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Vážení spoluobčané,

ce byla rozdělena na dvě části.

dovolte mi stručně shrnout dění v naší obci v roce
2012 a seznámit Vás s plány na rok 2013 a dalším moţným směřováním obce Dubenec.

Dubenecký zpravodaj

Dubenec

V měsíci lednu 2012 zaţilo zastupitelstvo obce
velké personální zemětřesení. V návaznosti na
anketu o výstavbě bioplynové stanice v areálu
Karsit Agro, a.s., a pro vnitřní rozpory v zastupitelstvu odstoupil starosta obce Michal Štarman, a
s ním i zastupitelé obce Martin Dohnal a Oldřich
Šimek. Provozu obce se prozatímně ujmul místostarosta Jaroslav Huňat.
V únoru 2012 se konala dvě jednání zastupitelstva obce. První jednání zastupitelstva obce dne
02.02.2012 se vyznačovalo velkou účastí veřejnosti. Jednání řídil místostarosta obce Jaroslav
Huňat, který zde veřejně přečetl dopis odstupujícího starosty Michala Štarmana. Byly projednány
výsledky ankety o bioplynové stanici, kterou se
občané jasně vyjádřili proti její výstavbě. Dne
9.2.2012 proběhlo další zasedání zastupitelstva
obce a volba nového starosty a místostarosty,
rovněţ i odvolání člena kontrolního výboru a volba nového, dále se rozhodovalo o uvolnění a odměnách nově zvolených představitelů obce. Od
tohoto data je starostou obce zvolen Jaroslav
Huňat, místostarostkou Kateřina Burešová a novým členem kontrolního výboru se stal Roman
Černý. Zastupitelstvo obce se scházelo pravidelně kaţdý první čtvrtek v měsíci. V průběhu roku
bylo projednáno mnoho důleţitých rozhodnutí, od
rozšíření ţivnostenského oprávnění obce, přes
řízení financování rekonstrukce základní školy, aţ
po přípravu a schválení rozpočtu na rok 2013.
Chci touto cestou poděkovat všem zastupitelům
za jejich obětavou a odpovědnou práci.
Po stránce investic a údrţby majetku si obec dle
mého názoru nevedla špatně. Největší investicí
roku 2012 byla akce „Sníţení energetické náročnosti budovy základní školy v Dubenci―. Tato ak-

Část zateplení: celkové zateplení obvodového
pláště budovy ZŠ a výměna oken. Budova základní školy byla opatřena certifikovaným zateplením z polystyrenu a silikátové fasády. V kombinaci barev u velkých ploch ţlutá a u dělících lišt, nik
a atik okrová. Z důvodu poţadavků energetického
auditu byla zvolena plastová okna bílé barvy s
izolačním trojsklem. Toto sklo je velmi těţké a
proto následovalo další rozhodnutí, změna vnitřního rozloţení oken a tím došlo i ke změně celkového vzhledu budovy. Zároveň jsme přistoupili k
odbornému restaurování státního znaku v průčelí,
nad hlavním vchodem.
Část změna zdroje tepelné energie a nová otopná
soustava v ZŠ Dubenec: na základě energetického auditu bylo navrţeno změnit nákladné vytápění lokálními akumulačními kamny na úspornou
sestavu tepelných čerpadel a plynových kotlů,
které by slouţily jako záloha při extrémních tepelných podmínkách.
Otopná soustava pro ZŠ Dubenec se skládá ze 2
ks venkovních tepelných čerpadel systém vzduch
-voda, které jsou napojeny na technickou místnost umístěnou namísto jednoho z kabinetů tělesné výchovy v tělocvičně ZŠ. Tuto místnost bylo
potřeba rozdělit na dvě patra. Spodní, přízemní,
slouţí pro směšování otopné vody a je zde připraveno místo pro umístění centrálního ohřívače tep-
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lé vody pro celou školu (nebyl ovšem součástí projektu a proto
nebyl instalován). Horní patro, tvořeno podlahou z ocelových
roštů, je určeno pro dva záloţní plynové kondenzační kotle. Odvod spalin je řešen dvěma komínky nad střechu. Odvod kondenzované vody je samospádem do venkovní dešťové kanalizace.
Celý systém je řízen elektronickou jednotkou, která je vybavena
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lé investice je vzhledem k novým cenám za pronájem do 9 let.
Z dalších prací, kterými jsme provedli údrţbu nemovitostí, bylo
natírání ţelezných částí mostů a lávek, natírání dřevěných částí
úpravny vody, dále natření a drobné tesařské úpravy zahradního domku na fotbalovém hřišti. Dále byl opraven a natřen domek na nářadí na víceúčelovém sportovišti.
Do obce byl pořízen víceúčelový komunální traktor Antonio
Carraro TRH 9800 společně s příslušenstvím, které tvoří valník,
čelní mulčovač, ramenní mulčovač, štěpkovač a radlice na vyhrnování sněhu. Celá sestava v hodnotě 1.998.000,- Kč bez
DPH byla pořízena formou spotřebitelského úvěru, pro který byl
vybrán produkt společnosti ČSOB Leasing. Tento úvěr bude
doplacen v roce 2016. Stroj se od počátku zapojil do práce
v obci, po krátké odstávce způsobené poruchou převodovky
došlo k dohodám se starosty okolních obcí. V roce 2012 jsme
jiţ pracovali pro obce Litič, Vilantice a Lanţov

V rámci obnovy dopravní infrastruktury obce byly opraveny komunikace „U studánky― a „U Dubských―. Jednalo se o doplnění
a zhutnění podloţí cest s následným posypem a asfaltovým nástřikem. Dále se vyspravovaly některé výtluky na cestách
systémem sběru dat pro celkové vyhodnocení ekonomiky pro- v majetku obce a to tryskovou metodou s pouţitím asfaltové
vozu a GSM systémem, který okamţitě upozorňuje odesláním emulze a kameniva. Celkové náklady na opravy cest za rok
2012 činily 505.000,- Kč.
varovné SMS na výpadek systému.
Další velmi důleţitou akcí byla kompletní instalace nové tepelné
soustavy, tj. rozvod otopné vody a instalace radiátorů. V této
budově se topilo zpočátku místními zdroji tepla na pevná paliva
a po modernizaci elektrickými akumulačními kamny. Nová tepelná soustava se musela celá vybudovat od počátku. Hlavní
řad je veden v prostorech půdy a dále je rozveden jednotlivými
stoupačkami dál do jednotlivých učeben, tělocvičny, kabinetů a
sborovny a ředitelny. Rovněţ byly k tomuto systému připojeny
obě bytové jednotky. Celkový rozměr této investice byl
12.712.162,- Kč. Celá tato akce byla realizována za pomoci dotace ze Státního fondu ţivotního prostředí v celkové výši
5.349.007,-. Celková návratnost této investice je zhruba 10 let.

28.7.2012 byla obec Dubenec postiţena „bleskovou― povodní.
V prostoru Jedliny spadla v krátkém časovém období nadměrná
sráţka 80-100mm/m2. Kromě několika domácností byl zaplaven
i obecní víceúčelový sportovní areál u poţární zbrojnice. Chci
touto cestou poděkovat Sboru dobrovolných hasičů v Dubenci,
kteří svou obětavou prací a organizací své činnosti výrazně pomohli při likvidaci následků této povodně. Tato nadměrná sráţka prověřila jednotnou pozemkovou úpravu Jedlina, která má
za úkol chránit horní Dubenec proti povodním. Projevily se některé slabiny, tohoto díla. Do roku 2013 nás čeká oprava rovnaniny u prvního mostu a zbudování havarijní výpustě nad nemovitostmi pana Kováře a pana Čtvrtečky.

Další investicí byla plynofikace, instalace nové otopné soustavy
a modernizace přízemí čp.208, konkrétně ordinace praktické
lékařky a nebytového prostoru pro sluţby. Do jednoho ze skladů byl umístěn úsporný, kondenzační, plynový kotel a v celém
přízemí byla nainstalována nová tepelná soustava s radiátory.
Z důvodu pronajímání jednotlivých místností byl celý systém
rozdělen na dva okruhy vybavené měřením tak, aby bylo moţné vyúčtovat spotřebu plynu. Při této akci se rovněţ realizovala
přestavba a nová elektroinstalace v ordinaci praktické lékařky.
Celkové náklady na tuto rekonstrukci, společně s instalací kondenzačního plynového kotle a nové otopné soustavy byly
167.428,- Kč a obec ji platila ze svého rozpočtu. Návratnost ce-

Na zaplaveném sportovišti nejhůře dopadlo dětské hřiště, na
kterém proběhla paradoxně o dva týdny dříve brigáda, kdy byl
poloţen umělý trávník. Rovněţ polovina tenisového kurtu byla
shrnuta a nedalo se na ní hrát. Opět byla uplatněna pojistná
událost a celková škoda byla odhadnuta na 550.000,- korun. Po
vyjednávání s pojišťovnou Kooperativa, a.s., a JUTA ,a.s., výrobcem umělého trávníku, bylo rozhodnuto vyměnit celý povrch
dětského hřiště i tenisového kurtu. Podmínkou pojišťovny Kooperativa, a.s., bylo minimalizování nákladů na ekologickou likvidaci poškozeného koberce. Proto došlo k dohodě a darování
tohoto umělého povrch Hasičskému záchrannému sboru Královehradeckého kraje. Ve výběrovém řízení byla na 22. jednání
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zastupitelstva obce vybrána firma Stavosport s.r.o. s celkovou
částkou 534.802,- Kč. Oprava víceúčelového sportoviště byla
dokončena dne 11.09.2012. Díky darování povrchu tenisového
kurtu odpadla částka na ekologickou likvidaci, celková fakturovaná částka společností Stavosport s.r.o. byla 505.822,- Kč. Tato částka však nebyla konečná, díky zpoţdění ze strany dodavatele o 4 dny k smluvnímu datu předání díla byla ještě uplatněna smluvní pokuta 36.000,- Kč. Celkové plnění ze strany pojišťovny Kooperativa, a.s., bylo 455.240,- Kč.

