášská besídka

Informování občanů o dění v obci

V obci je zřízen obecní rozhlas. Dále je možné občany informovat o dění v obci
prostřednictvím SMS zpráv, úřední desky a webových stránek obce.
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3.Hospodářství

Trh práce:
Struktura podnikatelských subjektů podle odvětví v obci Dubenec v roce 2016

Zdroj: ČSÚ

Základní data za rok 2018:

Počet podnikatelských subjektů celkem 170,00 počet

Počet podnik. subjektů – Zemědělství, lesnictví, rybářství 22,00 počet

Počet podnik. subjektů – Zpracovatelský průmysl 31,00 počet

Počet podnik. subjektů – Zpracovatelský průmysl 31,00 počet

Počet podnik. subjektů – Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného 5,00
počet

Počet podnik. subjektů – Stavebnictví 18,00 počet

Počet podnik. subjektů – Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
l36,00 počet

Počet podnik. subjektů – Doprava a skladování 2,00 počet
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Počet podnik. subjektů – Informační a komunikační činnosti 1,00 počet

Počet podnik. subjektů – Ubytování, stravování a pohostinství 5,00 počet

Počet podnik. subjektů – Profesní, vědecké a technické činnosti 15,00 počet

Počet podnik. subjektů – Peněžnictví a pojišťovnictví 4,00 počet

Počet podnik. subjektů – Činnosti v oblasti nemovitostí 5,00 počet

Počet podnik. subjektů – Vzdělávání 2,00 počet

Počet podnik. subjektů – Profesní, vědecké a technické činnosti 15,00 počet

Počet podnik. subjektů – Počet podnik. subjektů – Nezařazeno 5,00 počet

Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců 48,00 počet

Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci 10,00 počet

Počet podnik. subjektů s 10–19 zaměstnanci 2,00 počet

Počet podnik. subjektů s 50–99 zaměstnanci 1,00 počet

Počet podnik. subjektů s 20–49 zaměstnanci 1,00 počet

Počet osob zaměstnaných ve službách 143,00 počet

Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví 17,00 počet

Počet osob zaměstnaných v zemědělství 27,00 počet

Počet zaměstnaných osob 307,00 počet

Počet osob dojíždějících za prací do obce 27,00 počet

Počet osob vyjíždějících z obce za prací 96,00 počet

Počet uchazečů o zaměstnání 42,00 počet

Počet ekonomicky aktivních osob 342,00 počet

Počet podnik. subjektů – Nezjištěno 108,00 počet



20

Struktura podnikatelských subjektů podle velikosti v obci Dubenec v roce 2016

Počet zaměstnanců Kategorie Absolutně Relativně (%)

do 10 mikropodniky 9 35,12%

10-49 malé podniky 3 1,79%

50-249 střední podniky 1 0,60%

250 a více velké podniky 0 -

nezjištěno - 105 62,50%

Zdroj: ČSÚ

Nezaměstnanost

Počet nezaměstnaných v obci. Nárůst počtu nezaměstnaných osob v letech 2007 a 2010 byl
způsoben celkovým přírůstkem obyvatelstva v těchto letech. Do té doby počet
nezaměstnaných obyvatel v obci kolísá. Od roku 2015 až 2017 má klesající tendenci. Z 38
počtu nezaměstnaných na 11.
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Vývoj počtu nezaměstnaných osob

Zdroj: ČSÚ

Sociální situace

Obec Dubenec nemá problémy se sociálně vyloučenými lokalitami, s výskytem
sociopatologických jevů, národnostními menšinami a ani se sociálně slabými obyvateli či
skupinami obyvatel.

 Ekonomická situace

Charakter ekonomických aktivit

 V obci fungují podnikatelské subjekty

· Alfonz Dovičovič-Kamenolom Dubenec,
· Antonín Seďa-Lesnické práce,
· Brentner Miloš-Technické služby, zemní práce,
· Dubea a.s.-Pekárna tradičního Dubeneckého perníku,
· Dubenecká Knedlíkárna-Výroba knedlíků světové kvality,
· František Petrák-Elektroinstalační práce,
· Hermann tepelná technika, s.r.o., -Dovoz a prodejce tepelné techniky,
· Karsit Agro a.s., -Zemědělská společnost,
· Magrix, s.r.o., -Prodejce zemědělské techniky,
· Paclík, s.r.o., -Stavebniny, velkoobchod železářství, investorská a stavební činnost,
· Pavel Šimek-pokrývačství, tesařství,
· Petr Meisl-Telekomunikace, autodoprava, opravy automobilů a diagnostika včetně

měření emisídiesel+benzín,
· Roman Hynek-Pokrývačství, půdní vestavby,
· Roman Šorma-Zakázkové zámečnické práce,
· Rostislav Rejl-Montáže, opravy, údržba VN a NN zařízení, elektroinstalací veřejného

osvětlení,
· Sato Hradec Králové, v.o.s.-Dovoz a prodej obědů,
· Stanislav Filounek-Instalaterské a topenářské práce.

Podniky se řadí do kategorie malých podniků. Dále v obci provozuje svoji živnost několik
malých živnostníků. Podniky jako Karsit Agro a.s., Dubea a.s., Magrix, s.r.o., Dubenecká
Knedlíkárna, Paclík, s.r.o. zaměstnávají několik obyvatel z Dubence.
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Charakter zemědělské výroby

Jak již bylo popsáno v kapitole 1. Území, nejen obec vlastní plochy orné/zemědělské půdy a
také zde hospodaří ostatní vlastníci zemědělské půdy. Na všech těchto plochách se jedná o
rostlinnou a živočišnou výrobu.

Hlavním zdrojem zemědělské výroby je:

Karsit Agro a.s., -Zemědělská společnost – hospodaří na jižním cípu Trutnovského okresu v
blízkosti Dvora Králové nad Labem, přes který prochází několik geomorfologických oblastí.
Spadá do obilnářské a z části řepařské vlhčí výrobní oblasti.

Do jejich portfolia spadá: rostlinná a živočišná výroba, poskytované služby, agro bazar.

Spolupráce s podnikateli, podpora podnikání

Karsit Agro a.s., vyrábí své mléčné výrobky, které si mohou občané zakoupit v Obecním
obchůdku, který zřídila obec. Obchod je zásoben masem z chovu Karsit Agro a.s.

Své výrobky prodává v Obecním obchodě i Dubea a.s, - své výborné perníčky a Dubenecká
Knedlíkárna – knedlíky světové kvality.

Obec Dubenec provozuje Pěstitelské centrum a do obchodu dodává své výrobky – mošty a
sušené ovoce a zeleniny.

Zde je vidět dobré propojení zemědělské a obchodní činnosti s obslužností občanů.

Služby občanům

Z pohledu služeb je občanům a dále také jak obchod Obecní i smíšené zboží, kadeřnictví,
restaurace v Pensionu na Faře a knihovna.

Pension na Faře

Penzion „Na Faře“ se nachází v obci Dubenec. V malebné krajině v Podkrkonoší mezi městy
Jaroměř a Dvůr Králové nad Labem poblíž lázní Velichovky. Nabízí ubytování nejen ve
stylových pokojích v historické budově fary z poloviny 18. století, ale i ve standardních
pokojích se základním vybavením v nově přistavené části penzionu.  V nabídce má i
bezbariérové ubytování.

Na chodbách farní budovy je stálá expozice historických farářských ornátů, dobových
obrazů a pamětní deska A.B.Tomanové (ženy s výjimečnými schopnostmi uzdravovat
nemocné), která zde pobývala.
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Součástí penzionu je stylová restaurace, velký společenský sál, privátní wellness (infrasauna
a vířivka), společenská místnost s kulečníkem, stolním fotbalem a herní konzolí Xbox (na
vyžádání)

Dlážděný dvůr nabízí v letních měsících posezení pod slunečníky, v blízkosti je dětské
pískoviště.  Samozřejmostí je úschovna a půjčovna kol a součástí areálu je velké oplocené
parkoviště (hlídané kamerou).

 Komerční služby

Restaurace/občerstvení ano

Potraviny/smíšené zboží ano

Pekařství ne
Zámečnictví ne
Sklenářství ne
Pokrývačství/klempířství ano
Truhlářství/tesařství ano
Zednické práce ano
Elektro práce ano
Instalatérství ano
Malířství ne
Opravy motorových
vozidel ano

Kosmetika ne
Kadeřnictví ano
Zahradnictví ne
Čištění oděvů ne
Krejčovství ne
Banka/bankomat ne
Infrastruktura
Vodovod ano
Kanalizace ano
ČOV ne
Telefonní síť ano
Rozvod el. NN ano
Plynovodní síť ano
Veřejné osvětlení ano
Veřejný rozhlas ano

Napojení na silnici I.
třídy

cca.5
km
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Napojení na dálnici  ne
Sběrný dvůr  ne
Zastávka autobusu  ano
Stanice vlaku  ne
Rozvojové plochy  ano
Ochranná pásma  ano
Sítě internetu  ano
Škola  ano

4. Infrastruktura

Technická infrastruktura
Zásobování pitnou vodou, vodovod

Obec Dubenec bude i nadále zásobována pitnou vodou prostřednictvím veřejného vodovodu
Dubenec. Nadále některé nemovitosti vř. ú. budou zásobovány individuálně. Budoucí zástavba v
zastavěném území a ve vymezených zastavitelných plochách bude napojena na stávající vodovodní
systém; v případě potřeby bude vodovodní síť modernizována a rozšířena. Zásobování požární vodou
je v Dubenci zajištěno prostřednictvím hydrantů na vodovodní síti, z požární nádrže a z pramenního
vývěru v horní části obce.

Zásobování požární vodou. Při problémech se zásobováním vodou se využije nouzové zásobování
vodou jejím dovozem z Lanžova, ze Dvora Králové nad Labem a z Choustníkova Hradiště nebo vodu
balenou, resp. vodou z cisteren.

 Kanalizační síť, ČOV

Obec nemá vlastní čistírnu odpadních vod. V tomto ohledu se o odpadní vody starají sami občané,
kteří mají své domovní čističky odpadních vod. Do budoucna však vedení obce zamýšlí nad výstavbu
kanalizační sítě, která by pokryla celou obec a byla by napojena na ČOV.

Navrhuje se vybudovat pro skupinu vždy několika objektů k bydlení skupinovou kanalizační sít se
společnou DČOV s následným odvedením předčištěných splaškových vod do Dubeneckého a
Libotovského potoka a do Hustířanky. Areály výroby budou svoje splaškové vody likvidovat v
budoucnu individuálně ve svých předčisticích zařízeních s odvodem předčištěných odpadních vod do
Dubeneckého a Libotovského potoka a Hustířanky, stejně tak i objekty občanské vybavenosti. Do
doby vybudování nové splaškové kanalizace je stávající systém likvidace odpadních vod, tzn. odvod
předčištěných odpadních vod stávající dešťovou kanalizací do Dubeneckého a Libotovského potoka a
Hustířanky při zachování provozu lapáků olejů, bezodtokých jímek, septiků a vyvážecích žump. U
nových objektů budou zatím budovány domovní čistírny odpadních vod (s odtokem předčištěné
odpadní vody do Dubeneckého a Libotovského potoka nebo Hustířanky) nebo vyvážecí žumpy. Kaly
budou vyváženy na okolní ČOV. Nakládání s dešťovými vodami je obecně při realizaci nové výstavby
žádoucí vyřešit komplexně, ekologicky vhodně a vodohospodářsky únosně tak, aby nedocházelo ke
zhoršování odtokových poměrů. Dešťové vody u nově navržených lokalit budou v souladu se
zákonem zneškodňovány na pozemcích jednotlivých vlastníků, odváděny obecní dešťovou kanalizací
nebo soustavou příkopů do Dubeneckého a Libotovského potoka nebo Hustířanky.
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 Plynofikace

 Obec je v současné době plynofikována a v budoucnu neplánuje měnit systém zásobování plynem.

Zásobování teplem

Občané si topení ve svých obydlích zajišťují sami.

ÚP vytváří předpoklady pro vytápění objektů i jiným, ekologicky šetrným způsobem (např. elektřina
nejlépe v kombinaci s akumulací, tepelné čerpadlo, propan – butan, dřevo, biomasa, sluneční
energie, popř. další alternativní zdroje energie).

Ostatní technická infrastruktura

 Obec je pokryta internetem, který však zajišťuje externí dodavatel a občané si smluvní vztahy s tímto
dodavatelem zajišťují sami. Pouze ve společenském sále funguje veřejná wifi síť.

Elektřina

Způsob napájení obce je primárním rozvodným systémem o napětí 35 kV. Pro zásobování zástavby v
rámci zastavitelných ploch bude v případě potřeby posílena kapacita stávajících trafostanic, případně
budou realizovány trafostanice nové Nová zástavba bude prioritně připojována kabelovým
sekundárním vedením NN (dle místních podmínek, popř. i vrchním).

Nakládání s odpady

V obci je pravidelně vyvážen jak komunální odpad, tak i tříděný (sklo, papír, plast). Dále je 2x v roce
vyvážen také nebezpečný odpad. Svoz odpadů je zajištěn společností Marius Pedersen a.s.

Obec nedisponuje ani sběrným dvorem, ani kompostárnou či skládkou. Obec má však sběrná místa
na bio odpad. V budoucnu by však obec ráda vybudovala sběrný dvůr.

Dopravní infrastruktura

Obcí Dubenec prochází silnice III.třídy č.32542 a silnice III.třídy č.32543. Další blízká města jsou Dvůr
Králové (7 km), Hořice (15 km) a Jaroměř (8 km). Relativně blízko je i do bývalého okresního města
Trutnova (29 km) či do krajského města Hradce Králové (28 km). Obec má dobré autobusové spojení
s okolními obcemi a městy. Obcí Dubenec prochází několik cyklistických stezek a pro milovníky koní i
stezka jezdecká.

Napojení na nejvýznamnější silnice I/37 Jaroměř – Trutnov. Další napojení na významnou silnicí je
II/285 Nové Město nad Metují – Lanžov/Sedlec. Vedle jihozápadní hranice Mikroregionu Hustířanka
vede silnice I/33 Hradec Králové – Jaroměř – Náchod, která pokračuje do Polska. Začalo se budovat a
předpokládané dokončení tohoto silničního tahu, dálnice D11 Praha – Hradec Králové – Jaroměř
s rozdvojením na Náchod a na Trutnov. Sjezd z dálnice „Jaroměř Jih“ bude u obce Rožnov
s následným pokračováním na Velichovky. Další cesty z Dubence na Dvůr Králové nad Labem.
Dubenec bude díky D11 oblast pro výstavbu nových domů a stěhování nové mladší generace do této
oblasti, díky dobrému propojení na Jaroměř, Dvůr Králové nad Labem, Trutnov, Hradec Králové a v
2021 i tah na Prahu.
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Současná vzdálenost obce od nájezdu na dálnici je 22 km, doba dojezdu je cca 27 min. Jde o dálnici
D11 – Hradec Králové – Praha.

Dopravní obslužnost

Praktický život v obci je zabezpečen dobrým autobusovým spojením s Dvorem Králové nad Labem,
Jaroměří a okolními obcemi. Současnou slabinou obce je absence chodníku v 70 % obce, rovněž i
zvýšená kamionová doprava.

Obyvatelé obce mohou využít elektrifikovanou železniční trať 031 Pardubice – Jaroměř v zastávkách
Semonice (11 km), Černožice (14 km) a Smiřice (15 km) nebo přímo nádraží Jaroměř (11,7 km) s
rychlíkovými spoji do Liberce, Trutnova nebo Prahy. Další vlaková zastávka je v Žirči (6,8 km) trasy
Jaroměř – Stará Paka.

 Autobusy

 Autobusové spojení zajišťuje Dopravce: ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.

Místní komunikace

Místní komunikace je v délce 3 800 m. Obec má na místní komunikaci i dopravní značení vytvořen
pasport. O místní komunikaci se stará obec sama. Zimní údržbu provádí obec svou technikou se svými
zaměstnanci.

Parkovací místa jsou zřízena v prostoru před OÚ.

 Cyklotrasy

Cyklotrasa č. 4085 Žireč – Hořice – Konecchlumí (41 km)

Žireč – Hřibojedy – Hvězda – Dubenec – Vilantice – Velký Vřešťov – Čenice – Skála – Boháňka –
Chloumek – Doubrava – Hořice – Chlum – Holovousy – Libín – Šárovcova Lhota – Konecchlumí

obtížnost: střední
značení: silniční
komunikace: silnice II. a III. třídy místní a účelové komunikace
povrch: asfalt, zpevněný povrch

Velichovky – Vilantice – Chotěborky – Sedlec – Miřejov – Lanžov – Dubenec (13 km)

Z lázní Velichovky na pranýř v Lanžově. Zahájíme ve Velichovkách projížďkou lázněmi a historickou
části obce. Pokračovat budeme po silnici na Vilantice ve kterých odbočíme vlevo do roztomilé malé
obce Chotěborky s řadou památek. Vrátíme se zpět do Vilantic a odbočíme vlevo na Sedlec, kde na
návsi soustředěných je několik drobných památek. Pokračujeme na Lanžov obec s význačnou
historickou památkou a na konci Dubence již z dálky vidíme širokou báň věže kostela.

Cyklotrasa č.5: start a cíl Hořice-náměstí, (46 km)
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Čas jízdy: 150 minut. Od Mariánského sloupu jedeme jižním směrem po Husově ulici a před
hospodou Batalion zatáčíme doleva do Žižkovy ulice, po které směřujeme k ZŠ Na Daliborce a
následně Erbenovou ulicí k vesnici Doubrava. Před ní ve stoupání v ostré pravotočivé zatáčce (2,8
km) jedeme rovně na zpevněnou cestu směrem k bývalému koupališti, kde následně vjíždíme do lesa
(červená turistická cesta). Přejíždíme rovně silnici spojující Maňovice s Boháňkou (6 km), na 8,1 km
zatáčíme doprava a následně opět mírně vpravo. Stoupáme náročnější lesní terénní cestou k vesnici
Skála, za níž vyjedeme na 9,3 km na silnici doleva směrem k Čenici, kterou projíždíme rovně (11 km).
Jedeme rovně přes Želkovice (12,8 km) a na nejbližší křižovatce zabočujeme vpravo do Vrchovnice
(ukazatel směr Hoříněves, Hradec Králové), kde na 13 km za restaurací Koruna zabočujeme vlevo na
zpevněnou cestu. Následně jedeme stále rovně po levé straně pole a na 15,3 km vjíždíme vlevo na
cyklostezku Hankova cesta – č. 4270, po které pokračujeme kolem Frantova, poté zatáčíme na silnici
vlevo do Lužan, které projíždíme rovně (18 km). Za vesnicí (18,5 km) v levotočivé zatáčce odbočujeme
na cyklostezku (rovně), terénem přijíždíme k silnici, kde zatáčíme vlevo do Hustířan. Stoupáme do
kopce a na 20,2 km v ostré pravotočivé zatáčce (směr Velichovky, Jaroměř) jedeme rovně na polní
cestě a následně lesní cestě směrem na Dubenec. Zde po sjezdu zatáčíme mírně doleva, projíždíme
vesnicí a na 24,7 km odbočujeme na silnici vpravo (ukazatel Libotov - 3 km). Před touto vesnicí (na
26,7 km) zatáčíme vlevo na pěknou asfaltovou cyklostezku č. 4136, po ní pokračujeme na 29,5 km,
kde zatáčíme vpravo (!!), přejíždíme pole a sjíždíme do Doubravice. Po uvedené cyklostezce
směřujeme po silnici na Zábřeží – Řečici (32,5 km), Trotinu, Miletín – náměstí. Zde pokračujeme
rovně směrem na Lázně Bělohrad, ale ještě před výjezdem z Miletína na 37,3 km zatáčíme vlevo
(cyklostezka 4137, modrá + červená turistická cesta). Po cyklostezce jedeme až na silnici spojující
Tetín a Červenou Třemešnou (39,8 km), zabočujeme vlevo, projíždíme rovně Červenou Třemešnou
(křižovatka !!) ve směru na Dachova (43 km). Zde jedeme rovně přímo do lesa na zelenou turistickou
cestu, po níž vyjíždíme až k Hlohové kapličce a za ní odbočujeme vlevo k Věži samostatnosti. Vjíždíme

doprava na silniční okruh 300 zatáček Gustava Havla, po kterém se vracíme k výchozímu místu
vyjížďky (45,5 km) V případě pěkného letního počasí doporučujeme zastávku na koupališti v Zábřeží–
Řečici.
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5. Vybavenost obce

Školství
 Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola v Dubenci

V Dubenci je úplná základní škola (třídy 1–9) vyučující podle učebního dokumentu ZŠ 16847/96–2. V
předmětu cizí jazyk nabízí volbu mezi angličtinou a němčinou, vyučuje nepovinnému předmětu
Zájmová Tvá, povinně volitelným předmětům Informatika, Technické činnosti a Domácnost.
Prostřednictvím dyslektické asistentky organizuje nápravu dyslexie.

Jako spádová škola vzdělává děti nejen z Dubence, ale i z okolních obcí (Libotov, Hřibojedy,
Doubravice, Velký Vřešťov, Lanžov, Vilantice, Litíč, Želkovice). Doprava je zajištěna autobusy firmy
ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s.

Škola využívá školní jídelnu, mladší školáci mohou navštěvovat jedno ze dvou oddělení školní družiny,
na škole pracuje devět zájmových kroužků. Škola má k dispozici poměrně rozsáhlý pozemek se
zeleninovými záhony, skleníkem, sadem, vrbovým proutníkem a vlastní travnaté hřiště s doskočištěm
a běžeckou dráhou. Ve výstavbě je keramická pec na topení dřevem.

Škola má právní subjektivitu, jejím zřizovatelem je obec Dubenec.

Mateřská škola

je součástí organizace Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec. Nachází se
v blízkosti základní školy a autobusové zastávky, ve středu obce. Jedná se o jednotřídní školku
s celodenním provozem. Její kapacita je stanovena na 27 dětí, o které se starají dvě učitelky.

Všechny prostory školky se nachází v přízemí budovy, která byla v roce 2013 zrekonstruována. Děti
mají k dispozici třídu, ložnici, umývárnu, WC a šatnu. Zdravá jídla pro děti jsou připravována paní
kuchařkou ve vlastní kuchyni a vydávána v jídelně.

Prostor třídy je uzpůsoben ke skupinovým a individuálním činnostem, nechybí klidová zóna. Děti mají
k dispozici přiměřené množství hraček a pomůcek pro hru i učení, pro doplnění výuky je ve třídě
počítačová sestava s dotykovým monitorem, internetem, televizí a DVD, dále CD přehrávač a
elektronické pianino.

Samozřejmostí je knihovna s dětskými knihami i naučnou literaturou.

Součástí školky je zahrada se vzrostlými stromy, kde najdete pískoviště, klouzačku, průlezky, kolotoč,
houpačku, lavičky se stolky i altán. Pro pracovní výchovu děti využívají skleník, domek na nářadí a
záhonky. Pravidelnou součástí denního programu je pobyt venku: vycházka do lesa, na pastviny, na
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školní zahradu, na obecní hřiště. Děti pro své pohybové aktivity také využívají tělocvičnu v základní
škole.

Provoz školky je od 6. 30 do 16. 30 hodin.

Školka má pravidelný denní rytmus a řád, který navozuje dětem pocit bezpečí. Její program ale plně
respektuje individuální potřeby dětí a vytváří jim možnosti k vlastnímu pokroku a seberealizaci.
Učitelky se snaží o nenásilnou komunikaci, která je dětem příjemná a navozuje vztah důvěry. Volnost
a osobní svoboda je vyvážena nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat společně
stanovená pravidla.
Školka spolupracuje se základní školou, s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Trutnově, se
stomatologem, sama organizuje logopedickou prevenci.
Protože tradiční kulturní a společenské akce přispívají k přirozenému řádu života, připravují děti
pravidelně besídky a vystoupení pro rodiče, účastní se akcí v obci a navštěvují představení ve Dvoře

Králové nad Labem.

Dětská skupina – Všeználek

Od července 2018 je v naší obci Dubenec otevřena předškolní skupina s kapacitou 12 dětí. Oddělení
se nachází v areálu základní školy. Je celé nově zrekonstruované, vybavené novým nábytkem,
didaktickými pomůckami a hračkami. Vše je uzpůsobeno věku dětí.

Zdravotnictví

Obec má praktickou lékařku v budově ve vlastnictví obce. V této budově se provádí i Masáže na
objednávku.
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Praktický lékař:

Poskytuje komplexní zdravotní péči v oboru všeobecného praktického lékařství pro dospělé 3x v
týdnu.

Ostatní zdravotní služby jako:

chirurgie, interna, oddělení klinické biochemie a hematologie, oddělení následné péče,
radiodiagnostika, centrální operační sály, endoskopie, rehabilitace jsou v Městské nemocnici ve
Dvoře Králové nad Labem. Zde je i zajištěna pohotovost.

Další zdravotní služby a lékárny jsou v nedalekém Dvoře Králové nad Labem (7km) nebo v Jaroměři
(8km). Ordinace jsou na poliklinikách. Další zdravotní péče je zajištěna, jak státní zdravotní péčí, tak i
soukromou, jako stomatologie, gynekology, dětský lékař a rehabilitační centra.

Krajská Fakultní nemocnice Hradec Králové je vzdálená 28 km. Kde komplexní vybavení a veškerá
péče o pacienty. V Hradci Králové je i Záchranná služba

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje (ZZS KHK) je příspěvkovou organizací
zřizovanou Královéhradeckým krajem. Zajišťuje zdravotnickou záchrannou službu na území
Královéhradeckého kraje, na území o rozloze 4759 km² s počtem obyvatel 550 804 (k 1. 1. 2017, zdroj
ČSÚ). Hlavním úkolem ZZS KHK je na základě tísňové výzvy poskytovat přednemocniční neodkladnou
péči osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života, to přímo na místě
události. Zdravotnická záchranná služba je základní složkou Integrovaného záchranného systému
(IZS).

Aktuálně ZZS KHK provozuje 31 výjezdových týmů, které jsou rozmístěny na 15 výjezdových
základnách ve 13 městech.  Z toho je 10 výjezdových skupin s lékařem.