2013. Celková cena celého systému činí 1.532.026,- Kč, dotace
ze Státního fondu ţivotního prostředí bude 1.380.487,- Kč. Rozdílovou část bude obec opět krýt ze svého rozpočtu.

Zateplení budovy Obecního úřadu. Tento projekt zahrnuje zateplení a výměnu oken a dveří opět tak, aby byla spotřeba energie minimální. Na toto opatření navazuje oprava dešťové kanalizace kolem budovy OÚ tak, aby nedocházelo k podmáčení zdiva. Výběrové řízení bude probíhat v měsících březen-duben
2013, realizace poté v květnu-srpnu 2013. Celkové náklady dle
projektové dokumentace jsou 1.904.000,- Kč, dotace
ze Státního fondu ţivotního prostředí bude 1.168.000,- Kč. Rozdílovou část opět obec pokryje ze svého rozpočtu.

Dalším projektem v rámci Mikroregionu Hustířanka je celková
studie odtokových poměrů v obcích na horním toku Hustířanky
a opatření, které umoţní lepší protipovodňovou ochranu obcí na
dolním toku. V současnosti probíhají přípravné projekční práce,
první výsledky jsou jiţ k nahlédnutí na internetových stránkách
obce v sekci krizové řízení.

Obec Dubenec je členem místní akční skupiny Hradecký venkov o.p.s. V rámci spolupráce s touto organizací byly získány
prostředky ze Státního zemědělského intervenčního fondu na
výstavbu nového hřiště, tzv. Multigenerační zóny v zahradě
obecního úřadu, modernizace wc a zasedací místnosti obecního úřadu v rámci projektu komunitní venkov. Další ţádostí na
V roce 2012 jsme byli úspěšní s podáním ţádostí na tyto pro- Státní zemědělský intervenční fond byla modernizace dosluhujíjekty:
cího vybavení úseku údrţby zeleně a to konkrétně na nákup nové profesionální motorové pily, křovinořezu a hydraulické lţíce
Zateplení a změna zdroje vytápění v Mateřské škole v Dubenci.
pro komunální traktor, tato ţádost postoupila a v současnosti
Tento projekt zahrnuje zateplení pláště budovy, výměny oken a
probíhá její administrace.
dveří, tak aby byla co nejvíce sníţena energetická náročnost
celé budovy. Dále instalaci tepelného čerpadla a kondenzační- V rámci členství v Mikroregionu Hustířanka je připraven projekt
ho plynového kotle do sklepních prostor a kompletní instalaci „Doprovodná zeleň kolem komunikací mikroregionu Hustířannové otopné sestavy. Další akcí v budově MŠ je modernizace ka―. Jedná se o liniové a solitérní výsadby zeleně jako jsou aleje
umýváren a WC. Výběrové řízení na tuto zakázku bude vypsá- a menší parkové úpravy v obci. Jedná se celkem o 10 opatření,
no v březnu-dubnu 2013. Stavební práce jsou plánovány na která budou realizována v průběhu let 2013-2014. Celkový rozčervenec-srpen 2013. Náklady dle projektové dokumentace by počet celé akce pro Dubenec je 980.286,- podíl dotace je
měly být 2.145.000,- Kč, dotace ze Státního fondu ţivotního 816.905,- Kč a je opět poskytován Státním fondem ţivotního
prostředí bude 1.023.464,- Kč. Rozdílovou částku obec pokryje prostředí, částka kterou se na projektu podílí obec je 147.043,ze svého rozpočtu.
Kč.

Rozhodně neméně důleţitou činností jako je realizace projektů,
je i jejich příprava. V roce 2012 jsme se pustili do příprav projektů podporovaných státními dotačními tituly jako je podpora
Posledním z velkých projektů obce pro rok 2013 je vybudování regionálního školství. V rámci tohoto programu jsme připravili
elektronického protipovodňového opatření v obci Dubenec. projekt na výměnu střešní krytiny Základní školy a instalaci noTento projekt spočívá v instalaci systému včasné výstrahy před vé kanalizace a rozvodů pitné vody.
povodněmi a nového bezdrátového rozhlasu. Na místech určeDalším projektem je modernizace a dobudování chodníků
ných povodňovou studií budou instalovány sráţkoměry a na něv celé obci. Tento projekt byl jiţ zpracován v roce 2004, ale nekterých místech toků hladinoměry. Tyto přístroje budou neustábylo přistoupeno k jeho realizaci. Z důvodu změn ve stavebním
le monitorovat hodnoty průtoku a sráţek, při naměření limitních
zákoně je nyní tento projekt aktualizován a především rozdělen
hodnot odešlou varovnou SMS zprávu na určené mobilní číslo.
na 3 etapy tak, aby i bez získání dotace byla moţná jeho poNa tento systém navazuje nová instalace bezdrátového rozhlastupná realizace.
su. Jedná se o moderní technologii, která umoţní dobrou slyšitelnost v celém Dubenci a inteligentní ovládání jednotlivých Dále sledujeme trendy v poskytování dotací, ale nutno uznat, ţe
komponent. Výhodou je spuštění výstrahy pomocí zaslání SMS rok 2013 je posledním rokem pro čerpání peněz z Evropské
zprávy. Tím by se mělo předejít prodlení s vyhlášením včasné- unie pro plánovacího období do roku 2013. Jaký bude trend po
ho varování občanů. Výběrové řízení na tuto zakázku bude pro- roce 2014 je stále otázkou, ale jako obec střední velikosti se
bíhat v dubnu-červnu 2013. Instalace v průběhu července-srpna snaţíme ovlivnit dění v regionu účastí při strategickém plánová-

S v a ze k 9 , v yd á ní 1 . , 3 0 0 v ý t i s ků

Strana 4

ní místní akční skupiny Hradecký venkov.

neční zábavou.

Obec Dubenec i v roce 2012 ţila bohatým kulturním i sportovním ţivotem. Tradiční spolkový ples se konal v sále Dubenecké
knedlíkárny naposledy. Účastnilo se jej zhruba 70 lidí a byl doplněn tradiční velkou tombolou i zajímavým programem. Další
akcí byl dětský karneval, opět v sále knedlíkárny. Pro děti byl
připraven zajímavý program společně a zábavné vystoupení.

Rovněţ Dubenecký sbor dobrovolných hasičů slavil své jubileum, a to 100 let od svého zaloţení. Sbor připravil krásné odpoledne s ukázkou hasičské techniky a vystoupením dechové
hudby.

Podzim začal opět tradiční a velmi oblíbenou akcí „Pohádkový
les 2012―. Občanské sdruţení Baťůţek se spoustou dobrovolníVelikonoce se nesly v duchu tradic. V prostorech kostela Svaté- ků připravilo putovaní od Lánské skály aţ k poţární zbrojnici.
ho Josefa a blízkém okolí byl uspořádán velikonoční jarmark Děti cestou potkávaly různé pohádkové postavy a plnily zadané
společně s akcí Jarní zpívání 2012. Diváci, kteří vydrţeli vlezlou úkoly. Odměnou na konci byl sladký balíček a táborák.
zimu, ocenili zajímavý program uměleckých škol ze Dvora KráDalší typicky podzimní akcí byl posvícenský fotbal. Utkání bylo
lové nad Labem a Jaroměře. Rovněţ veselé a zajímavé bylo
poznamenáno neúčastí z řad svobodných, kteří pro únavu nevystoupení dětí mateřských škol z Dubence a Lanţova. Celý
mohli nastoupit. Tak jako tak se hrál obstojný fotbal a děkujeme
den byl zakončen vystoupení folkové skupiny Kantoři s prograi Libotovským fotbalistům za organizaci přátelského dorostenmem Svítání.
ského zápasu.
V kostele jsme se rovněţ sešli při Noci kostelů 2012, kdy byl
V říjnu se konala oslava poloţení základního kamene dubenecpřipraven krátký komorní program. Děkuji ţákům základní školy
ké základní školy. Učitelé připravili program pro malé i velké dia Aničce Volšičkové za jejich vystoupení.
váky, celá škola byla otevřena a zájemci si mohli prohlédnout
Poslední akcí, která se v kostele Svatého Josefa uskutečnila, novou technologii vytápění.
byl Adventní koncert 2012. Nutno podotknout, ţe advent roku
V prosinci následovala Mikulášská nadílka, tentokrát jiţ konaná
2012 byl organizován ve spolupráci obecních úřadů v Dubenci,
v prostorách obecního úřadu. Děkuji Romanu Černému, Pavlu
Vilanticích a Lanţově. Bylo připraveno pásmo koncertů, které
Horákovi, Martinu Všetečkovi, Karlu a Aničce Volšičkovým za
bylo zakončeno Vánočním jarmarkem na Chotěborkách. Ti, ktepomoc s organizací.
ří se účastnili všech tří akcí , si mohli odnést keramickou figurku
Rok jsme zakončili pásmem adventních koncertů o kterých
do betléma.
jsem se jiţ zmínil.
Jarní počasí nás ovšem nezklamalo při pálení čarodějnic, prvomájové jízdě alegorických vozů a zejména při oblíbeném V oblasti údrţby zeleně byl v roce 2012 přijat p.Martin Hlavatý
pouťovém fotbalu. Nutno dodat, ţe kvalita a zejména zápal svo- na pozici pracovníka údrţby zeleně, strojník traktoru.
bodných rok od roku roste, ale na klidnou sílu ţenatých to letos Matrika, obecní úřad a obecní knihovna pracovaly jako kaţdý
opět nestačilo.
rok, SPOZ se postaral o tradiční setkávání seniorů a o gratulaV létě jsme uspořádali oblíbený Dětský den. Na přípravách a ce jubilantům.
realizaci se podílely všechny Dubenecké spolky a občanská
sdruţení. Dovoluji si jim touto cestou poděkovat. Opět bylo pro
děti připraveno mnoho soutěţí a zajímavých představení,
Hvězdou celého dne byla skupina ABBA revival, která účastníky dobře „rozjela― na nadcházející večer, který byl zakončen ta-

Jaroslav Huňat, starosta obce

Shrnutí práce zastupitelstva obce v měsících prosinec 2012 až leden 2013
Jednání zastupitelstva dne 20.12.2012

rozpočet obce tzv. na skutečnost. Čistě administrativní úkon
zastupitelstvo obce schválilo.