Sociální péče

V obci nejsou dostupné služby sociální péče. Nejbližší zařízení jsou v Jaroměři (7km), Dvoře Králové
nad Labem (8 km) a v Hradci Králové (28 km), kde je kromě léčebny pro dlouhodobě nemocné
dostupný i denní stacionář, domov pro seniory, domov pro seniory se zdravotním postižením či
domov se zvláštním režimem. Zde jsou i sociální poradny pro děti a mládež.

Obec využívá Diakonie ČCE – středisko ve Dvoře Králové nad Labem

Sociální péče v okolí:

Oblastní charita Červený Kostelec-Domov svatého Josefa Žireč, hospic Anežky České – Červený
Kostelec

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem

Diakonie ČCE – středisko ve Dvoře Králové nad Labem-pečovatelská služba osobní asistence

Farní charita Dvůr Králové nad Labem
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Vývoj bytové výstavby v obci Dubenec v období 2009–2016

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Počet dokončených bytů 0 1 0 0 0 1 0 0

Počet dokončených bytů v přepočtu na 1000
obyvatel v kraji

2,74 3,26 2,38 2,49 1,90 1,88 1,92 1,93

Počet dokončených bytů v přepočtu na 1000
obyvatel v ČR

3,68 3,48 2,76 2,75 2,40 2,27 2,38 2,58

Zdroj: ČSÚ

Domovní a bytový fond v obci Dubenec dle SLDB 2011

Počet domů 206

Počet obydlených domů 172

Podíl obydlených domů 83,50%

Podíl obydlených domů v ČR 83,40%

Počet rodinných domů 164

Podíl rodinných domů 79,61%

Podíl rodinných domů v ČR 72,18%
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Podíl bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet 53,31%

Podíl bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet v ČR 53,00%

Zdroj: ČSÚ

Památky a zajímavosti v okolí:

ZOO Dvůr Králové

ZOO Dvůr Králové je ve vzdušné vzdálenosti 7 km od obce Dubenec.

ZOO Dvůr Králové je jednou z největších a
asi také nejznámějších zoologických zahrad
v České republice. Chová se zde více jak
360 druhů zvířat na rozloze 71 ha. Zoo leží
na okraji Dvora Králové nad Labem a je
jednou z nejuznávanějších zoologických
zahrad ve světě, která se zaměřuje
především na chov afrických zvířat. Její
součástí je také galerie obrazů slavného
ilustrátora pravěku, Zdeňka Buriana.

Ve Dvoře Králové můžete shlédnout pavilony šelem, hrošíků, surikat, šimpanzů, lví safari, jihoafrickou
vesničku jménem Gwanda, která je věrnou ukázkou života, ale i kultury Jihoafričanů a mnoho dalšího.
Expozice nazvaná Svět hmyzu má přiblížit návštěvníkům málo známý a často opomíjený život
bezobratlých živočichů, členovců, kteří jsou druhově i početně nejbohatší skupinou živočichů
na Zemi. Procházka africkou savanou vás zavede do společnosti největších zvířat, která dnes běhají
po suché zemi – slonů afrických.

Jedinečným zážitkem pro návštěvníky určitě bude ubytování ve stylových bungalovech, ze kterých
můžete ve dne nebo v noci pozorovat antilopy a zebry.

Zoo ve Dvoře Králové nabízí i další zážitkové programy, jako například uspořádání svatby přímo zde,
prohlídku s průvodcem či ošetřovatelem nebo dokonce se zahradníkem.

Královédvorská zoo je rozhodně

nepřekonatelným zážitkem pro každého příchozího, ať už jde o děti nebo dospělé.

ZOO se nachází na západním okraji města Dvůr Králové nad Labem.
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Pevnost Josefov 12 km

Pevnost byla postavena v letech 1780-90 za
císaře Josefa II a byla nejmodernějším obranným
systémem a ochranou stavbou své doby. Na
stavbu byly použity nejmodernější obranné
prvky se spojením dokonalého začlenění do
terénu.

Hospitál Kuks, vzdálenost 6,5 km

Jedinečný barokní komplex založený F. A. Šporkem, jehož stavba byla zahájena r. 1692. Nejprve byla

vybudována lázeňská budova při léčivých pramenech, 1695 byly již lázně v provozu.

Braunův betlém, vzdálenost 4,5 km

Braunův betlém najdete cestou, která směřuje do nejvýchodnější části Zličínského hřbetu, do lesního
porostu mezi Dvorem Králové a Kuksem.
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Jdeme za poznáním úžasné práce mistra Matyáše
Bernarda Brauna, který zde v letech 1718–1732, na
popud hraběte Františka Antonína Šporka, vytvořil
krásné dílo, dnes známé jako Braunův betlém. O
významu tohoto díla svědčí i zápis do seznamu 100
nejohroženějších památek světa. Z původního počtu
26 plastik se do dnešních dnů dochovalo pouze 10 ks,
na osudu zbývajících děl se, v letech 1781–1787,
podepsala stavba barokní vojenské pevnosti v
Josefově, stavební kámen byl těžen právě v těchto
místech. Některé sochy byly zachráněny před zničením přemístěním do špitální zahrady v areálu
hospitálu Kuks. Do dnešních dnů se tedy dochovala tato díla: skála, kde údajně býval obraz malovaný
Petrem Brandlem Útěk sv. Rodiny do Egypta, poustevníci Jan Garinus a Onufius, sv. Jan Křtitel, Máří
Magdaléna, Vidění sv. Huberta, reliéfy Narození Krista, Klanění pastýřů a Příchod tří králů, které tvoří
vlastní Betlém, Kristus a Samaritánka u studny Jakobovy, kamenné sedátko s knihou jako pozůstatek
poustevny sv. Pavla na němž údajně sedával mistr Braun.

Zámek Žireč a Domov sv. Josefa, vzdálenost 5,5 km

Zámek stojí na okraji obce Žireč nedaleko Dvora Králové v Královéhradeckém kraji. Je to patrový
čtyřkřídlý objekt, který má na západní straně nádvoří arkády a na severní straně hodnotný barokní
portál.

Domov sv. Josefa je zdravotnické a sociální zařízení pro nemocné roztroušenou sklerózou. Jedná se o
modelové a jediné lůžkové zařízení v ČR pro osoby vážně nemocné roztroušenou sklerózou.

Lázně Velichovky, vzdálenost 3 km

Lázně Velichovky se specializují na rehabilitaci
pohybového ústrojí, rehabilitaci po a před
operacemi kostí a kloubů a po úrazech. Lázně
využívají mimo jiné místní slatiny s jedinečným
složením a účinky.
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Zřícenina hradu Rýzmburk
je ve vzdušné vzdálenosti 18 km od obce Dubenec.

Pozůstatky hradu Rýzmburk stojí na zalesněném ostrohu nad údolím řeky Úpy západním směrem od
Žernova, nedaleko Babiččina údolí. Hrad byl vybudovaný příslušníky rodu Třmene. Zakladateli byli
nejspíš již Tasson z Březovic, syn Rubín z Březovic společně s prvním doloženým majitelem
Rýzmburka mladším bratrem Albertem z Rýzmburka roku 1319. Otec Tasson z Březovic (1279–1362)
v závěru života dědí hrad a mimo jiné se píše z Rýzmburka. První doložený majitel hradu Albert z
Rýzmburka umírá v roce 1346 po boku krále Jana Lucemburského u Kresčaku. Členové rodu Třmene
se zde střídali až do roku 1544, kdy hrad koupil Bernard Žehušický z Nestajova, purkrabí Hradeckého
kraje, který jej dobově upravil. Roku 1580 získává hrad Mandaléna Bohdanecká, sestra první
manželky Hertvíka Žehušického Elišky. Roku 1595 získává hrad Vilém z Talmberka a jeho bratr Jan. Ti
ho prodali Smiřickým ze Smiřic, kteří Rýzmburk ponechali svému osudu.

Rýzmburk byl vypleněn a vypálen za třicetileté války císařskými a později švédskými vojsky.

 I poté byl ale zřejmě provizorně zastřešen. Roku 1698 již
sloužil jako zdroj kamene. K jeho úplné zkáze došlo na
počátku 18. století, kdy byl ze zříceniny vylámán kámen na
stavbu nedalekého zámku v Ratibořicích a roku 1798
vyhlídkový altán v sousedství hradu.

Do dneška se dochovaly jen zbytky zdí, brána a historická
sklepení. Hrad je volně přístupný. Lokalita je ovšem hustě
zarostlá vegetací.

Botanická zahrada léčivých rostlin Hradec Králové

Botanická zahrada léčivých rostlin Hradec Králové je ve vzdušné vzdálenosti 18 km od obce Dubenec.

Botanická zahrada léčivých rostlin je účelovým zařízením Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v
Hradci Králové, která zabezpečuje pěstování léčivých rostlin pro pedagogické a výzkumné účely.
Zabývá se i sběrem semen léčivých rostlin pro mezinárodní výměnu semen. K této činnosti je
vydáván Index seminum. Celková plocha je 2,5 ha
(pěstební plocha, zastavěná plocha, vodní plochy a
komunikace).

Ve spolupráci s katedrou farmaceutické botaniky a
ekologie a katedrou farmakognozie zajišťuje podmínky
pro realizaci praktické části výuky předmětů:
Farmaceutická botanika, Produkce léčivých rostlin,
Poznávání léčivých rostlin, Toxikologie, Klinická a
forenzní analýza toxických látek. Na tomto středisku
jsou také zpracovávány diplomové práce v rámci
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pětiletého studijního magisterského programu Farmacie.

Ve všední dny je zahrada otevřená i pro veřejnost

 Přehrada Les Království

Přehrada Les Království je ve vzdušné vzdálenosti 10 km od obce Dubenec.

Gravitační přehradní nádrž byla postavená v letech 1910–1919 na Labi z důvodu rozsáhlé potopy v
roce 1897. Nádrž slouží jako ochrana před povodněmi a hydroenergetickým účelům. Leží u samoty
Tešnov v katastrálním území Bílá Třemešná,

Gravitační přehradní nádrž byla postavená v letech 1910–1919 na Labi z důvodu rozsáhlé potopy v
roce 1897. Nádrž slouží jako ochrana před povodněmi a hydroenergetickým účelům. Leží u samoty
Tešnov v katastrálním území Bílá Třemešná, 4 km proti proudu od města Dvůr Králové nad Labem, v
úzkém údolí, jež prochází Kocléřovským hřbetem. Na levém břehu ji lemuje rozsáhlý lesní komplex
Království, zbytek starého hraničního hvozdu, po němž získala přehrada své jméno.

Přehrada je v českých poměrech neobvyklá svým vysoce estetickým stavebním provedením. Celý
soubor staveb je pojednán v romantizujícím, pseudogotickém duchu. Samotná koruna hráze je
doplněna dvěma branami s ozdobnými věžičkami. Domek hrázného, stojící opodál na pravém břehu,
připomíná malý kamenný hrad s dominantní věží s
cimbuřím. V současnosti je díky své jedinečnosti
vyhledávaným cílem turistů. Od 3. září 1958 je přehrada
i s elektrárnou zapsána jako nemovitá památka, od roku
1964 je údajně národní technickou památkou, od 1.
července 2010 je národní kulturní památkou.

Šířka hráze v základu je 37 m a v koruně 7,2 m. Délka
hráze v koruně je 218 m. Maximální výška hráze je 41,1
m, hloubka u hráze je asi 28 m. Nádrž je při zásobním
objemu dlouhá 5,1 km a maximální zatopená plocha činí
85 ha (v běžném provozu 58,6 ha).

Lyžařský vlek Radvanice

Lyžařský vlek Radvanice je ve vzdušné vzdálenosti 28 km od obce Dubenec.

Lyžařský areál Radvanice se nachází v osadě Studénka spadající pod obec Radvanice v Čechách na
severní straně Jestřebích hor

Lyžařský areál Radvanice se nachází v osadě Studénka spadající pod obec Radvanice v Čechách na
severní straně Jestřebích hor v nadmořské výšce cca 550–650 m n. m. Jestřebí hory díky své výšce a
poloze nabízejí kromě možnosti sjezdového lyžování a snowboardingu zajímavé příležitosti pro
běžkaře, a v létě též pro cyklisty a pěší turisty.
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V areálu Radvanice jsou k dispozici tři lyžařské vleky. Velký o délce 400 m a s převýšením cca 100 m,
jehož kapacita je 500 osob za hodinu. Střední vlek o délce 170 m byl vybudován na mírném svahu, a
tak je vhodný zejména pro zkušenější děti a začátečníky. Malý vlek pro děti je dlouhý 100 m s
kapacitou 350 osob za hodinu.

Povrch sjezdovky je denně upravován rolbou Kässbohrer. Sjezdovku lze v případě nedostatečné
sněhové nadílky díky umělé nádrži Tyšmároš a systému sněžných děl pokrývat technickým sněhem.
Třikrát týdně se naskýtá možnost lyžování až do večera při umělém osvětlení.

Návštěvníci areálu mohou využít služeb skibaru. Pro návštěvníky jsou připraveny ubytovací kapacity
(tři pokoje). Lze však také využít ubytování v okolí vleku, např. Pension Radvanice. K dispozici je též
půjčovna lyží a snowboardů.

Návštěvníky vleku zcela jistě potěší bezplatné parkovací plochy pro cca 60–70 vozů.

PŘEHLED VLEKŮ

Název Typ Délka Čas
Teleskopický vlek 200m 01:30
Teleskopický vlek 400m 02:30
Malý vlek – dětský lano 60m 01:00

PŘEHLED SJEZDOVEK

Název Obtížnost Délka Převýšení
Sjezdovka [těžká] 400m 100m
Dršťkomlat [lehká] 700m 100m
Dětský svah [lehká] 150m 30m

Ski Areál Mladé Buky

Ski Areál Mladé Buky je ve vzdušné vzdálenosti 26 km od obce Dubenec.

Areál Mladé Buky leží ve východních Krkonoších, nedaleko města Trutnova a necelé dvě hodiny jízdy
z Prahy.

Areál Mladé Buky leží ve východních Krkonoších, nedaleko města Trutnova a necelé dvě hodiny jízdy
z Prahy. Celoročně otevřený areál nabízí návštěvníkům, zejména těm nejmenším, spoustu
sportovního vyžití, zábavy a adrenalinu.

Díky šířce a profilu tratí nabízí areál lyžařské vyžití rodinám s dětmi i lyžařům hledajícím klidnější
svahy a vleky bez front. Celkem 7 vleků a tří sedačková lanová dráha obsluhující 5,1 km denně
kvalitně upravovaných a zasněžovaných tratí. Mladé Buky lyžařům nabízejí 1 červenou a 6 modrých
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sjezdovek. Pro děti je k dispozici kidpark s dvěma vlastními vleky a pojízdným kobercem.
Snowboardisté a free stylisté mohou využít kvalitního snowparku, který je stále modernizován a
obsahuje 8 překážek a 3 skoky včetně osmimetrového big air table.

Tratě upravujeme minimálně dvakrát denně rolbou, zasněžování probíhá vždy, když jsou vhodné
klimatické podmínky.

Denně od 18 do 21 hodin si můžete užít večerní lyžování na kvalitně upravených sjezdových tratích.
Každý den jsou v provozu 2 vleky a 3 sjezdové tratě, lanová dráha každý pátek a sobotu. Na večerní
lyžování je také v provozu půjčovna lyží (hned na parkovišti pod sjezdovkou). Zahřát se může v
rotundě Nebíčko či v restauraci Kravín.

Běžkařský okruh
Příznivcům klasického lyžování je připraven 5 km dlouhý běžecký okruh. Projedete se krásnou
krajinou s výhledem na Krkonoše a užijete si dokonalý sportovní zážitek. Nástup na běžkařský okruh
je u horní stanice lanové dráhy nebo u hotelu Grund Resort.

Bobová dráha Berta
V horních pasážích Vás uchvátí dokonalé výhledy na Východní Krkonoše. Tento typ bobové dráhy
umožňuje celoroční provoz i za nepříznivých podmínek. Dalším nezapomenutelným zážitkem je
večerní jízda na osvětlené bobové dráze.

PŘEHLED VLEKŮ

Název Typ Délka Čas
E – Lanovka Pekelský vrch lanovka 550m 03:30
A – Buky I vlek 576m 03:50
F – Šmejkalka (snowpark) vlek 470m 03:05
D – Rozárka vlek 397m 02:40
C – Buky III vlek 555m 03:45
B – Buky II vlek 555m 03:45
Bobová dráha Berta vlek 1520m 09:00
G – Kidpark Baby lano 45m 00:35
K1 – Kidpark I koberec 50m 00:40
K2 – Kidpark II lano 40m 00:30

PŘEHLED SJEZDOVEK

Název Obtížnost Délka Převýšení
Slalomový svah [těžká] 700m 111m
Buky [lehká] 600m 111m
Kidpark – lanové vleky [velmi lehká] 150m 5m
Kidpark – pojezdový chodník [velmi lehká] 50m 5m
Pekelský vrch – východ [lehká] 650m 110m
Pekelský vrch – západ [lehká] 650m 110m
Šmejkalka [lehká] 600m 85m
Rozárka [lehká] 400m 75m
Mezírka [lehká] 830m 111m
Snowpark [lehká] 500m 85m
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Hrad Pecka

Hrad Pecka je ve vzdušné vzdálenosti 19 km od obce Dubenec.

Malebná silueta hradu Pecka dominuje vrchu nad stejnojmenným městysem, v krajině mezi Novou
Pakou a Zvičinou. Hradu se také říká "perla Podkrkonoší".

Malebná silueta hradu Pecka dominuje vrchu nad stejnojmenným městysem, v krajině mezi Novou
Pakou a Zvičinou. Hradu se také říká "perla Podkrkonoší". O přesném založení hradu Pecka chybí
věrohodné materiály, ale předpokládá se, že ho založil před rokem 1322 Budivoj z Pecky, nebo někdo
z rodu Vartenberků. Každopádně v písemnostech nalezneme zmínku z roku 1322, kde se píše o
majiteli Budivoje z Pecky – ten náležel do rodu pánů z Železnice. Páni z Železnice vlastnili hrad až do
roku 1475. K dalším majitelům patřili páni z Hořic (1475–1515), Škopkové z Bílých Otradovic (1543–
1604), Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (1604–1621), Albrecht z Valdštejna (1624–1627), řád
mnichů kartuziánů (1627–1782) a páni z Trautmanndorfu (1824–1921).

Na začátku 14. století vzniklo gotické jádro s dostatečným pohodlím k bydlení s ochrannou zdí o šířce
4,5 m. Opevnění doplňoval parkán s valem a hlubokým příkopem. Starý palác se rozšířil, tím pádem
původní nádvoří se zmenšilo. Do vnitřní části hradu se muselo po padacím mostě přes příkop. V
hradbě byla vybudována i branka pro pěší návštěvníky. Sklepení pod věží sloužilo jako vězení. Na
hradu byla 30 m hluboká studna.

Škopkové z Bílých Otradovic pokračovali ve druhé polovině 16. století s přestavbou v duchu
renesance. Nároky velmožů však nešly moc dobře uskutečnit vzhledem k malému prostoru ve
stísněném středověkém hradu. Z tohoto důvodu se postavily budovy vně hradeb – na parkánech.
Prostor mezi dvěma věžemi vyplnil škopkovský palác s arkádami a bohatým sgrafitovým zdobením –
dnes pouze zbytky základových zdí.

Koncem 16. století se stavěl čtvrtý palác v západní hradební zdi dvoupatrová budova s psaníčkovými
sgrafity zdobenými zdmi byla dokončena za Kryštofa Haranta, proto se nazývá „harantovský palác".
Ten je do současnosti nejzachovalejší částí a vy můžete hradní dominantu vidět z dálky od západu.
Dnes naleznete sgrafitové segmenty a také původní renesanční krb.

Nejvýznamnější majitel hradu Pecka byl Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. V době jeho života byl
hrad Pecka skutečně pohodlným sídlem. Interiéry renesančního kavalíra, vzdělaného a schopného
muže obsahovaly knihovnu a hudební nástroje. Kryštof Harant byl známý svou vášní pro cestování,
literaturu a hudbu.

Dalším majitelem hradu byl Albrecht z Valdštejna, který jej daroval mnichům kartuziánské řehole,
sídlících ve Valdicích u Jičína. Na Pecce došlo k několika stavebním úpravám pro potřeby mnichů a
převora – vysoká kulatá věž byla snížena (1662), kamenný most se třemi oblouky nahradil padací
most (1710). Roku 1782 byl klášter a řád kartuziánů zrušen a majitelem se stává náboženský fond. O
hrad Pecku ale není zájem a ten pustne a je devastován. Roku 1824 sice panství zakoupil Ferdinand z
Trautmannsdorfu, ale o záchranu neměl zájem. Navíc požár města v roce 1830 zasáhl i hrad a ten
vyhořel. Roku 1834 došlo ke stržení arkád škopkovského paláce. Posléze se Pecka jen více propadala
do stavu zříceniny, což se změnilo až v roce 1940, kdy se prováděly zabezpečovací práce, aby
zabránily úplnému sesutí stavby.
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V majetku města Pecka je hrad od roku 1921. Další restaurátorské práce proběhly po roce 1960.
Harantovský palác získal zastřešení a mohla být zde umístěna hlavní expozice hradu. Jako turistický
cíl s prohlídkovou trasou slouží hrad Pecka od roku 1968. Hradní sklepení bylo zpřístupněno v roce
1993 a konají se zde různé výstavy.

Na prohlídkových trasách A a B máte možnost se podívat do sedmi místností v interiéru, na mučírnu a
sklepení. Vše najdete v Harantovském paláci. První a druhé patro obsahuje expozice zaměřené na
dějiny hradu a život a dílo majitele Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Také si zde připomenete
renesanci a rané baroko. V jedné z místností si přiblížíte poznání života venkovských lidí
v Podkrkonoší díky expozici zaměřené také na
zpracování lnu. Vybavení interiéru je inspirováno
zachovaným popisem pracovny Kryštofa Haranta.
Uvidíte tady renesanční nábytek, dobové nástroje,
mezi nimi i klavichord (předchůdce klavíru). Ve druhé
místnosti je zřízena renesanční obrazárna
s portrétem španělské královny Markéty Rakouské.
Bývalý rytířský sál s výstavou sakrálního umění dnes
slouží jako koncertní a oddací síň. Zajímavá je
v sedmé místnosti opona peckovského spolku
divadelních ochotníků Tyl z roku 1876. Dále vás bude
zajímat černá kuchyně s funkčním renesančním
krbem a ukázka melodií sto let starého orchestrionu.

Rozhledna – Raisova chata

Rozhledna – Raisova chata je ve vzdušné vzdálenosti 12 km od obce Dubenec.

Raisova chata s rozhlednou se nachází na vrchu Zvičina (671 m n. m.) nedaleko Lázní Bělohrad. Byla
postavena v roce 1904 na místě bývalého hostince.

Raisova chata s rozhlednou se nachází na vrchu Zvičina (671 m n. m.) nedaleko Lázní Bělohrad. Byla
postavena v roce 1904 na místě bývalého hostince. V létě 2009 nechal provozovatel Raisovy chaty
pan Stuchlík prosklenou kopuli opravit a
návštěvníkům je tak opět přístupná.

Výška rozhledny na Zvičině je asi 10 m, vede k ní
65 dřevěných schodů ze vstupní haly Raisovy
chaty.

Z rozhledny, chaty i z nezalesněných míst vrchu
(671m) jsou překrásné výhledy na Krkonoše,
Rýchory, Vrchlabsko, Orlické hory, Kladské hory s
Deštnou, Broumovské vrchy, Kunětickou Horu,
Podkrkonoší a Český ráj.
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Zámek Nové Město nad Metují

Zámek Nové Město nad Metují je ve vzdušné vzdálenosti 25 km od obce Dubence.

Město v pěkné poloze na úzkém skalnatém ostrohu obtékaném řekou Metují v podhůří Orlických hor
jižně od Náchoda s unikátním renesančním náměstím je již od roku 1950 městskou památkovou
rezervací, ke které patří také zámek

Město v pěkné poloze na úzkém skalnatém ostrohu obtékaném řekou Metují v podhůří Orlických hor
jižně od Náchoda s unikátním renesančním náměstím je již od roku 1950 městskou památkovou
rezervací, ke které patří také zámek, bývalý hrad, jehož válcová věž Máselnice je výraznou
dominantou historického centra.

Zámek byl postaven společně s městem, původně jako pozdně gotický hrad, který měl město chránit.
Farní pamětní kniha uvádí, že základní kámen budoucího města a hradu byl položen samotným
Janem Černčickým z Kácova, majitelem panství, dne 10. srpna 1501. Po velkém požáru města v roce
1526 Jan Černčický panství prodal Pernštejnům, tehdy významnému a mocnému šlechtickému rodu.
Ti začali s obnovou města i svého nového sídla se záměrem dát jim tehdy moderní renesanční vzhled.

Od Pernštejnů novoměstské panství koupil evangelický šlechtický rod ze Štýrska – Stubenbergové. Ti
dokončili renesanční přestavbu a z panského hradu se stal renesanční zámek. Roku 1624 kupují
zámek Trčkové z Lípy, kterým byl zkonfiskován. Poté panství Nové Město nad Metují obdržel skotský
šlechtic, v té době vrchní chebský strážmistr, Walter z Leslie. Za něj prošel zámek další přestavbou ve
své historii, tentokrát barokní. Především 2. patro zámku bylo vyzdobeno barokními štukaturami a
nástropními malbami s motivy řecké a římské mytologie.

V roce 1802 vymřeli Leslieové po meči. Jejich majetek zdědili Dietrichsteinové a po nich pak další
příbuzné šlechtické rody. Na zámku se však nikdo z nich trvale nezdržoval a ten během 19. století
značně zchátral.