Posledního jednání zastupitelstva v r. 2012 se účastnili
všichni jeho členové a 11 hostů. Projednávány byly následující  - zastupitelé obdrţeli podrobný rozpočet obce na rok 2013.
Příjmy jsou rozpočtovány ve výši 12 824 tis. Kč, výdaje ve
záleţitosti:
výši 13 284,2 tis. Kč. Plánovaný schodek rozpočtu - 460,2
 - starosta předloţil ke schválení rozpočtovou změnu č.
tis. Kč bude financován z úspor předcházejících let. Po zod4/2012 vycházející z poţadavku Krajského úřadu upravit
povězení dotazů členů zastupitelstva a hostů byl rozpočet
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schválen.
 - firma Paclík s.r.o. dokončila výstavbu inţenýrských sítí v

lokalitě „U Fary―. Aby plynovod mohl být připojen k hlavnímu
plynovodnímu řádu, poţádala firma obec o zřízení věcné
břemene na parcele č. 2023/1 – cesta. Zastupitelé vyslovili
souhlas s uzavřením budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene.
 - bývalé zastupitelstvo schválilo dne 26. 3. 2009, usnesení č.
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stanovení nového poplatku za likvidaci komunálního odpadu. Při jeho výpočtu se vychází ze skutečně vynaloţených
nákladů
v předcházejícím roce. V roce 2012 vynaloţila
obec 479.415,-- Kč na pravidelný svoz odpadů a 30.815,-Kč na mimořádné svozy odpadů, které se uskutečnily 2x
ročně do velkoobjemových kontejnerů. Za to, ţe občané
odpady třídí, obdrţela obec 128 695,-- Kč. Celkové náklady, které činily 381 535,-- Kč se rozpočítají na 704 obyvatel
obce a 40 rekreačních objektů. To znamená, ţe poplatek za
rok 2013 na obyvatele a rekreační objekt by měl činit zaokrouhleně 500,-- Kč. Po diskusi členů zastupitelstva bylo
schváleno, ţe poplatek za opady v roce 2013 bude 450,-Kč.

7 o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní s panem
Paclíkem na odkoupení pozemků vč. inţenýrských sítí
v lokalitě „U Fary―. Odkoupení pozemků a inţenýrských sítí
bylo podmíněno dokončením, v 1. fázi, 6 rodinných domků,
ve kterých by mělo trvale bydlet do obce nově přistěhovalých
12 osob. Dne 26. 11. 2012 pan M. Paclík jednal se staros-  Schválen byl příspěvek z rozpočtu obce na činnost Myslitou obce p.Huňatem ohledně dokončovacích prací v této
veckého sdruţení Dubenec ve výši 5 000,-- Kč. Stejně velký
lokalitě, zvláště připojení inţenýrských sítí a jejich kolaudapříspěvek byl schválen krouţku mladých modelářů, který
ce. Vzhledem k tomu, ţe tato smlouva nebyla uzavřena v
působí při ZŠ Dubenec a ve dnech 4. aţ 5. října 2013 bude
souladu s jednacím řádem zastupitelstva obce, bylo rozhodorganizátorem Mistrovství České republiky papírových monuto zrušit bod, kterým tato smlouva byla schválena a tím
delů. Příspěvek 5 000,-- Kč dostane i ZŠ Dubec na nákup
tuto smlouvu zneplatnit. Pokud bude i nadále přetrvávat ze
keyboardu (elektronického piana) Yamaha.
strany firmy Paclík nebrání se zastupitelstvo obce dalším
novým jednáním.
 Projednání smlouvy o výpůjčce movitého a nemovitého majetku mezi Obcí Dubenec a SDH Dubenec bylo odloţeno na
 Zastupitelé schválili finanční příspěvek ve výši 5 000,-- Kč
příští jednání zastupitelstva
oblastní charitě Červený Kostelec. Charita, dle údajů uvedených v ţádosti, poskytuje komplexní péči těţce nemocným a
 Bez připomínek byl schválen vnitřní předpis č. 1/2013 týkajíumírajícím lidem i jejich rodinám.
cí se odepisování majetku a také vnitřní předpis č. 2/2013
 - zastupitelstvo neschválilo zapojení se do projektu „Cesta
upravující hospodaření příspěvkových organizací
vzkazů― organizovaným OÚ ve Špindlerově Mlýně.
 starosta oslovil dvě firmy zabývající se vypracováním návrhu

Činnost Obecního úřadu v měsíci lednu 2013.

na znak a prapor obce. Vypracováním návrhů byla pověřena
firma Mgr. Jana Tejkala za cenu 13 600,-- Kč
 Podle plánu inventarizace majetku proběhly na jednotlivých
úsecích inventury
28. zasedání zastupitelstva.
 Připravují se výběrová řízení na dodavatele akcí: zateplení a
změna zdroje vytápění MŠ, zateplení OÚ a výstavbu multiJednání zastupitelstva, které se konalo 31. ledna 2013, se
generační zóny. Připravuje se zadávací dokumentace na
účastnilo 6 jeho členů (jeden byl omluven) a 4 hosté. Mimo povýběr pojistitele obecního majetku
vinných bodů, jako je schválení programu, volba zapisovatele,
 Byla zahájena rekonstrukce toku potoka od mostu U Kovárověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení bylo na programu
ny k mostu na sídliště.
jednání:
 Projednání a schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2013,

 Pracovníci údrţby zeleně, mimo údrţby veřejných prostran-

ství, pracují na natírání dveří a zárubní na OÚ. Dále provákterou se stanovuje systém shromaţďování, sběr, přeprava,
dějí přípravy na rekonstrukci umývárny a WC v přízemí butřídění a vyuţívání komunálních odpadů a nakládání se stadovy
vebním odpadem na území naší obce. Celý text vyhlášky
 V provozu bylo kluziště, které bylo připraveno na zpevněné
najdete / v příloze tohoto vydání zpravodaj/ nebo na weboploše sportovního areálu u hasičské zbrojnice.
vých stránkách obce Dubenec.
 Plocha pro bruslení byla osvětlena do 20.00 hodin
Ing.Jaroslav Číţek
 V souvislosti s vyhláškou č. 1/2013 byl projednán i návrh na
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Usnesení č. 27/2012 a 28/2013
ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC
27. USNESENÍ
Zastupitelstva obce Dubenec
konaného dne 20.12.2012
273/2012 – 27. ZO
schvaluje tento program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 20.12.2012:
1. Schválení programu zasedání
2. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovatele usnesení
3. Seznámení s dosavadní činností OÚ v Dubenci (nebo ZO
Dubenec)
4. Rozpočtová změna č. 4/2012
5. Projednání rozpočtu obce na rok 2013
6. Ţádost společnosti RWE o zřízení věcného břemene
7. Projednání smlouvy o budoucí smlouvě kupní se společností
Paclík, s.r.o.

277/2012 – 27. ZO
souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene na pozemkové parcele č. 2023/1 v k.ú. Dubenec za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000,- Kč bez příslušné sazby DPH a s provedením stavby na pozemkové
parcele č. 2023/1 v k.ú. Dubenec, schvaluje smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a souhlasu se zřízením stavby se společností VČP
Net, s.r.o., se sídlem Praţská třída 485, 500 04 Hradec
Králové, která je na základě plné moci zastoupena
společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská
940, 401 17 Ústí nad Labem.
278/2012 – 27. ZO
ruší své usnesení č. 7 ze dne 26.03.2009,
ukládá starostovi obce zajistit nabývací tituly k pozemkům
v lokalitě „u Fary― ve vlastnictví společnosti Paclík,
s.r.o.
279/2012 – 27. ZO

schvaluje vyplacení finančního příspěvku ve výši
5.000,- Kč Oblastní charitě Červený Kostelec, se sídlem 5. květ8. Ţádost o příspěvek společnosti Hospic Aneţky České v Černa 1170, 549 41, Červený Kostelec na provoz Hospice Aneţky
veném Kostelci
České a Mobilního Hospice Aneţky České.
9. Nabídka spolupráce v projektu Cesta vzkazů
10. Výběr dodavatele pro akci "Návrh znaku a praporu obce
Dubenec"
11. Diskuse
12. Závěr
274/2012 – 27. ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec:
schvaluje zapisovatelkou zápisu Ivanu Huňatovou, DiS.

280/2012 – 27. ZO
neschvaluje zapojení se do projektu CESTA VZKAZŮ.