V roce 1908 si novoměstský zámek jako své rodinné sídlo vybral a koupil Josef Bartoň, majitel textilní
továrny v Náchodě, pradědeček dnešního majitele. Po zakoupení zámku Bartoňovými proběhla
poslední přestavba. Ta byla svěřena vynikajícím architektům té doby, Dušanu Jurkovičovi a Pavlu
Janákovi. Ze zámku se stalo moderní sídlo, vyzdobené předními českými umělci 1. poloviny 20. století
ve stylech secese, art deco, kubismu a funkcionalismu. Současně však byla restaurována dochovaná
výzdoba z časů renesance a baroka. Zámek byl také
vybaven technickými vymoženostmi, jako je vodovod,
ústřední topení, elektřina, telefon a jídelní a osobní
výtah. Díky tomu dnes novoměstský zámek slouží jako
ukázka adaptace historického objektu na moderní
bydlení. Bartoňovi zámek vlastnili do roku 1948.
Tehdy byl znárodněn a do roku 1991 ho spravoval
stát.

Na severozápad od zámku je terasová zámecká
zahrada italského stylu s dřevěnými stavbami Dušana
Jurkoviče, které byly nedávno obnoveny.



42

Od roku 1992 je zámek znovu majetkem rodiny Bartoň-Dobenín a je přístupný veřejnosti.

V roce 2008 byl areál zámku vyhlášen národní kulturní památkou.

Prohlídkové okruhy:

· ZÁMECKÉ INTERIÉRY

· OD PŮDY PO SKLEP

· VĚŽ MÁSELNICE

· ZÁMECKÁ ZAHRADA

Aquapark Hradec Králové

Aquapark Hradec Králové je ve vzdušné vzdálenosti 18 km od obce Dubence.

Aquacentrum v Městských lázních Hradec Králové nabízí řadu atrakcí, ze kterých si jistě vyberete!
Můžete se projet tobogánem, zaplavat si v bazénu, užít si umělé vlnobití, poležet si ve vířivce či
horkém bazénku. V bazénu jsou instalovány vodní trysky a umělý proud.

Aquacentrum v Městských lázních Hradec Králové nabízí řadu atrakcí, ze kterých si jistě vyberete!
Můžete se projet tobogánem, zaplavat si v bazénu, užít si umělé vlnobití, poležet si ve vířivce či
horkém bazénku. V bazénu jsou instalovány vodní trysky a umělý proud.

Doplnit energii můžete přímo v plavkách v baru u vody a bistru nad vodou.

Městské lázně a Plavecký bazén 50 m jsou propojeny chodbou, návštěvníci tak mohou využívat služeb
celého areálu.

Doplňkové služby aquacentra Hradec Králové jsou solária, masáže, kosmetiku, kadeřnictví, pedikúra,
manikúra, modeláž nehtů. Nabídka ubytování o kapacitě 22 lůžek, restaurace.

Aquacentrum Hradec Králové nabízí:

· rekreační bazén s vlnobitím, 30 x 12,5 m
· 82 m dlouhý tobogán se světelnými efekty
· dětský bazén s umělou říčkou a skluzavkou
· kruhový bazén s perličkovými lůžky
· bazén s podvodními masážemi ve tvaru podkovy
· 37 °C teplý vířivý bazén
· vodní masážní lůžko
· wellness vana NeoQi Harmony
· letní terasa k opalování
· parní kabiny
· sauna s venkovním atriem
· ochlazovací bazének a ledová studna
· bar u vody v bazénové hale, bistro nad vodou
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Autokemp Velký Vřešťov, vzdálenost 4 km

Autokemp leží 15 km od Dvora Králové nad Labem a cca 20
km od Hradce Králové, u Vřešťovského rybníka, který má
rozlohu 26 ha. Ubytování je možné ve čtyř a dvoulůžkových
chatách, čtyřlůžkových buňkách, vlastních stanech,
karavanech i pod širákem, samozřejmostí je napojení na
elektrickou přípojku. Před chatkami i buňkami je možnost
venkovního posezení, kde si lze zapálit táborák. Areál je čistý,
udržovaný, je vybaven sociálním zařízením včetně sprch s
teplou vodou, několika stánky s občerstvením a základními
potravinami, pískovištěm pro děti, prolézačkami, plážovým
volejbalem, pin-pongovým stolem i možností zapůjčení šlapadla.

Koupaliště – autokemp Lanžov, vzdálenost 3,5 km

Areál Sportovně-turistického zařízení, jehož součástí je vodní nádrž, kemp, občerstvení a několik
sportovišť, se nachází v pěkném prostředí podkrkonošské krajiny v údolí pod Zvičinským hřbetem v
obci Lanžov, odkud je mnoho možností pro cestování. Areál dále nabízí sportovní aktivity jako je
plážový volejbal, antukový kurt, malé fotbalové hřiště, basketbalový koš a pingpongový stůl, pro děti

jsou k dispozici dvě pískoviště, houpačky a kolotoč.

Autokemp Miletín, vzdálenost 9,5 km

Autokemp se nachází na okraji města Miletín – rodiště K. J.
Erbena, při silnici II. Třídy na trase mezi Hořicemi a Dvorem
Králové nad Labem. Poloha kempu nabízí možnost mnoha
výletů do blízkého i vzdáleného okolí. Od silnice je kemp
oddělen lesíkem a leží tudíž v klidné zóně s krásným
výhledem na městečko, zámecký park a na horizontu na
pásmo chlumů s nejvyšší horou Zvičinou.
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Koupaliště Dachovy Hořice, vzdálenost 12 km

Pod severními svahy Hořického chlumu leží mezi lesy
rekreační osada Dochovy s hotelem, staročeskou hospodou a
přírodním koupalištěm. Koupaliště se stylovými dřevěnými
kabinami, písečnou pláží (tzv. slunečními lázněmi) a hřištěm
vzniklo v roce 1925 podle projektu profesora hořické
sochařsko — kamenické školy a cestovatele Ing. arch. Karla
Bachury (1878–1961) na místě bývalého dachovského
rybníka.

Rodný dům K. J. Erbena v Miletíně, vzdálenost 9,5 km

Rodný dům K. J. Erbena najdeme necelých cca 300 metrů
západně od náměstí za první odbočkou vpravo z hlavní silnice.
Současný dům však není přesně tím domem, ve kterém se K. J.
Erben narodil. Původní dřevěný dům vyhořel při velkém požáru
Miletína v roce 1846.

Následně byl v místě zničeného domu postaven dům současný z
kamene a cihel. V roce 1889 byla slavnostně odhalena pamětní
deska, která nese nápis „Zde se narodil Karel Jar. Erben L.P.
1811“. Tehdejší slávy se účastnili takové osobnosti jako Alois
Jirásek, Jaroslav Vrchlický a Karel, Václav Rais. Dnes je v domku
Památník, který tvoří dobový nábytek, rodinné památky,
akvarely k Erbenovým baladám od R. Švajdlera.

 Sochařský park U sv. Gotharda Hořice 13 km

O tom, že sochařská a kamenická tradice není jen minulostí,
ale živou současností svědčí sochařská symposia, probíhající
ve městě od r. 1966 (přerušená v letech 1970–1988) dodnes.
Jejich zakladatelem a dlouholetým prezidentem byl ak.
sochař Vladimír Preclík. Místem pracovních setkávání umělců
z celého světa je magické prostředí lomu U sv. Josefa a jejich
výsledkem unikátní sbírka světového sochařství v přírodě
(1966–2000), umístěná na svazích Gothardu a při cestě do
lomu U sv. Josefa. Tzv. Sochařský park U Sv. Gotharda I a II je
sbírkou čítající více než sto pískovcových plastik sochařů z
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Evropy, Asie a Ameriky.

OKOLÍ OBCE

ZOO Safari - Dvůr Králové nad Labem (10 km)
Hospital Kuks a České farmaceutické muzeum - Kuks (8 km)
Pevnost Josefov - podzemní chodby, lapidárium (12 km)

Železniční muzeum Jaroměř - Jaroměř (11 km)
Lanžov - koupaliště, autokemp (5 km)
Velký Vřešťov - autokemp (7 km)
Rodný dům K. J. Erbena a Muzeum amatérského divadla - Miletín (11 km)
Sochařský park U sv. Gotharda a koupaliště Dachovy - Hořice (17 km)

Sport a tělovýchova

V obci je vybudované víceúčelové hřiště vybudované v letech 2003. Podmínky pro sportovní a
volnočasové aktivity v obci jsou vytvářeny v rámci finančních možností obce. V těsném sousedství
budovy Hasičské zbrojnice, je multifunkční sportovní areál s hřištěm pro tenis, volejbal a nohejbal,
basketbal, minikopanou a koutkem pro nejmenší. V zimě je zde zajišťována plocha pro bruslení s
večerním osvětlením. V areálu se nachází travnatá plocha, která je také ve vlastnictví obce. Cvičí zde
kroužek mladých hasičů, hlavně požární útok. Konají se tu většinou všechny letní kulturní akce obce a
spolku SDH. Je zde veškeré zázemí pro organizaci společenských akcí, vybudované prostory pro
občerstvení a WC. Do budoucna se počítá s opravou stávajících prostor WC a sociálního zázemí, které
je potřeba hlavně při sportovní aktivitě.

· Dětský den
· Soutěže požárního sportu
· Pohádkový les pro děti-kde je po příjemné procházce lesem dobré zázemí
· Den hasičů – pořádané koncerty kapel-setkání občanů

Poblíž kostela v jižní části obce je situováno fotbalové hřiště pro velkou kopanou.  V areálu se nachází
travnatá plocha, která je také ve vlastnictví obce. Cvičí zde kroužek mladých hasičů, hlavně požární
útok. Zde se konají většinou všechny letní kulturní akce obce a spolku SDH.
Občané mohou také využívat nově vybudované hřiště jak s prvky pro děti i seniory. Hřiště je vedle
budovy Obecního úřadu. Bylo vybudované z dotací v letech 2013.
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Další z možností pro sportovní aktivity i pro vedlejší obce a sportovní kluby můžou využívat
zrenovovanou školní tělocvičnu s posilovnou.

Sportovních aktivit mohou děti a občané využívat i mimo obec. V obci Libotov a Velichovky fungují FC
fotbalové kluby. Větší sportovní aktivity jsou v nedalekém městě Jaroměř a Dvůr Králové nad Labem.

Tam je jak fotbalový a hokejový klub, sokol a jiné sportovní spolky.

6. Životní prostředí
Stav životního prostředí základní informace:

Počet obyvatel 671,00 počet

Celková plocha území obce 1 213,74 ha

Výměra orné půdy 713,96 ha

Výměra zahrad 49,43 ha

Výměra trvalých travních porostů 121,42 ha

Výměra zemědělské půdy 884,81 ha

Výměra lesní půdy 210,27 ha

Výměra zastavěných ploch 15,40 ha

Výměra ostatních ploch 93,84 ha
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Struktura využití půdy v obci Dubenec v roce 2017

Zdroj: ČSÚ

Hustota zalidnění obce je 55,28 obyv./km2.

Orná půda zaujímá 58,82% plochy, lesy tvoří 17,32% plochy.
Zdroj: ČSÚ

Koeficient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi přírodně stablními plochami (jako jsou lesy,
zahrady atd.) a plochami zastavěnými či intenzivně zemědělsky obdělávanými (tzv. nestabilními).
Vyšší hodnota koeficientu obecně značí příznivější stav, hodnota vyšší než 1 znamená vyváženou
(stabilní) krajinu. V obci Dubenec dosahuje koeficient hodnoty 0,47.

Zdroj: ČSÚ

Přímo v obci jsou PHO veřejného zdroje pitné vody pro Dubenec, a to PHO I. a II. vnitřního a vnějšího
stupně. Dubenec leží v CHOPAV Východočeská křídla. Obcí protéká potok Hustířanka, na kterém je
přímo v obci rybník sloužící jako požární nádrž.

Obec Dubenec má zpracovaný územní plán.

Záznam o účinnosti:

Pořizovatel: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování

Správní orgán, který vydal Územní plán Dubenec: Zastupitelstvo obce Dubenec

Datum nabytí účinnosti 6. 12.2017
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Základní principy koncepce územního plánu směřují k vyváženému hospodářskému a sociálnímu
rozvoji obce při důsledném respektování územních podmínek v řešeném území – zejména z hlediska
zachování příznivého životního prostředí, přírodně – krajinářských i kulturních hodnot.

Dubenec má i hodnoty urbanistické, architektonické a kulturně-historické dochovaná urbanistická
struktura obce s nutností respektovat historicky založený půdorysný typ lánové vsi, urbanizační osy,
jádro osídlení a funkční centra obce (centrum sportovně -kulturní a vzdělávací a centrum
administrativní vč. souvisejících veřejných prostranství) - při realizaci nových staveb v zastavěném
území a přestaveb stávajících objektů je nutno respektovat charakter zdejší venkovské zástavby,
zejména v lokalitách vymezených územním plánem jako „urbanisticky zachovaný typ lesní lánové vsi“
(viz výkres Schéma urbanistické koncepce);charakteristický typ zástavby, který představuje chalupy a
hospodářské usedlosti o jednom nadzemním podlaží se sedlovou střechou o sklonu blízkém 45. U
chalup šlo o půdorysy ve tvaru obdélníku, půdorysy hospodářských usedlostí byly řešeny do tvaru
písmene L či U. Výjimkou nejsou ani zcela uzavřené půdorysy. Vůči veřejnému prostoru byly objekty
orientovány jak podélně, tak kolmo, určující byl v tomto případě terénní reliéf. Intenzita zástavby je
pak charakterizována plošně významným zastoupením ploch soukromé zeleně (většinou zahrad),
které na chalupy a usedlosti navazovaly a tvořily s nimi nedílný celek; památky místního významu,
které nejsou registrovány vÚ středním seznamu kulturních památek České republiky, ale tvoří
nedílnou součást zdejšího hmotného kulturně – historického dědictví a některé z nich plní i funkci
pozitivních lokálních stavebních dominant – budova bývalé školy, dnes budova OÚ v Dubenci.