281/2012 – 27. ZO
schvaluje zpracování znaku a vlajky pro obec Dubenec
Mgr. Janem Tejkalem, heraldická tvorba, Záblatská 25, 713 00
Ostrava – Heřmanice za cenu 13.600,- Kč bez DPH.

schvaluje ověřovateli zápisu Ing. Jaroslava Číţka a MiloJ.Huňat, v.r. starosta
še Brentnera
K.Burešova, v.r.místostarostka
schvaluje přípravou návrhu usnesení Kateřinu Burešovou
275/2012 – 27. ZO

ZASTUPITELSTVO OBCE DUBENEC
schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2012.
28. USNESENÍ
276/2012 – 27. ZO
Zastupitelstva obce Dubenec
schvaluje v souladu s § 84 odst. (2) písm. b) zákona č.
konaného dne 31.01.2013
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, rozpočet obce Dubenec na rok 2013, navrţený v následujícím sestavení: Celkové příjmy ve výši 12.824 tis. Kč, 282/2013 – 28. ZO
výdaje ve výši 13.284,20 tis. Kč, financování 460,20 tis. Kč.
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schvaluje tento program zasedání zastupitelstva obce 285/2013 – 28. ZO
konaného dne 31.01.2013:
schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 2/2013, o
místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru,
Schválení programu zasedání:
přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpa1. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovate- dů a o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 4/2011.
le usnesení
286/2013 – 28. ZO
2. Seznámení s dosavadní činností OÚ v Dubenci (nebo ZO
schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč
Dubenec)
mysliveckému sdruţení Dubenec.
3. Návrh nové vyhlášky č. 1/2013, o stanovení systému shro287/2013 – 28. ZO
maţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
schvaluje dar v hodnotě 5.000,- Kč Základní Škole
odpadem na území obce Dubenec, zrušení vyhlášky č. Dukelských bojovníků a mateřské škole, Dubenec, IČ:
3/2012
75017881.
4. Návrh nové vyhlášky č. 2/2013, o místním poplatku za provoz 288/2013 – 28. ZO
systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţíschvaluje dar v hodnotě 5.000,- Kč krouţku modelářů
vání a odstraňování komunálních odpadů a o zrušení při Základní Škole Dukelských bojovníků a mateřské škole, Duobecně závazné vyhlášky č. 4/2011
benec IČ: 75017881.
5. Ţádost Mysliveckého sdruţení Dubenec o příspěvek na čin- 289/2013 – 28. ZO
nost
schvaluje vnitřní předpis obce č. 1/2013, odpisový
6. Ţádost Základní Školy Dukelských bojovníků a mateřské plán.
290/2013 – 28. ZO
školy, Dubenec o příspěvek
schvaluje vnitřní předpis obce č. 2/2013, financování
7. Ţádost krouţku mladých modelářů při ZŠ Dubenec o příspěpříspěvkových organizací zřízených obcí Dubenec.
vek na pořádání výstavy
8. Smlouva o výpůjčce movitého a nemovitého majetku s SDH
Jaroslav Huňat, v.r. starosta
Dubenec
Kateřina Burešová, v.r. místostarostka
9. Vnitřní předpis obce č. 1/2013, odpisový plán
10. Vnitřní předpis obce č. 2/2013, hospodaření příspěvkových
organizací
11. Diskuse a závěr
283/2013 – 28. ZO
Zastupitelstvo obce Dubenec schvaluje:
zapisovatelem zápisu Ivanu Huňatovou, DiS.
schvaluje ověřovateli zápisu Ing. Jaroslava Číţka a Petra
Krejčího
schvaluje přípravou návrhu usnesení Kateřinu Burešovou
284/2013 – 28. ZO
schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2013, o
stanovení systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění,
vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Dubenec.
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Nové vyhlášky
Obecně závazná vyhláška obce Dubenec
č . 1/2013

Čl. 3
Shromaţďování tříděného odpadu

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, tří- 1) Tříděný odpad je shromaţďován do zvláštních sběrných nádění, využívání
dob. Nápojové kartony se odkládají do oranţových PE pytlů,
které poskytuje obecní úřad.
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Dubenec
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny u koloniálu „U Novotných―, u zdravotního střediska, u zastávky „U kovárny―, u obecZastupitelstvo obce Dubenec se na svém zasedání dne 31.
ního úřadu a naproti stavebninám.
ledna 2013 usnesením č. 284/2013 – 28. ZO usneslo vydat na
základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny
(dále jen „zákon o odpadech―), a v souladu s § 10 písm. d) a §
příslušnými nápisy:
84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích―), tuto obecně závaznou vyhlášku:
a) papír barva modrá,
Čl. 1
Úvodní ustanovení

b) bílé sklo barva bílá, barevné sklo barva zelená,
c) plasty, PET lahve barva ţlutá. Do této nádoby se odkládají
téţ oranţové PE pytle s nápojovými kartony.

1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška―) stanovuČl. 4
je systém shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Sběr a svoz nebezpečných sloţek komunálního odpadu
Dubenec, včetně nakládání se stavebním odpadem (1).
1) Sběr a svoz nebezpečných sloţek komunálního odpadů je
2) Tato obecně závazná vyhláška je závazná pro všechny fyzic- zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich odebíráním na překé osoby, které pobývají na území obce.
dem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních
sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru
jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, na webo(1) Vyhláška č.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů,
vých stránkách obce a v místním zpravodaji.
Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro
2) Elektrozařízení z domácností (např. ledničky, televizory, moúčely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování
nitory, rozhlasové přijímače) je třeba přednostně odevzdávat u
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
příslušných prodejců. Není-li to moţné, lze vyuţít sběr a svoz
Čl. 2
dle odst. 1.
3) Léky lze odevzdávat téţ v lékárnách.
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na:
a) tříděný odpad, kterým je papír, nápojové kartony, bílé a barevné sklo, plast, včetně PET lahví,
b) nebezpečné sloţky komunálního odpadu,
c) objemný odpad,
d) odpad ze zahrad,
e) zbytkový odpad.

Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu

1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým
rozměrům nemůţe být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek).
2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně
jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány Informace o sbě2) Zbytkový odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném ru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, na wevytřídění dle odst. 1 písm. a), b), c) a d).
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bových stránkách obce a v místním zpravodaji. Při tomto sběru 3 Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
lze odevzdávat také pneumatiky z osobních automobilů.
předpisů
Čl. 6

Čl. 10

Odpad ze zahrad

Závěrečná ustanovení

Odpad ze zahrad je třeba přednostně kompostovat na vlastním 1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná
pozemku. Není-li to moţné, lze tento odpad odloţit pouze do vyhláška obce Dubenec č. 3/2011, o systému shromaţďování,
kontejneru umístěného u sběrného místa „U kovárny―.
sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních
odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem vydaná
Čl. 7
dne 8.6.2012 usnesením č. 210/2012-20.ZO
Shromaţďování zbytkového odpadu
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. března 2013.
1) Zbytkový odpad se shromaţďuje do sběrných nádob. Pro
účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou
a) typizované sběrné nádoby určené ke shromaţďování zbytkového odpadu - popelnice o objemu 120 a 240 l a PE pytle s
logem svozové firmy. Popelnice si fyzické osoby obstarávají
samy, PE pytle lze získat na obecním úřadu. Zbytkový odpad
se ukládá do sběrných nádob tak, aby je bylo moţno řádně
uzavřít a odpad z nich nevypadával,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, slouţící pro odkládání drobného směsného
komunálního odpadu.
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění
směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných
nádob jsou individuální nebo společná pro více uţivatelů. Sběrné nádoby se na stanovištích umisťují tak, aby byly dobře přístupné při jejich vyprazdňování. Umisťování sběrných nádob
na chodníku či komunikaci upravuje zvláštní právní předpis (2).

Obecně závazná vyhláška obce Dubenec
č. 2/2013,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o zrušení obecně závazné vyhlášky č.
4/2011

Zastupitelstvo obce Dubenec se na svém zasedání dne
31.1.2013 usnesením č. 285/2013 – 28. ZO usneslo vydat na
základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška―):
Čl. 1
Úvodní ustanovení

(2)

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů
Čl. 8
Nakládání se stavebním odpadem

(1) Obec Dubenec touto vyhláškou zavádí místní poplatek za
provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen
„poplatek―).

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.1
1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební
odpad není odpadem komunálním.
1 § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
2) Stavební odpad lze pouţít, předat či zlikvidovat zákonem ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích―)
stanoveným způsobem.
3) Pro odloţení stavebního odpadu je moţné objednat kontejČl. 2
ner, který bude přistaven a odvezen za úplatu. Objednávky
Poplatník
přijímá a sluţbu zprostředkovává obecní úřad.
(1) Poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepraČl. 9
vy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů plaSankce
tí2:
Porušení povinností stanovených touto vyhláškou lze postih- a) fyzická osoba,
nout podle zvláštních předpisů3.

S v a ze k 9 , v yd á ní 1 . , 3 0 0 v ý t i s ků
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1. která má v obci trvalý pobyt,

(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni
ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v dů2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
sledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke
České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na
stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému
dobu delší neţ 90 dnů,
domu.
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území Čes(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členskéké republiky pobývá na území České republiky přechodně po
ho státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evdobu delší 3 měsíců,
ropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upra- uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručovujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího vání.3
dočasnou ochranu cizinců,
(6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k indi- nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne,
viduální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hláše- kdy nastala.4
na k pobytu ţádná fyzická osob, a to ve výši odpovídající poČl. 4
platku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k indiviSazba poplatku
duální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo
více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
(1) Sazba poplatku činí 450,- Kč a je tvořena:
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost můţe poplatek platit
a) z částky 0,- Kč za kalendářní rok a
jedna osoba. Za fyzické osoby ţijící v rodinném nebo bytovém
domě můţe poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které b) z částky 450,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanoveplatí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu na na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářúřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data naro- ního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za
poplatníka a kalendářní rok a mohla činit aţ 512,- Kč
zení osob, za které poplatek platí.
Čl. 3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doloţit existenci
skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od
poplatku.

(2) Skutečné náklady za rok 2012 na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu činily: 381.535,- a byly rozúčtovány takto:
Náklady 381.535,- děleno 744 (704 počet osob s pobytem na
území obce + 40 počet staveb určených k individuální rekreaci,
bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu ţádná fyzická osoba) = 512,82 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 450,- Kč.

(3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlast(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit
nictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnésprávci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo
ho domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v popobytu, popřípadě další adresy pro doručování.
měrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu
(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlá- nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke
sit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individu- změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu
ální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.5
označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník
Čl. 5
parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V
Splatnost poplatku
případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě (1) Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. čerpopis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li vence příslušného kalendářního roku.
stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním
3 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
2 § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
4 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozem5 § 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích
ku, na kterém je umístěna stavba s bytem.

S v a ze k 9 , v yd á ní 1 . , 3 0 0 v ý t i s ků
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(2)Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném Tabulka meziročního porovnání cen
v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce,
2010
který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost Odpady dle Fin 2-12
vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního Výdaje pol.37
451.512,- Kč
roku.
Čl. 6

2011

2012

411.047,- Kč

510.230,- Kč

Příjmy pol.37

109.484,- Kč

92.374,- Kč

111.780,- Kč

Vybrané poplatky

237.600,- Kč

267.300,- Kč

258.066,- Kč

Navýšení poplatku

Jak vidíte z tabulky, náklady na svoz a likvidaci odpadů jsou v
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve dlouhodobé bilanci vyrovnané. Za zvýšením cen roku 2012 je
správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výmě- zapříčiněno z části navýšením smluvního palivového poplatku a
rem nebo hromadným předpisným seznamem.(6)
především nekázní občanů při svozu velkoobjemového odpadu,
(2)Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část kdy někteří z nás vyuţili tyto kontejnery k tomu, aby zde umístili
těchto poplatků můţe obecní úřad zvýšit aţ na trojnásobek; toto stavební a jiný odpad, který do svozu velkoobjemového odpadu
nepatří. Je nutné uvědomit si, ţe odpadové hospodářství je věcí
zvýšení je příslušenstvím poplatku.(7)
nás všech. Pokud někteří z nás nebudou dodrţovat pravidla, a
Čl. 7
budou se nadále chovat tak, ţe za ně účty zaplatí někdo jiný,
Odpovědnost za zaplacení poplatku
doplatí na to celá naše obec—tedy my všichni.
(1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek
nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a
jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.

Pokud se budeme všichni chovat tak, aby náš odpad nebyl problém druhých, pokud budeme třídit a dodrţovat pravidla je moţné poplatek za odpad zachovat na letošní výši, či dokonce sníţit. Je to jen o nás občanech obce jak k tomuto problému přistoupíme.

(2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, Samozřejmě jsem slyšel i několik názorů, ţe v případě zdraţení
vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.
nemá smysl dál třídit odpad, ţe by šly přesunout do kapitoly
odpadů prostředky z jiných částí rozpočtu a zvýšit podíl dotace
Čl. 8
obce. Tento postup je moţný, ale ptejme se. Chovali by jsme se
Přechodné ustanovení
potom jako dobří hospodáři? Dle mého názoru ne. Omezení
Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vy- růstu, či údrţby obce na úkor pohodlnosti některých z nás je
nehospodárné a hlavně krátkodobé řešení. Stejně jako lhostejhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
né přehlíţení konání těch občanů obce, kterých se to týká.
Čl. 9
JH
Závěrečné ustanovení
(1) Touto vyhláškou se ruší vyhláška č. 4/2011 vydaná dne
6.5.2011 usnesením č. 82/2011 – 8.ZO
(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.března
2013.

(6) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
(7)

§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Ještě pár slov k odpadovému hospodářství
obce
Zdraţení poplatku za odpad z 400,- Kč na 450,- Kč bylo krajním
řešením a zastupitelstvo k němu přistoupilo po zváţení všech
aspektů, které výpočet poplatku ovlivňují.

S v a ze k 9 , v yd á ní 1 . , 3 0 0 v ý t i s ků
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Dne 16.3.2013 provede ve vaší obci mobilní svoz nebezpečných odpadů
Stanoviště:

DUBENEC

koloniál u Novotných

8,00 – 8,25 hodin

u zdravotního střediska

8,30 – 8,55 hodin

kovárna u Šebků

9,00 – 9,25 hodin

parkoviště před OÚ

9,30 – 9,55 hodin

Vybírané nebezpečné odpady:
oleje a nebo tuky
barvy, lepidla, pryskyřice
rozpouštědla
kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie
detergenty, odmašťovací prostředky
staré léky
pesticidy
akumulátory (i plné)

Další odpady, které od Vás odebereme:
pneumatiky (osobní)
monočlánky
elektropřístroje - radia, vysavače, pračky, sporáky, atd.
ledničky, mrazničky
televizory
zářivky, výbojky

Ledničky, mrazničky, televizory, monitory, ostatní elektropřístroje, monočlánky a zářivky budou
odebírány ne jako odpad, ale na zpětný odběr. Proto je nepoškozujte a neodebírejte žádné součásti.
JINÉ ODPADY NEŢ ZE SEZNAMU NEODEBÍRÁME! ODPADY NENECHÁVEJTE NA STANOVIŠTI BEZ DOZORU! VYČKEJTE NAŠEHO PŘÍJEZDU ! ODLOŢENÉ ODPADY NEBUDOU ODVEZENY, ALE BUDOU PONECHÁNY NA MÍSTĚ !

Od pátku 15.3.2013 proběhne zároveň sběr velkoobjemových odpadů. Kontejnery budou přistaveny na následující
stanoviště 1. Bioska garáže 2.u zdravotního střediska, 3. kovárna u Šebků, 4. parkoviště pře OÚ, kde budou
stát do naplnění (cca týden). Zde lze odpady do kontejneru ukládat průběţně.
Sbírat se budou velkoobjemové sloţky komunálního odpadu, které nelze ukládat do popelnic: kusy nábytku, koberce, linolea, staré lyţe, matrace, kočárky a podobně, NE PNEUMATIKY a NEBEZPEČNÉ ODPADY. Nelze odkládat papír, sklo, plasty a ani ţelezo. Ty je moţno odevzdávat průběţně do separovaného sběru. Rovněž není
určeno pro odkládání stavební sutě a zeminy.

Přineste nám svůj odpad ! Chraňte naše životní prostředí !!!

S v a ze k 9 , v yd á ní 1 . , 3 0 0 v ý t i s ků
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Sdělení úřadů
Povinná výměna řidičských průkazů
Letos, 31. prosince 2013, pozbývají platnost řidičské průkazy Profesní řidičský průkaz
(ŘP) vystavené od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004. Do
konce roku jsou jejich drţitelé povinni si je vyměnit, Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu řidičské průkazy
pozbývají platnosti. Ţádáme tímto všechny drţitele platných ŘP, které byly vydány před 1. květnem 2004, aby
poţádali o výměnu včas.
Kdo je zároveň drţitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče
(PPZŘ), jehoţ platnost končí v letošním roce 2013, dostaví se
Výměna probíhá na určeném pracovišti obecního úřadu k výměně ŘP a PPZŘ přibliţně 1 měsíc před ukončením plats rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu. Určené nosti PPZŘ s dokladem o absolvování 35 hodin školení.
pracoviště pro územní obvod Dvůr Králové nad Labem je MěstHana Petrášová a Marie Pohlová, ODP
ský úřad Dvůr Králové nad Labem, evidence řidičských průkazů, náměstí T. G. Masaryka 38.
Kde a kdy si můţete vyměnit ŘP

Kontaktní osoby:

Výměna parkovacího průkazu pro osobu se zdravotním
Petrášová Hana tel.: 499 318 107 nebo Pohlová Marie tel.: 499 postiţením
318 113.
Dne 31.12.2012 jiţ skončila definitivně platnost označení vozidel osob se zdravotním postiţením, drţitelů průkazu mimořádných výhod ZTP a ZTP/P (s výjimkou osob postiţených úplnou
Úřední hodiny:
nebo praktickou hluchotou).
pondělí a středa: 08:00 do 17:00 hod.; úterý, čtvrtek a pátek:
08:00 do 11:30 hod.
Od 1.1.2013 je tedy na vozidlo se starým označením O1 nahlíţeno jako na běţné vozidlo, nejedná se jiţ o vozidlo osoby se
zdravotním postiţením a nemůţe vyuţít výjimky ze zákona.
Nezbytné náleţitosti:
Tento nový průkaz je sjednocen v rámci celé Evropské unie a
umoţňuje jeho drţitelům vyuţívání výhod a výjimek ve všech
Při výměně budete potřebovat:
členských zemích EU.

vyplněnou „Ţádost o vydání ŘP―, kterou obdrţíte na
Pokud budete mít osoby se zdravotním postiţením zájem o tuto
pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působnosvýměnu, je třeba předloţit:
tí,


platný doklad totoţnosti (občanský průkaz nebo pas),



1 ks průkazové fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm,



řidičský průkaz, který podléhá povinné výměně.



občanský průkaz drţitele mimořádných výhod (ZTP
nebo ZTP/P)
 platný průkaz mimořádných výhod (ZTP nebo ZTP/P)



fotografii formátu 35x45 mm odpovídající současné podobě
stávající zvláštní označení vozidla pro parkování O1, k vráPoplatky a lhůta vydání ŘP
cení
Povinná výměna ŘP je osvobozena od správního poplatku,
Při výměně a vydání parkovacího průkazu je nutná osobní
pokud nedochází současně ke změně údajů zapisovaných do
účast drţitele mimořádných výhod a ţadatel musí být hlářidičského průkazu. Počítejte s tím, ţe vydání ŘP je moţné do
šen k trvalému pobytu ve správním obvodu Městského
20 dnů od podání ţádosti. Pokud potřebujete nový řidičský průúřadu Dvůr Králové nad Labem.
kaz vydat v kratší lhůtě, tj. do 5 pracovních dnů od podání ţáParkovací průkaz je vystaven na počkání a je zdarma.
dosti, bude vás výměna ŘP stát 500 Kč.