 Jedná se např. o následující objekty:

· pískovcový pomník na parc. č. 3390; - pískovcová socha sv. Josefa na parc. č. 339;
· pískovcový pomník u pošty na parc. č. 2003/1;
· pískovcový pomník u kostela sv. Josefa na parc. č. 2022/2; - pískovcový pomník

obětem I. Světové války u kostela;
· kaple Bolestivé matky Boží na parc. č. 3309;
· pomník u hřbitova na parc. č. 3300;
· pískovcový pomník s železným křížem na parc. č. 627;
· pískovcový rozcestník na parc. č. 1345/1;
· pískovcový pomník na parc. č. 1356/1;
· pomník sv. Jana Nepomuckého u zdravotního střediska na parc. č. 1281;
· pískovcový pomník na parc. č. 1275;
· pískovcový pomník na parc. č. 2331
· dochované objekty původního lidového stavitelství (roubené chalupy a hospodářské

usedlosti zejména v severozápadní části zástavby, ale i v centrální části obce);
· zřícenina hradu – Zámecký vrch;

  Hodnoty přírodní a krajinné

  systém ekologické stability (LBC, LBK, RBC a RBK) a interakční prvky;

· plochy vymezené v územním plánu jako Plochy přírodní – NP a Plochy smíšené
nezastavěného území – NS;

· urbanistická a krajinářská funkce toku Dubeneckého potoka, Hustířanky a Libotovského
potoka;

· tři vodní zdroje pitné vody v zastavěném území a v jeho bezprostředním okolí;
· celkový krajinný ráz jihovýchodního výběžku Bělohradské pahorkatiny včetně ochrany

měřítka tradičního horizontu s cennými pohledy
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 Hodnoty přírodně – civilizační a civilizační na zemědělskou krajinu od Zámeckého vrchu

· prostupnost krajiny – síť polních a lesních cest v krajině,
· propojení zástavby s přírodním zázemím;
· Významné prvky sídelní zeleně – parková zeleň na veřejných prostranstvích, uliční

stromořadí, aleje podél silnic, významná solitérní zeleň, zeleň přírodního charakteru uvnitř
sídla;

· značená cyklotrasa 4085 po silnici III. třídy, značená žlutá turistická trasa vedená jižním
okrajem k.ú. a Naučná stezka bitva u Dvora Králové nad Labem 29. 6. 1866;

· občanská vybavenost veřejného charakteru;
· vybavenost dopravní a technickou infrastrukturou (silnice, komunikace a cesty v krajině,

telekomunikační, plynovodní a elektrická síť v celém ř. ú., veřejný vodovod, dešťová
kanalizace);

· obslužnost hromadnou autobusovou dopravou vč. autobusových zastávek;
· prvky meliorační soustavy (investice do půdy, hlavní odvodňovací zařízení);

Ochrana životního prostředí

Karsit Agro má pro své dílny instalované LAP Oly a bezodtoké jímky, stravovací zařízení má vlastní
čistírnu odpadních vod, část splaškových vod odchází přes septik do kanalizace a dál do potoka
Hustířanka. Firma DUBEA produkuje pouze splaškové vody, které jsou zachycovány v septiku.
Dešťové vody jsou z cca 30 % obce odváděny dešťovou kanalizací. Sběrače jsou na příhodných
místech zaúsťovány do potoka Hustířanka. Zbytek obce je odvodňován systémem příkopů, struh a
propustků do potoka. Obec Dubenec má zpracovaný generel, ve kterém je ve výhledu navrženo
vybudování oddílné splaškové kanalizace v obci. V kanalizačním systému budou využity i stávající
sběrače, do kterých bude zamezen přítok dešťových vod. Kanalizací by byly splaškové vody odváděny
ke zneškodnění na čistírnu odpadních vod umístěnou pod obcí. Vyčištěné odpadní vody by byly
vypouštěné do potoka Hustířanka.Obec si nechává zpracovat projekt čistírny odpadních vod.
Dubenec má krizový i povodňový plán.

Klima a ovzduší

Čistota ovzduší v daném území je závislá na množství emisí v území i jeho širším okolí a na
meteorologické situaci. Na území ORP Dvůr Králové nad Labem se nachází jedna manuální
srážkoměrná stanice (Bílá Třemešná), nejbližší klimatologická automatická základní stanice mimo
území ORP je v obci Velichovky (HVEL, ČHMÚ, ezentativnost: oblastní měřítko /desítky až stovky
km/). Měření kvality ovzduší není v současné době v řešeném území prováděno, nejbližší stanice je
opět v obci Velichovky, další se pak nachází v Trutnově (HTRM – Mládežnická) a Rýchnorech (HKRY).
Na základě měření kvality ovzduší ze stanic umístěných po celé České republice vymezuje každoročně
Odbor ochrany ovzduší MŽP ČR oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Pro toto vymezení jsou
Úsekem ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ vytvářeny mapy OZKO se sítí 1x1 km. Problematika ochrany
ovzduší je legislativně upravena zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Dále
vyhláškou 330/2012 Sb. o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování
veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích. Prováděcí předpis, který stanoví imisní
limity, je nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší ve znění nařízení
vlády č. 42/2011.Imisní limity znečišťujících látek vyhlášené pro ochranu lidského zdraví a přípustné
četnosti jejich překročení.
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Vodní toky

Obcí Dubenec protéká potok Hustířanka. Který se dokáže z tolik klidného potůčku změnit, při
přívalových deštích, v divokou řeku. Postupně se budují zachycující pódry, které by měli zabránit v
poslední době častým povodním.

Zde je mapa odtokových poměrů v Dubenci. Dubenecké povodí velké, modré čáry označují jednotlivé
přítoky. Ty se podle intenzity sčítají.

7. Správa obce
Obecní úřad a kompetence obce

Obec vznikla nabytím účinnosti zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, jako právní subjekt. Tento
zákon byl nahrazen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.
Obec je veřejnoprávní korporací, má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým
jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje,
hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy.
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Organizační struktura:
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· Organizační struktura obce

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci OU. Starosta stojí v jeho čele a je nadřízen
všem zaměstnancům obecního úřadu. Zaměstnanců je celkem 5.Obec využívá v sezonních měsících,
pokud jsou k dispozici i veřejně prospěšné pracovníky.

Starostu v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory.

Obec s pověřeným obecním úřadem a rozšířenou působností je Dvůr Králové nad Labem. Veřejnou
správu zajišťují následující úřady:

Tabulka úřadů:

Úřad Adresa

Stavební úřad

Městský úřad Dvůr králové nad Labem – Stavební úřad

Nám. T. G. Masaryka 38

544 17 Dvůr Králové nad Labem

Finanční úřad

Územní pracoviště ve Dvoře Králové nad Labem

7. listopadu 2929

544 01 Dvůr králové nad Labem

Matriční úřad

Městský úřad Dvůr králové nad Labem – Matrika

Nám. T. G. Masaryka 38

544 17 Dvůr Králové nad Labem

Úřad práce

Úřad práce – Kontaktní pracoviště Dvůr králové nad Labem

7. listopadu 2929

544 01 Dvůr králové nad Labem

Úřad práce

Úřad práce – Kontaktní pracoviště Trutnov

Horská 5

541 01 Trutnov

Úřad práce

Úřad práce – Kontaktní pracoviště Vrchlabí

Krkonošská 153

543 01 Vrchlabí

Katastrální úřad Katastrální pracoviště Trutnov
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Horská 822

541 01 Trutnov

OSSZ

OSSZ Trutnov

Komenského 821

541 01 Trutnov

Živnostenský úřad

Městský úřad Dvůr králové nad Labem – Obecní živnostenský úřad

Nám. T. G. Masaryka 35

544 17 Dvůr Králové nad Labem

Soud a státní zastupitelství

Okresní soud v Trutnově

Nádražní 106

541 20 Trutnov

Soud a státní zastupitelství

Okresní státní zastupitelství Trutnov

Horská 5

541 11 Trutnov

Hygienická stanice

Územní pracoviště Trutnov

Úpická 117

541 17 Trutnov

Hospodařeni a majetek obce

Základní data za 2017:

Daňové příjmy 9 991,51 tis. Kč

Nedaňové příjmy 2 257,86 tis. Kč

Kapitálové příjmy 4,00 tis. Kč

Vlastní příjmy 12 253,37 tis. Kč

Přijaté dotace 841,47 tis. Kč

Neinvestiční přijaté dotace 841,47 tis. Kč

Příjmy 13 094,84 tis. Kč
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Běžné výdaje 10 205,97 tis. Kč

Kapitálové výdaje 1 270,13 tis. Kč

Výdaje celkem 11 476,10 tis. Kč

Saldo příjmů a výdajů 1 618,73 tis. Kč
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Srovnání struktury rozpočtových příjmů v období 2009–2017

Zdroj: ČSÚ
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Vývoj rozpočtového hospodaření obce Dubenec v letech 2009–2017 (v tis. Kč)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Daňové příjmy 6 827 6 215 5 968 6 850 8 965 9 033 9 143 9 992

Nedaňové příjmy 1 295 386 1 406 2 455 3 296 1 889 3 135 2 258

Kapitálové příjmy 27 117 1 531 534 0 121 71 4

Neinvestiční přijaté dotace 1 693 1 726 2 135 1 834 563 610 2 906 841

Investiční přijaté dotace 8 816 0 20 4 360 3 597 3 270 5 312 0

Příjmy 18 658 8 444 11 060 16 033 16 421 14 922 20 567 13 095

Běžné výdaje 3 696 7 403 8 678 10 708 10 651 10 073 11 390 10 206

Kapitálové výdaje 22 466 2 413 764 14 105 4 883 5 760 9 826 1 270

Výdaje celkem 26 162 9 816 9 442 24 813 15 534 15 833 21 216 11 476

Saldo příjmů a výdajů -7 504 -1 372 1 618 -8 780 887 -911 -649 1 619

Podíl kapitálových výdajů 85,87% 24,58% 8,09% 56,84% 31,43% 36,38% 46,31% 11,07%

Podíl běžných výdajů na
celkových příjmech 19,81% 87,67% 78,47% 66,79% 64,86% 67,50% 55,38% 77,94%

Zdroj: ČSÚ

Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2018(údaje jsou v tis. Kč)

Schválený rozpočet
Rozpočtová Upravený

rozpočet Plnění k
31.12.2018

opatření

Třída 1 - Daňové
příjmy   11004 + 1293,25 12297,25 12294,46

Třída 2 - Nedaňové
příjmy   716,44 + 228,21 944,65 942,82

Třída 3 - Kapitálové
příjmy   2000   -1873 127 126,87

Třída 4 - Přijaté
dotace   923,08 + 791,67 1714,75 15257,24

Příjmy celkem 14643,52 + 440,13 15083,65 28621,39
Třída 5 - Běžné
výdaje   10453,3 + 726,07 11179,37 24646,01
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Třída 6 - Kapitálové
výdaje   2965 - 74,6 2890,4 2890,39

Výdaje celkem 13418,3 + 651,47 14069,77 27536,4
Saldo: Příjmy –
výdaje 1225,22 + 211,34 1013,88 1084,99

Třída 8 –
financování - 1225,22 - 211,34 -   1013,88 -   1084,99

Přijaté úvěry a
půjčky
Splátky úvěrů - 1194 0 1194 1193,9
Fond rezerv
Fond sociální
Prostředky minulých
let - 31,22   148,9 180,12 23,7

Financování celkem -1225,22 -140,23 -1013,88 -1084,99
Přebytek (-), ztráta
(+)

· Vedlejší (hospodářská) činnost obce (v tisících)

Lesní hospodářství

příjmy: 80,46 (prodej dřeva)
výdaje: 106,01 (zalesnění, oplocenky, vyžínání, postřik)
Voda:
příjmy: 564,14 (prodej vody)
výdaje: 778,67 (opravy, rozbory, el. energie, tel. poplatky, odpisy majetku)

 Nově vybudován hydrant u pošty (účet 021)

Pěstitelské centrum – moštárna
příjmy: 312,74 (prodej výrobků, služby pro zákazníky, prodej materiálu)

výdaje 343,9 (mzdové náklady, el. energie, nákup materiálu, odpisy majetku,
nové
vybavení, dary)

Stav skladu – obalového materiálu – 57,57 Stav skladu – výrobky k prodeji – 17,99

Maloobchodní prodejna

příjmy 1.511,32 (prodej zboží)
výdaje 1.779,5 (nákup zboží, mzdové náklady, nájem, el. energie, odpisy zboží, nákup

drobného majetku a materiálu)
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stav skladu zásob – 114,06

Ostatní hospodářská
činnost
příjmy 34,42 (vyhrnování sněhu, sekání, půjčovné, úroky)
výdaje 4,2 (popl. bance)

Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací

Výkaz Rozvaha, výkaz zisků a ztrát a příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na
www.dubenec.cz v sekci: závěrečný účet 2018

K nahlédnutí jsou na obecním úřadu v kanceláři účetní obce. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu
a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavu.

Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Rozpis
přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2018 je zpracován viz. Níže. U části dotací dojde k
jejich vyúčtování v následujícím období (např. volby). Vratky, u již vyúčtovaných dotací proběhly dle
pokynů.

 Položka 4111 – Neinv.přijaté transf. z všeob. pokl. správy SR Volba prezidenta ČR UZ 98008

částka 22,98 tis.

Přečerpán příspěvek na volby za rok 2018 ve výši Kč 1.511,61,- (podána žádost o proplacení v lednu
2019)

Volby do Poslanecké sněmovny ČR – Senát     UZ 98071                          částka 25 tis.

vratka za rok 2018 ve výši Kč 13.820,30,- (vráceno z účtu ČNB v lednu 2019 dle pokynů)

Volby do zastupitelstev obcí ÚSC         UZ 98071                                        částka 30 tis.

 vratka za rok 2018 ve výši Kč 9.711,50,- (vráceno z účtu ČNB v lednu 2019 dle pokynů)

 Položka 4112 – Neinv. přijaté transfery ze SR KÚ KHK Výkon státní správy částka 424,2 tis.

Položka 4116 – ostatní nerv. přijaté transfery ze SR

MPSV – vybudování zařízení péče o děti předškolního věku (Všeználek)

UZ 13013 částka 228,6 tis.
Šablony – Základní škola a mateřská škola Dubenec částka 304,07 tis.
(přeposláno škole) UZ 33063
MZe – oprava kaple UZ 29027 částka 82,6 tis.
MZe – oprava pomníčků UZ 29027 částka 305,2 tis.
Položka 4122 – neinvestiční přijaté transfery od krajů
Finanční dar – čistá obec částka 20 tis.
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Bezpečný internet – Základní škola a mateřská škola Dubenec částka 10 tis.
(přeposláno škole)
Položka 4216 – ost. investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
KU – lesní hospodářský plán UZ 33063 částka 17,08 tis.
Položka 4222 – investiční přijaté transfery od krajů
Projekt – čistírna odpadních vod částka 245 tis.

Inventarizace majetku

Byla provedena inventarizace majetku k 31.12.2018. Byly zjištěny drobné inventarizační nedostatky
(rozdíly v zaokrouhlení), u kterých došlo k napravení. Vše je podrobně popsáno v inventarizační
zprávě.

Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola
Dubenec za rok 2018

Neinvestiční příspěvek na činnost v roce 2018 2.291.000, - Kč
organizace vrátila do rozpočtu obce částku 195.000, - Kč (prosinec 2018)

náklady výnosy výsledek hospodaření
Hlavní činnost 15.729.563,07,- 15.741.891,95,- 12.328,88,-
Hospodářská činnost 178.880,05,- 178.950,51,- 70,46,-
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 Při kontrole účetnictví PO za rok 2018 bylo zjištěno, že nedostatky z minulých období jsou již
odstraněny a nadále se nevyskytují. Všechny kroky jsou podrobně popsány v inventarizační zprávě za
rok 2018 a v protokolu z provedené kontroly.

Při kontrole byla zjištěna drobná chyba v pokladně mateřské školy – rozdíl ve výši Kč 1,- (napraveno),
která vznikla tím, že na pokladním dokladu byla rozdílná částka od částky v pokladní knize.

Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace včetně všech zákonem předepsaných výkazu
je přístupná na úřední desce obce dálkovým přístupem.

Hospodaření organizací založených obcí

V září 2016 založila Obec Dubenec společně s obcemi Habřina, Vilantice, Lanžov, Litíč a Libotov –
Hustířanka služby s.r.o. (firma začala provoz v průběhu roku 2017)

Hospodaření za rok 2018 (výkaz zisků a ztrát) – v tisících

Tržby z prodeje výrobků a služeb 940
Ostatní provozní výnosy (dotace) 2.008
Příjmy celkem 2.948

Výkonová spotřeba (energie, služby) 783
Osobní náklady (mzdy, odvody, zák. poj.) 1.950
Úpravy hodnot v provozní oblasti 13
Ost.provozní náklady (daně, pojištění) 37
Výdaje celkem 2.783
Výsledek hospodaření za rok 2018 před zdaněním je 166
Daň z příjmů za rok 2018 4
Výsledek hospodaření za rok 2018 po zdanění je 163

Pěstitelské centrum s.r.o. – založeno leden 2017 společně s Farní charitou Dvůr Králové n/L. a panem
Tomášem Boučkem (firma v roce 2017 nezahájila provoz)

Bezpečnost obce

Řízení krizových situací obec Dubenec má v obci sestaven krizový a povodňový plán, živelné pohromy
v obci vzhledem k přívalovým dešťům se v letních měsících objevují. Přesto obec provádí pravidelné
odbahnění rybníků a potoků. Obec Dubenec je začleněna do integrovaného záchranného systému ve
Dvoře Králové nad Labem. V případě nebezpečí (zejména živelného), jsou obyvatelé upozorňování
rozhlasem, SMS a sirénou. Kriminalita v obci není, proto obec nepodniká ani žádné kroky k její
prevenci. Obec má dohodu v ORP Dvůr Králové nad Labem a vše řeší přestupková komise.
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Vnější vztahy a vazby

Obec je členem dvou organizací:

· Mikroregion Hustířanka - http://www.hustiranka.cz

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Hustířanka byl založen v roce 2001. Iniciátorem jeho vzniku
byla obec Habřina, v současnosti je sídlo svazku v obci Dubenec. Název mikroregionu je odvozen od
potoku Hustířanka, který protéká několika obcemi na tomto území.

Při založení svazku stálo 8 obcí. Většina z nich nebyla do té doby členem žádného sdružení obcí. Obec
Zaloňov byla již při zrodu svazku členem dobrovolného svazku obcí Jaroměřsko. Z nově přistoupených
obcí byly v DSO Jaroměřsko Hořenice, Litíč. Další nově přistoupené obce Kuks a Velký Vřešťov již před
vstupem do Hustířanky byly členem Sdružení obcí Podzvičínsko.

První rozšíření svazku nastalo 19. května 2003, kdy přistoupily obce Hřibojedy, Litíč a Velký Vřešťov. O
dva měsíce později následovalo přistoupení dalších dvou obcí, a sice obce Lanžov a Libotov 26. května
2003. K poslednímu rozšíření svazku došlo 26. února 2004, kdy přistoupily obce Heřmanice, Hořenice
a Kuks.

Svazek obcí Mikroregion Hustířanka má v současné době 16 členských obcí.

· Hradecký venkov o.p.s. - http://www.hradeckyvenkov.cz/

Místní akční skupina Hradecký venkov, která vznikla v roce 2007, je společenství občanů, neziskových
organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné moci),
které spolupracují na rozvoji venkovského území. MAS Hradecký venkov zahrnuje území 64 obcí
ležících západně až severozápadně od krajského města Hradce Králové. MAS Hradecký venkov měla k
31. 1. 2014 celkem 40 členů. Sídlo MAS je v Nechanicích.
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A.2 Východiska pro návrhovou část

Strategická část plánu rozvoje obce Dubenec vychází z analytické části a SWOT analýzy. Obec je na
tom velmi dobře, je vidět úspěšná dlouhodobá práce vedení obce a postupná realizace investičních a
rozvojových projektů. Obec těží ze své vhodné polohy v blízkosti větších sídel, včetně krajského
města. Obec je upravená, čistá, postupně opravovaná, což jsou další aspekty, které z ní dělají
atraktivní místo pro bydlení. Obec nabízí klidné prostředí v bezprostřední blízkosti přírody. Zvyšující
se počet mladých obyvatel a mladých rodin jen potvrzuje trend stěhování na venkov s možností
nalezení bezpečného a klidného prostředí pro rodiny s dětmi. Obec Dubenec má velkou výhodu v
tom, že má v obci školku, školu, zdravotní středisko s praktickým lékařem i obecní obchod. Obec dále
nabízí dobré podmínky pro sportovní vyžití a volnočasové aktivity. Obec žije aktivním společenským a
kulturním životem – pořádá se tu značné množství nejrůznějších akcí, aktivní jsou zejména hasiči.
Obyvatelé se příliš aktivně nezapojují, což může být, ale také způsobeno tím, že dosud nenalezli
vhodnou oblast pro své zájmy.

Tuto nízkou angažovanost obyvatel a jejich aktivní zapojení do života obce lze rovněž považovat za
jednu z nejslabších stránek obce. Část opatření a aktivit návrhové části je zaměřena právě na snížení
jejího vlivu. Dalšími slabými stránkami je absence prvků občanské vybavenosti a služeb a nutnost za
většinou dojíždět. Tyto slabiny jsou na druhé straně vyváženy aktivním společenským životem, což je
pro pocitovou kvalitu života mnohem důležitější.

Mezi příležitosti řadíme hlavně aktivní zapojení obyvatel do života v obci, jejich získání pro spolupráci
a společné plánování pořádaných akcí. Současně může obec aktivně podporovat nové aktivity, spolky
či skupiny. Obec by měla využít svůj potenciál a přípravou nových pozemků získat nové obyvatele a
zvýšit tak jejich počet. Současně do této oblasti patří i další investice do obecního majetku i
prostranství tak, aby byl zachován krásný, upravený a čistý vzhled obce.  Plánovaná výstavba dálnice,
která povede v nedaleké blízkosti obce, může pro obec znamenat příležitost i hrozbu. Vzhledem
k tomu, že právě v nedalekém Rožnově bude sjezd z dálnice na Jaroměř, budou moci obyvatelé
profitovat ze skvělé dopravní dostupnosti Hradce Králové a potažmo Prahy. Sjezd může být také
příležitostí pro větší aktivitu obce v oblasti cestovního ruchu a vzniku nových pracovních příležitostí.
Ohrožením pak může být zvýšená hladina dopravní zátěže, hluku a znečistění životního prostředí.

Dotazníkové šetření:

Dotazníkové šetření proběhlo v letech 2016, výsledky byly vyhodnoceny. S výsledky šetření se
seznámilo zastupitelstvo. Z výsledků jsou patrné tyto požadavky občanů:

SWOT analýza
Silné stránky

· Dobrá poloha obce a dopravní dostupnost.
Obec má dobrou polohu, s dobrou dostupností do Jaroměře, Dvora Králové nad Labem a
Hradce Králové. Kde jsou dobré pracovní příležitosti.
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· Dobré podmínky pro volný čas a kulturní akce obce s důrazem na děti a seniory. Podpora
spolkové činnosti.
Dobré zázemí pro volný čas. Pořádání kulturních akcí společně se spolky. Víceúčelové hřiště,
sportovní vybavení jak v letních měsících, tak možnost využití školní tělocvičny v zimních
měsících.

· Stabilní a narůstající počet obyvatel, dobrá dostupnost a společenský život v obci
Obec má nárůst obyvatel. Výhodou je obecní MŠ a ZŠ. Dobrá poloha obce.

· Aktivní spolky, přispívající ke společenskému životu obce.
Pořádání kulturních a sportovních akcí.

· Obec provozuje regionální prodejnu s místními produkty.
Obec provozuje obecní obchod s regionálními produkty, které si vyrábí obec sama v obecní
moštárně, i ty které se vyrábí v místních podnicích.

· Dostatek volných ploch pro výstavbu do budoucna, vhodné venkovní prostory pro
sportovní vyžití
Dostatek volných ploch pro výstavbu RD.

Slabé stránky

· Povodňová rizika a eventuální následky živelních událostí.
V obci v okolí vodních toků při přívalových deštích dochází ve výjimečných případech k
menším záplavám.

· Chybí informační centra pro turisty, celkově propagace cestovního ruchu.
Nedostatek propagace cestovního ruchu.

· Malá účast občanů na společenském dění v obci.
Občané nemají o tolik atraktivní společenské akce zájem.

· Vyšší míra dopravního rizika (větší provoz, nedodržování rychlosti).
Chybí chodníky. Větší frekvence větších vozidel.

· Nezájem lidí o dění v obci.
Malá účast obyvatel na kulturních i sportovních akcí.

· Malá podpora obecní prodejny.
Obyvatelé málo nakupují v regionální prodejně. Nepodporují výrobky vyrobené v regionu.

Příležitosti

· Výstavba plánované dálnice může být pro obec významnou příležitostí k dalšímu rozvoji, v
katastru obce bude sjezd z dálnice na Jaroměř.
Dobrá dostupnost a možnost nových pracovních příležitostí.

· Zvýšení angažovanosti lidí na životě obce.
Větší informovanost občanů o společenském dění v obci.

· Využití kapacit pro výstavbu RD a růst počtu obyvatel.
Výstavba nové ulice s výstavbou RD a zároveň růst počtu obyvatel.

· Aktivní spolupráce mezi obcemi a realizace projektů přispívajících k rozvoji celého regionu.
Členství v Mikroregionu Hustířanka a partner MAS Hradecký venkov.

· Zvyšování kvality života obyvatel prostřednictvím nových služeb, aktivit a aktivní práce pro
obec.