S v a ze k 9 , v yd á ní 1 . , 3 0 0 v ý t i s ků

Parkovací průkazy vydává:
Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, odbor dopravy a silničního hospodářství, nám. T.G. Masaryka 38, v přízemí hlavní
budovy číslo dveří 128.
Kontaktní osoby: Alena Řeháková (tel.499 318 260) a Lenka
Brůnová DiS (tel.499 318 112)
Úřední hodiny:
Pondělí a středa:
08:00 hod. do 17:00 hod.
Úterý, čtvrtek a pátek
08:00 hod. do 11:30 hod.
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Malá statistika pohybu občanů v naší obci za poslední tři
léta
k 31.12.2010
k 31.12.2011
k 31.12.2012

707 občanů
713 občanů
704 občanů¨

V loňském roce z našich řad odešly :
Růţena Pácaltová

* 1928 + leden 2012

Jiřina Vachulková * 1928

+březen 2012

18.ledna 2013
Zahájena jarní divadelní sezóna.

Matrika a SPOZ informují

18.března 2013

POZOR MIMOŘÁDNĚ V PONDĚLÍ !
Blahopřání jubilantům, kteří v měsíci listopadu a prosinci
2012, v lednu a únoru 2013 oslavili nebo oslaví významné
ţivotní jubileum:
Proběhne tradiční setkání seniorů
Jarmila Degerová.



beseda s P. Baudyšem -THAJSKO, LAOS, KABODŢA.

Miluše Lesáková, Miloš Lazecký, Zdeňka Šebková, Stanislav
Filounek.

Zapsala: L.Vobicková

Milada Lišková, František Hlavatý, Vlasta Kirschová.
Jiřina Riegerová, Aneţka Horáková, Vlastimil Tomíček, Blanka
Paříková, Vlasta Čapková,Alena Piţlová.
Všem oslavencům přejeme pevné zdraví, mnoho štěstí a
spokojenosti.

Kronika
Počasí v obci Dubenec za rok 2012

Nejchladnější noc z 11. 2. na 12. 2. -22 °C
Nejchladnější den 2. 2. a 7. 2.
-11 °C
Zimní setkání seniorů
Nejteplejší noc z 23. 8. na 24. 8. 23 °C
V budově obecního úřadu se sešlo na 25 seniorů. Členky Nejteplejší den 20. 8.
36 °C
SPOZ opět připravily pro naše seniory příjemné posezení s
vánoční tématikou—tentokrát spojené s ochutnávkou vánoček V sobotu 25. 2. je docela teplo (v noci 0 °C, přes den 8 °C) taje
a výměnou receptů na jejich přípravu. Dále proběhla nabídková sníh, voda stéká z polí do vesnice, v potoce prudce stoupá.
akce na dekorativní a voňavé svíčky. Nakonec členky SPOZ V Kalinovci se vylila na louky, ve vesnici zatopila několik sklepů
popřály naším seniorům veselé vánoce a krásný nový rok 2013. a hospodářských budov.
27.listopadu 2012

Ve čtvrtek 5. 7. v 20:00 hodin silně pršelo, zvedl se velký vítr,
který lámal stromy, odnášel krytinu ze střech a hladina potoka
Byla ukončena podzimní divadelní sezóna. Budeme se těšit na se zvedla, v některých místech se potok vylil z koryta.
jarní sezónu.
V sobotu 28. 7. bylo od rána skoro jasno, slunečno, teplota dosahovala 34 °C. Od 17:30 se začalo počasí měnit na oblačno
15.prosince 2012
aţ zataţeno a v 18:30 hodin přišel silný vítr (rychlost aţ 120
Vánočního koncertu Václava Hybše v Jaroměři se zúčastnilo 10
km/hod) a přívalový déšť. Opět padaly stromy, krytina ze střech
seniorů.
a někde i odlétly celé střechy. Od Jedliny přišla přívalová vlna a
Sňatky
zatopila celý areál u hasičárny, na hřišti je asi cca 20 cm vody.
Další příval vody přišel z pole nad bytovými domy. Potok je
18. Prosince- Marek Vávra a Martina Rejlová
naplněn po okraj, někde se vylil i ze břehu. Od 19:30 hodin při31.prosince - Pavel Novotný a Romana Procházková.
šla bouřka a přívalový déšť, prší aţ do noci. Od 19:30 – 23:00
9. prosince 2012
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hodin spadlo 90 – 100 mm sráţek/m2. Silný vítr byl v dolní části I přes pozitivní dojem z výše uvedených údajů při detailnější
obce.
analýze dosaţených výsledků dojdeme ke zjištění, ţe některé
poloţky se nejeví tak ideálně, jak by se mohlo zdát.
MAS Hradecký venkov, Společná CIDLINA, Podchlumí a
Ţeleznohorský region připravují nový projekt spolupráce s Názorným příkladem je srovnání rozpočtovaných a skutečných
názvem Krajina je naším zrdcadlem.
hodnot daňových příjmů, kdy bylo nakonec vybráno o přibliţně
27 mld. Kč méně (námi odhadovaný podíl obcí činí zhruba 5
MAS Hradecký venkov ops.
mld. Kč). Po zveřejnění skutečných hodnot podílů obcí na inkasu sdílených daní v roce 2012 tento údaj upřesníme.
V rámci projektu bude na území partnerských MAS na vybraných místech revitalizována zeleň v krajině, podél cest a vodo- Další zásadní oblastí, která se jeví jako problematická – a to
tečí. budou obnovována zapomenutá relaxační a duchovní mís- především s ohledem na změny, které byly prosazeny – je zceta .) a propagována péče o zeleň a krajinu. Cílem je zkvalitnit la určitě inkaso DPH. I přes relativně výrazné navýšení dolní
ţivotní a obytné prostředí obyvatel, zpestřit a rozšířit ţivotní hranice sazby pro rok 2012 došlo k výraznému poklesu % plněprostor pro volně ţijící ţivočichy a vytvořit podmínky pro zod- ní, pokud srovnáváme předpokládaný a skutečně realizovaný
povědnou péči o veřejnou zeleň na území partnerských MAS. výběr (pěkně znázorněno v níţe uvedené tabulce), a to vše
pouze při velmi mírném nárůstu absolutně vybrané částky proti
Vyzýváme tímto partnery z regionu Hradecký venkov k zapojení
roku 2011 (cca. o 3mld. Kč). Je pak minimálně k zamyšlení,
do přípravy a realizace tohoto nového projektu.
jaký efekt bude mít další, ač minimální, navýšení hodnotu obou
P o ţ a d a v k y
n a
s p o l u p r á c i : sazeb DPH v letošním roce 2013. Jako zásadní pro další vývoj
– partner má vypracovaný záměr na revitalizaci zeleně nebo na v této oblasti vidíme zcela určitě budoucí makroekonomický
obnovu historického místa (staré parky, aleje, prameny poto- vývoj českého hospodářství, který nadále vykazuje známky
ků, výletní místo apod.) a předběţný rozpočet akce stagnace či spíše recese.
– jsou vypořádány vlastnické vztahy k dotčenému pozemku/
Abychom nevnímali situaci jen jako negativní, musíme určitě
pozemkům (vlastnictví nebo nájemní smlouva)
zmínit vývoj v oblasti inkasa daní z příjmů jak právnických osob,
– partner souhlasí s předfinancováním projektu
tak fyzických osob, kde je z níţe uvedené tabulky jasně vidět
Bliţší informace Vám sdělí Váš obecní úřad.
naopak zlepšení, pokud opět srovnáváme s rokem 2011.
Zdroj: www.hradeckyvenkov.cz V oblasti daně z příjmu PO je pak vidět výrazný meziroční nárůst, i co se týče absolutně vybrané částky (+ 10 mld. Kč), u
daně z příjmu FO pak došlo v rámci rozpočtování především k
Plnění státního rozpočtu za rok 2012, zpřesnění odhadu oproti roku 2011 a tím k výrazně lepší hodnotě (samotný absolutní nárůst vybrané daně je pouze necelé 3
dle Svazu měst a obcí ČR
mld. Kč). Pro detailnější pohled na jednotlivé poloţky inkasa sdílených daní za rok 2012 včetně srovnání s % plněním
Dne 3. ledna 2013 byly ministerstvem financí oficiálně zveřejněrozpočtu v předchozím roce 2011 Svaz připravil přehledny předběţné výsledky plnění státního rozpočtu za rok 2012.
Celkový deficit státního rozpočtu
Daň
Rozpočet Skutečnost % plnění % plnění
dosáhl hodnoty 101 mld. Kč
2012
2011
(schválený státní rozpočet počítal Daňové příjmy cel754,32
726,95
95,9
dokonce se schodkem aţ 105 mld. kem
96,4
Kč), čímţ se oproti předchozímu Daň z přidané hodnoty
308,70
278,23
98,5
90,1
roku deficit sníţil o více neţ 40 mld.
Daň z příjmů právnic122,90
128,00
97,9
Kč. Díky tomuto trendu se podařilo kých osob
104,2
udrţet důvěryhodnost České repub- Daň z příjmů fyzic135,90
136,29
88,3
liky na finančních trzích, coţ sniţuje kých osob
100,3
náklady na obsluhu státního dluhu
- zvláštní sazba
12,80
13,24
57,3
103,4
(tzn. niţší placené úroky věřitelům).
- z přiznání
5,3
3,26
27,7
61,5
Dle vyjádření ministra financí se
- ze závislé čin117,80
119,79
98,6
nyní ČR nachází v první desítce
nosti
101,7
v rámci zemí EU.

Daň z nemovitostí

8,70

9,54

109,7

88,3
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nou tabulku:

Program má slouţit k naplnění vybraných cílů politiky elektronických komunikací Digitální Česko a Digitální agendy EU v
Na stránkách Svazu (www.smocr.cz) je k dispozici aktualizovapodmínkách České republiky.
ná kalkulačka příjmů dle RUD pro rok 2013. Nicméně
s ohledem na těţko odhadnutelný vývoj makroekonomických
ukazatelů budeme nadále vývoj inkasa jednotlivých daní prů- Venkovské pošty v roce 2013? Nejistý osud
běţně sledovat. Jakmile budou zveřejněna relevantní data Starostové protestují proti snahám o redukci
(s dle našeho názoru vypovídací schopností – tzn. nejdříve za
první aţ druhý kvartál 2013), rozšíříme jiţ existující kalkulačku poštovní sítě.
obsahující aktuálně pouze predikované příjmy z RUD na záklaSMS ČR, 6. 12. Praha: Liberalizace poštovního sektoru, která
dě skutečného plnění státního rozpočtu – resp. dle vývoje inkanastane od Nového roku, sebou má přinést i rozsáhlé změny v
sa daňových příjmů u sdílených daní a dle zveřejňovaných prepoštovní legislativě. Stranou zájmu stojí vyhláška, jejíţ vznik
dikcí makroekonomických ukazatelů.
sledují s obavami starostové venkovských obcí. Má totiţ upravit
Zdroj: www.smocr.cz povinný počet pošt, který bude muset Česká pošta udrţovat.
„Nejčernější scénáře hovoří o moţném rušení více neţ tisícovČTÚ: Dostupnost základních poštovních slu- ky vesnických pošt. Pošta v naší obci by byla tudíţ akutně ohroţena,― uvedl například starosta obce Křeč Josef Čamra, který
žeb je prioritou
se za Sdruţení místních samospráv ČR podílí na vyjednávání
Místopředseda AK ČR Jiří Běhounek se po nové legislativy.

jednání se SMS ČR sešel s předsedou ČTÚ

Jádro problému tkví ve snaze Českého telekomunikačního úřadu zvýšit maximální docházkovou vzdálenost k poště ze současných 2,6 km na 10 km. „Snaţíme se při jednáních udrţet
stávající pravidla nebo alespoň dát starostům moţnost uhájit
místní poštu při jednání s drţitelem licence. Vţdyť starosta je
voleným zástupcem veřejnosti,― soudí například místopředsedkyně SMS ČR Věra Kovářová.

Předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu Pavel Dvořák a místopředseda Asociace krajů ČR, hejtman Jiří Běhounek
se minulý týden na setkání na Krajském úřadu v Jihlavě zabývali otázkou dostupnosti základních poštovních sluţeb především ve venkovských lokalitách. Představitelé Asociace krajů a
Sdruţení místních samospráv totiţ jiţ dříve na svém společném
Pokud by poštovní síť byla „optimalizována― podle nových kritézasedání 14. února upozornili na mnohdy necitlivý přístup Česrií, mohlo by dojít k obtíţně představitelné situaci, ţe plocha
ké pošty v této záleţitosti.
obsluhovaná jednou poštou by byla oproti současným necelých
Předseda Rady ČTÚ během společné debaty konstatoval, ţe 24 km2 třeba i desetkrát větší, coţ by nás zařadilo na chvost
příslušná prováděcí vyhláška ČTÚ k novele zákona o poštov- mezi zeměmi EU.
ních sluţbách účinná od 1. ledna 2013 stanoví pouze minimální
Sdruţení místních samospráv ČR dlouhodobě upozorňuje na
poţadavky na dostupnost základních poštovních sluţeb z geoškodlivost rušení pošt. Je třeba zkvalitňovat sluţby ve stávající
grafického a časového hlediska. „V ţádném případě neukládá
síti, která zajišťuje jejich dobrou dostupnost i pro občany venČeské poště rušit jakoukoliv pobočku. Naopak. Jasně říká, pod
kovských oblastí. „Vydat se cestou rušení, nebo předat poštovjaká kritéria Česká pošta nemůţe jít. Celkový počet provozoven
ní sluţby obcím, na které se valí jedna povinnost za druhou, je
závisí výhradně na jejím rozhodnutí. A to by mělo být přijato ve
velmi nezodpovědné―, dodává Věra Kovářová.
spolupráci jak s Asociací krajů, tak Sdruţením místních samoStarostové se nyní snaţí o hrozbách likvidace pošt na venkově
správ―, uvedl doslova Pavel Dvořák. Dále Jiřího Běhounka
informovat také nové krajské hejtmany. „S porozuměním jsme
ubezpečil, ţe ČTÚ beze zbytku vyuţije všechny zákonné komse setkali například u hejtmana Zlínského kraje, další jednání s
petence a moţnosti, aby chránil oprávněné potřeby všech uţikladným výsledkem proběhla také v Karlovarském a Plzeňském
vatelů základních poštovních sluţeb a aby byly tyto sluţby pokraji. V Pardubickém kraji dokonce vznikla Poříčská výzva za
skytovány v kvalitě, jeţ je ve veřejném zájmu nezbytná.
zachování poštovní sítě, adresovaná nově zvolenému hejtmaV druhé části jednání Pavel Dvořák seznámil Jiřího Běhounka novi Netolickému,― uvádí Tomáš Chmela, tajemník Sdruţení
se zahájením přípravy návrhu Programu podpory projektů za- místních samospráv ČR.
měřených na budování přístupových sítí nové generace pro
Zdroj: www.smscr.cz
vysokorychlostní internet. Návrh společně připravují Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Český telekomunikační úřad.
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CO SE DĚJE V ZŠ DUBENEC

Den otevřených dveří

lepší osud.

Oslavy pokračovaly
Sobotu 17. listopadu 2012 jsme ve spolupráci se zřizovateuvnitř budovy vystoupením
lem vyuţili k prezentaci rekonstruované školní budovy pro širobývalých i současných
kou veřejnost, spojenou s oslavou osmdesáti let od poloţení
ţáků školy. Ve třídách
základního kamene.
1. stupně bylo moţno
shlédnout fotoprojekce
mapující činnost školy
v posledních letech a také
průběh stavebních prací
na budově v letních měsících. Tradičně se velkému
zájmu těšila výstavka školních kronik a fotografií.
Školní jídelna poslouţila
účastníkům oslav pro tento den nabídkou občerstvení.

Školní budova byla otevřena od 10.00 hodin, v 10.30 proběhlo na nádvoří školy slavnostní zahájení celé akce. Po zvuku
státní hymny a poloţení
pamětního věnce druţstvem
dobrovolných hasičů zazněly projevy starosty obce Jaroslava Huňata, kronikáře
Karla Volšičky a ředitele
školy Aleše Malého. Ten na
konci svého vystoupení přivítal vzácného hosta, paní
Janu Sedláčkovou, dceru
prvního ředitele školy pana Všem, kteří se na oslavách podíleli, ať uţ jako účastníci nebo
organizátoři, děkujeme za pěkný den.
v Dubenci 1. 12. 2012
zapsal Aleš Malý
Václava Boubelíka, která se jako
osmiletá školačka zúčastnila poloţení základního kamene školy před
osmdesáti lety.
Program pokračoval vysazením
památeční lípy na školním pozemku. Lípu, kterou jsme na stejném
místě vysadili před třinácti lety
k výročí 100 let Matiční školy
v Dubenci, vyvrátila letos v červenci
vichřice. Přejeme novému stromku
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je zahrnuta do částky za ubytování. Celkovou cenu za výcvik

Zápis
Zápis – klíčová situace pro budoucnost školy – proběhl za asistence pohádkových bytostí ve středu 23. ledna. Patnáct budoucích prvňáčků úspěšně prošlo prvními školními nástrahami a za odměnu si odnesli drobné dárky od starších dětí. Těšíme se na ně na počátku příštího školního roku.

nám pomohl sníţit
i pan Rostislav Rejl
z Dubence, který
dětem sponzorsky
dopravil do Krkonoš a zpět lyţař-

zápisu skou výstroj a výpředcházelo vystoupení zbroj. Děkujeme.
Vlastnímu

dramatického Děkujeme i panu Filipu Krausovi z Libotova, který nám vypokrouţku v mateřských mohl coby kvalifikovaný instruktor lyţování. Aţ na jedno onedětí

Libotově,

mocnění v průběhu

Lanţově a Dubenci.

výcviku se nám

Pod vedením paní vy-

letos nepříjemnosti

školách

v

vyhnuly.