Hrozby

· Vylidňování venkova a odliv obyvatel do měst.
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· Nová výstavba
Nedostatek pozemků pro výstavbu nových rodinných domků z důvodu vysoké kvality
zemědělské půdy a její ochrany.

· Dopravní obslužnost
Omezování lokální autobusové dopravy

B. NÁVRHOVÁ ČÁST

Dubenec – obec kde by chtěl žít každý, obec, kde je lidem dobře.

Dubenec jako krásné, upravené, čisté a bezpečné místo pro život, kde je klid a příroda, ale
v pohodlném dosahu velká sídla nabízející veškeré služby.

Dubenec jako místo nabízející dostatek příležitostí pro sportovní vyžití, volnočasové aktivity a bohatý
kulturní a společenský život.

Dubenec kde to žije a lidem je spolu prostě dobře.

Globální CÍL:

Vytvářet podmínky pro spokojený život v klidném prostředí s dobrou dostupností přírody, které
nabízí vysokou kvalitu života.

B.1 Strategická vize

Dubenec – obec kde by chtěl žít každý, obec, kde je lidem dobře.

Dubenec jako krásné, upravené, čisté a bezpečné místo pro život, kde je klid a příroda, ale
v pohodlném dosahu velká sídla nabízející veškeré služby.

Dubenec jako místo nabízející dostatek příležitostí pro sportovní vyžití, volnočasové aktivity a bohatý
kulturní a společenský život.

Dubenec kde to žije a lidem je spolu prostě dobře.

Globální CÍL:

Vytvářet podmínky pro spokojený život v klidném prostředí s dobrou dostupností přírody, které
nabízí vysokou kvalitu života.

B.2 Cíle, opatření a aktivity

Vysoká důležitost Střední důležitost Nízká důležitost

Cíl: „Péče o majetek a vzhled obce””
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Jednou z velkých předností obce je dlouhodobý rozvoj a průběžné investice do oprav a renovace
stávajícího majetku a výstavba nového. V rámci tohoto cíle bude probíhat další údržba a výstavba
podle dlouhodobého plánu.

Opatření: „Údržba a výstavba majetku obce” Od – do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Rekonstrukce budovy obecního úřadu – střecha
a bezbariérové kanceláře.

2022 -
2026

Obec Dubenec 2.000
Vlastní +
externí

„Oprava OÚ, střecha s fotovoltaikou a
vnitřní zařízení.”

2021 -
2025

Obec Dubenec 4.500-
Vlastní +
externí

„Vybudovat sběrný dvůr.”

2021 -
2026

Obec Dubenec 3.000-
Vlastní +
externí

„Vybudovat v obci odpočinkové zóny s
lavičkami, pítky s pitnou vodou a informační mi
tabulemi.”

2023 -
2026

Obec Dubenec 1.500-
Vlastní +
externí

„Vystavět veřejné WC v oblasti u hasičské
zbrojnice.”

2023 -
2026

Obec Dubenec
SDH Dubenec

1.000-
Vlastní +
externí

„Stavba koupaliště pro odpočinek a sport.”
Do 2030 Obec Dubenec 17.000-

Vlastní +
externí

„Rekonstrukce zdravotního střediska na
bezbariérový vstup.”

2020–
2024

Obec Dubenec 3.000
Vlastní +
externí

Opatření: „Výstavba skladu u hasičské
zbrojnice.”
Výstavba skladu na nářadí pro spolkovou činnost
a sportoviště u hasičské zbrojnice.

Vlastní +
externí

„Výstavba skladu pro uložení hasičského
zařízení a zařízení pro sportovní hřiště.”

2021 -
2026

Obec Dubenec
SDH Dubenec

1.000
Vlastní +
externí

Opatření: „Údržba majetku hřbitov, škola,
školka, OÚ, hasičské zbrojnice a obchod”
Údržba, rekonstrukce a oprava hřbitova
vybudování parkoviště, u školky a školy oprava
střechy s fotovoltaikou, OÚ – oprava střechy s
fotovoltaikou, hasičské zbrojnice vnitřní úprava
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WC a umývárny, u obchodu průběžná oprava
obchodu – vybudovaní parkovací plochy.

„Údržba školky a školy. Rozšíření
sportovního hřiště u školy.”

2024 -
2026

Obec Dubenec 4.500-
Vlastní +
externí

„Údržba hřbitova. Vybudování parkoviště.”

2024 -
2026

Obec Dubenec 1.300-
Vlastní +
externí

Opatření: „Výstavba nových chodníků podél
komunikace oprava stávajících včetně
osvětlení.”
Postupná oprava veřejného osvětlení dle
požadovaných norem.

Od – do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

„Dokončit další etapu nových chodníků podél
komunikace.”

2021 -
2026

Obec Dubenec 20.000-
Vlastní +
externí

„Opravy místních komunikací – změna povrchů“

2021 -
2026

Obec Dubenec 25.000
Vlastní +
externí

Opatření: „Veřejné osvětlení (orientačního
osvětlení)”
Při výstavbě chodníků probíhá postupně
výměna stávajícího osvětlení i osvětlovacích
těles technologii úsporného LED osvětlení ulic.
Jedná se o výměnný modul osazený LED
diodami, který nahrazuje původní tělesa.

Od – do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

„Výměna stávajících osvětlovacích těles
technologii úsporného LED osvětlení ulic. Jedná
se o výměnný modul osazený LED diodami, který
nahrazuje původní tělesa.”

2020-
2026

Obec Dubenec 5.000
Vlastní +
externí

Cíl: „„Počet obyvatel – vytvářet podmínky pro růst obyvatel””
Obec má velký potenciál růstu, zejména dostatek parcel pro výstavbu nových domů (obecním
vlastnictví) a tím i získání nových obyvatel. V rámci tohoto cíle bude realizována příprava na budoucí
výstavbu, včetně posílení technické infrastruktury.

Opatření: „Výstavba nových RD”
Obec má velký potenciál růstu, zejména
dostatek parcel pro výstavbu nových domů (v
soukromém i obecním vlastnictví) a tím i získání
nových obyvatel. V rámci tohoto cíle bude
realizována příprava na budoucí výstavbu,
včetně posílení technické infrastruktury.

Od – do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování
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„Prodej a zesítění pozemků pro výstavbu RD.”

2019-
2023

Obec Dubenec 30.000
Vlastní +
externí

Opatření: „Vypracování studie na novou
zástavbu”

Od – do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

„Vypracovat projekt pro novou výstavbu RD.”

2020-
2022

Obec Dubenec 1.000-
Vlastní +
externí

Cíl: „„Rozvoj spolupráce mezi obcemi””
Spolupráce se týká zejména Mikroregionu Hustířanka a sdružení Hradecký venkov, jichž je obec
členem. V rámci mikroregionu mohou být realizovány projekty, které by obce samotné nebyly
schopné realizovat, zejména z finančních důvodů. Současně je tu prostor pro koordinovaný rozvoj
území.

Opatření: „Podíl na realizaci rozvojových
projektů a celkový rozvoj regionu”
Spolupráce se týká zejména Mikroregionu
Hustířanka a sdružení Hradecký venkov, jichž je
obec členem. V rámci mikroregionu mohou být
realizovány projekty, které by obce samotné
nebyly schopné realizovat, zejména z finančních
důvodů. Současně je tu prostor pro
koordinovaný rozvoj území.

Od – do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

„Spolupráce se týká zejména Mikroregionu
Hustířanka a sdružení Hradecký venkov, jichž je
obec členem. V rámci mikroregionu mohou být
realizovány projekty, které by obce samotné
nebyly schopné realizovat, zejména z finančních
důvodů. Současně je tu prostor ”

2019 -
2026

Obec Dubenec
DSO
Hustířanka

100
Vlastní +
externí

Opatření: „Podíl na realizaci rozvojových
projektů”
Vybudování navazující sítě cyklostezek napříč
regionem. Pracovat na projektu o odpadovém
hospodářství v rámci regionu. Najít strategii a
nejlepší řešení, jak nejlépe nakládat s odpadem.

Od – do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

„Cílem je zajistit podmínky pro optimální
využití, údržbu i rekonstrukce veřejných budov s
cílem jejích dalších využití pro volnočasové
zájmy občanů a spolků. Ve spolupráci s
dobrovolným svazkem obcí Mikroregion
Hustířanka využití programů k dalšímu vzdělá”

2019 -
2026

DSO
Hustířanka

Vlastní +
externí
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Cíl: „Rozvoj a budování infrastruktury obce”
Veřejné osvětlení, budování hnízdových ČOV (100EO).

Opatření: „Vypracování studie na novou
zástavbu”
Připravit studii na výstavbu nové bytové
zástavby za OÚ.

Od – do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Vestavba 4 půdních bytů v čp.2

2021 -
2026

Obec Dubenec 9.000
Vlastní +
externí

Opatření: „Rekonstrukce budovy obecního
úřadu”
Oprava OÚ. Střecha s fotovoltaikou. Vnitřní
prostory v budově. Modernizace kanceláří
vybudování bezbariérového přístupu.

Od – do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

„Rekonstrukce vnitřních prostor budovy
OÚ. Oprava.”

- -
Vlastní +
externí

Opatření: „Vzdělávání zastupitelů a vedoucích
pracovníků obce”
Obec Dubenec je členem dobrovolného svazku
obcí, který pro své členy zajišťuje také
vzdělávací činnost úředníků obcí i jejich
zastupitelů. Prostřednictvím projektu "Zvýšení
profesionality obcí Mikroregionu Hustířanka
formou plánů strategického rozvoje a zvýšením
kvalifikace zástupců obcí" (reg. číslo:
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007366) je
zajišťováno další vzdělávání dle schváleného
plánu. Součástí vzdělávání je zejména orientace
v zákonu o obcích a související legislativě.
Školení vybraných zástupců obcí jsou směřována
k využití v každodenní praxi ÚSC, jako např.
zákon č. 128/2000 Sb. Znalost obecných
ustanovení, rozlišení samostatné a přenesené
působnosti obce, mandát, práva a povinnosti
zastupitele, orientace v působnosti orgánů obce
nebo v pravomocech zastupitelstva obce, rady a
starosty, při majetkoprávním jednání,
zveřejňování nebo kontrola, dozor a neplatnost
právního úkonu jsou základními podmínkami
pro efektivní správu obce.

Od – do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Cíl: „Zajištění kvalitního životního prostředí”
Cílem je zajistit kvalitní životní prostředí v okolí obce pro spokojenost obyvatel a rozvoj turistického
ruchu a funkční krajinný ráz,
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Opatření: „Podpora výstavby hnízdových
čistíren odpadních vod.”
Výstavba hnízdových ČOV (100 EO) po celé obci.
Vypracovat projekty a postupně zahájit
realizaci.

Od – do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Cíl: „Zajištění podmínek pro efektivní správu obce”
Cílem je zajistit podmínky pro optimální využití, údržbu i rekonstrukce veřejných budov s cílem jejích
dalších využití pro volnočasové zájmy občanů a spolků. Ve spolupráci s dobrovolným svazkem obcí
Mikroregion Hustířanka využití programů k dalšímu vzdělávání zastupitelů a úředníků obce.
Prostřednictvím akreditovaných školících zařízení doplňovat vzdělání vedení obce na všech úrovních.

Opatření: „Vzdělávání zastupitelů a vedoucích
pracovníků obce”
Cílem je zajistit podmínky pro optimální využití,
údržbu i rekonstrukce veřejných budov s cílem
jejích dalších využití pro volnočasové zájmy
občanů a spolků. Ve spolupráci s dobrovolným
svazkem obcí Mikroregion Hustířanka využití
programů k dalšímu vzdělávání zastupitelů a
úředníků obce. Prostřednictvím akreditovaných
školících zařízení doplňovat vzdělání vedení obce
na všech úrovních.

Od – do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

B.3 Podpora realizace programu

Za realizaci programu bude zodpovědný starosta/starostka obce, jež může dále dle svých kompetencí
přiřazovat zodpovědnost za realizaci jednotlivých aktivit dalším zaměstnancům úřadu či členům
zastupitelstva.

Průběžné sledování naplňování programu bude v kompetenci Zastupitelstva obce, především v době
před tvorbou rozpočtu obce. Tento dokument bude také sloužit jako podklad pro tvorbu
střednědobého výhledu rozpočtu a rozpočtu obce.

Základním zdrojem financování aktivit tohoto dokumentu bude obecní rozpočet. U řady aktivit se
přesto počítá s možností využití spolufinancování z veřejných zdrojů (kraje, ČR, fondy EO), případně
ze soukromého sektoru.

Program může být průběžně aktualizován v návaznosti na průběh jeho realizace. Podmětem
k aktualizaci programu můžou být jak vnější okolnosti spojené s nutnou změnou obsahu dokumentu,
tak naplnění některých částí či potřeba stanovit nové cíle. Změny budou probíhat přímo v dokumentu
a s každou jeho revizí budou občané opětovně seznámeni. Aktualizace budou také schváleny
Zastupitelstvem obce. Aktualizace celého dokumentu proběhne nejpozději v 2021.

Aktuální znění dokumentu bude pro občany vždy dostupné na webových stránkách obce.

Program rozvoje obce Dubenec byl schválen Zastupitelstvem obce na veřejném zasedání dne
28.11.2019 číslo usnesení 118/2019 – 12.ZO.