chovatelky Jany Šebkové vzniklo představení O Karkulákovi
jako nová varianta tradiční pohádky.
Profesionální
divadlo

jsme

Jednou větou:

na



půdě školy přivítali

Ţáci 2. stupně se zapojili do internetových soutěţí SAPE-

RE – vědět jak ţít a soutěţe ve finanční gramotnosti.

v pátek 18. ledna.
Z iniciativy kulturní-



ho

matmatické olympiády.

výboru

Dubenec

Obce

Martin Provazník obsadil pěkné 7. místo v okresním kole

mohla

Na představení Erbenovy Kytice v podání dramatického odděširoká veřejnost zhlédnout komedii Don Quijote de la Ancha lení ZUŠ ve Dvoře Králové vyjeli ţáci 6. – 9. třídy.
v podání předního světového chůdoherce Lennoira Montainea.
Škoda, ţe zdařilé představení navštívily jen asi na dvě desítky

zapsal Aleš Malý

diváků.
Vrchol zimy vyuţíváme

Dubenci 30. 1. 2013

jiţ

tradičně

k uspořádání lyţařského výcviku pro ţáky 7.
ročníku. Letos jsme na
Sagasserovy boudy ve
Velké Úpě přizvali i několik ţáků z ostatních tříd 2. stupně, abychom naplnili kapacitu chaty s příjemným prostředím rodinné
farmy zaměřené na chov horského skotu. Výhodou byl i vlek
pro začínající lyţaře v bezprostřední blízkosti chaty, jehoţ cena
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Kultura a sport
Mikulášská nadílka
Dne 1. Prosince
2012 se konala
na Obecním úřadu v Dubenci
Mikulášská nadílka pro děti.
Odpoledne začalo diskotékou pro
nejmenší, soutěţemi a zdobením perníčků sněhem.

Připravujeme
Děti se můţou těšit na další akci Dětský karneval, který proběhne opět na Obecním úřadě 16.března 2013.
Bohuţel jiţ není moţné nadále vyuţívat na obecní akce sál
Dubenecké knedlíkárny, proto menší akce budou probíhat na
úřadě a je nám také moc líto, ţe jiţ nemůţeme uskutečnit
v Dubenci tradiční Spolkový a obecní ples. Je velká škoda, ţe
v minulosti obec své obecní prostory hospody a sálu prodala .

Současné zastupitelstvo zjišťovalo moţnosti přístavby sálu
k obecnímu úřadu i hasičské zbojnici, ale jedná se o budoucnost a v současné době je tato investice bez dotací pro naši
Od 16 hodin jsme obec nereálná.
shlédli divadelní
Za kulturní výbor Lucie Černá
představení pohádku
Peklo
Jaro a láska ...
s
princeznou
Články našich čtenářů ...
v podání ochotníku
ze Sboru dobrovol- Tak uţ jsem tady, moje milá. Stavila jsem se ještě cestou pro
ných
h a s i č ů krabici lechtivek motýlích křídel, pro dvoje růţové brýle, pro klíč
z Hřibojed. Čekání od vzdušného zámku a pro přesýpací hodiny s nekonečným
na Mikuláše, čerty a anděla příjemně uteklo a děti se dočkaly. mnoţstvím droboučkého písku. Určitě jsem na něco zapomněla, ale to se stává, protoţe začátky jsou vţdycky sloţité a na
Mikuláš s andělem přinesli dětem balíček, který rozdávali za
věku vůbec nezáleţí. Zvláště, kdyţ to přijde najednou a já se
pěknou básničku nebo písničku.
narodím zcela nečekaně. To je teprve šrumec … jako teď. Ach
Těm zlobivějším
… zapomněla jsem na růţ na tváře a zvedače ústních koutků,
museli čerti doale zkusím si svou brašnu pořádně prohledat; moţná tam něco
mlouvat.
takového objevím.
Je to překvapení, viď? Nikde nic a najednou jsem tady. Čerstvá, voňavá, zajímavá, lahodná, neokoukaná, nepoznaná …
kolik jen mám přízvisek? Nespočetně. Mnoho moc. Stejně tolik,
kolik má probuzená třešeň nových kvítků. Jsem láska a právě
spolu proţíváme mé jaro. Zjišťuješ, ţe nepotřebuješ jíst, protoţe o práci v břiše se důkladně postarají právě ty lechtivky, co
jsem Ti přinesla. Vidíš jen to, co je Ti milé, skrze okuláry, jeţ Ti
dovolují shlíţet na svět a hlavně na objekt Tvých citů, jenţ stejným způsobem sleduje Tebe. Odháním od vás alespoň na pár
chvil vše, co by narušovalo vaši představu ideálu a potají se
modlím, aby procitnutí nebylo ostré a řezavé, šokující a plné
zklamání. A daří se mi – na podobné činnosti já jsem tuze šikovná! Abych nezapomněla – ten klíček od místa, ve kterém si
své sny budete ţít, kde nebudou starosti, jen já a vy, mi potom
schovej pod rohoţku, abych si ho uklidila zpátky do skříňky, aţ
uţ ho nebudete potřebovat. Nechci Ti kazit náladu, protoţe
jsem sama celá rozechvělá z toho všeho krásna kolem nás tří,
ale uţ jsem si svým jarem párkrát prošla a vím, ţe se mnohdy
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ani léta nedočkám a to je mi tolik, tolik líto. Snad proto cítíš ob- se s vámi dočkám i léta, to chutná totiţ úplně jinak a přitom je to
čas z mých gest trochu trpkosti, ale já vím …
stejná lahůdka jako zamilovanost.
Co dál? Ty hodiny, ano. Ty si noste s sebou, budou vám připomínat čas, který spolu strávíte fyzicky i v myšlenkách – proto
jsou ostatně nekonečné; vţdyť já vám oběma vaše hlavinky
zamotám natolik poctivě, ţe na nic jiného nebudete mít ani pomyšlení. To já totiţ umím obzvláště dobře, začarovat lidem mysl, aby v ní měli jen mě a toho, do kterého se tolik zamilovali.
Jééé … a poslyš, chceš vědět tajemství? Aniţ bych se to kdekoliv učila, stala jsem se i – jak se to v člověčím světě říká? –
vizáţistkou? Proto ta tvářenka, kterou obarvím vypnutou pleť
nebo i vrásčité líce, já si nevybírám. Mám-li přijít a být spojníkem mezi dvěma, pak mě nezajímá, koho budu líčit, hlavně, ţe
mám práci J. A musím uznat, ţe Ti to tuze sluší, celá záříš a
vydáváš ze sebe všechnu tu radost, která Tebou prostupuje, tak
tak. Tak je to v pořádku.
A na závěr ještě ty zvedače, jistě uhádneš, nač jich je třeba.
Těmi Ti totiţ oba koutky úst přichytím tak, aby tvořily milou
kolébku, jeţ se bude houpat třeba i bezdůvodně, pouze pro
pocit štěstí, pro ty šimránky v oblasti ţaludku, pro ty oči, které
vidí svět náhle celý zahlcený do pastelových něţných barev,
pro prostor, ve kterém není jinak neţ boţsky. A také pro zrníčka
písku, která jsou nepatrným důkazem, ţe i Tobě čas utíká, ale
ne nijak obyčejně, nýbrţ zaláskovaně. A to je úplně něco jiného.
Pak se není čemu divit, kdyţ náhle zčervenáš, ať uţ
z počátečního studu nebo ze vzrušení, jeţ má mnoho důvodů a
Ty máš ten dar je teď všechny začít poznávat.

Tak moje milá, zatím nashledanou. Tvá láska ♥♥♥

Kříţovka, moudra starých Římanů
VODOROVNĚ: A. Ocas; lyţařský vosk; nadnesený způsob
projevu. - B. 1. tajenka. - C. Ojezdit; zeď; poté; modř. - D. Záře;
nýrský podnik; chránítka kotníků proti chladu; domácky Eduard.
- E. Iniciály spisovatele Nového; opak starého; manţelka; trutnovský podnik; podpis anonyma. - F. Pravidelná roční splátka;
český herec starší generace; feudální státní útvar v čele s imámem. - G. SPZ okresu Mělník; spěch; dílčí rozpočet; kontra;
předloţka. - H. Pokolení; biblická hora; z toho důvodu; starořecký bůh stád. - I. Nejvyšší nordický bůh; saň; prvek značky Pb;
kilogramy. - 2. tajenka. - K. První latinský překlad bible; závěs;
významné období.
SVISLE: 1. Druh pryšce; velcí mořští ploutvonoţci. - 2. Květenství pomněnky; neošatit. - 3. Obilnina; druh jeřábu; ţenské jméno. - 4. Sada; jiţní plod; kód Nového Zélandu. - 5. Shluk rostlin;
zánět sliznice; podagra. - 6. Cvičná hudební skladba; druh ořechů. - 7. Odváţný; koţlanské druţstvo. - 8. Biografy; část chodidla; pláštěnka (zastarale). - 9. Pobídka; jednotka ryzosti zlata;
osobní zájmeno. - 10. Japonská jednotka hmotnosti; francouzské sídlo; záměr. - 11. Jemná tkanina; zkouška (zastarale). 12. Útok; patřící Irovi. - 13. Předloţka; ţáruvzdorný vyzdívkový
materiál; části vozů. - 14. SPZ motorových vozidel Prahy; planetka; fotbalový prvek. - 15. Výchozí myšlenka; francouzsky
"přítel"; pěnivý nápoj. - 16. Fatální; vykleštěný hřebec. - 17.
Předloţka; sítě k lapání ptáků a zvěře.

Trochu jsem se při té práci unavila, ale nemusíš mít obavy, já
Tě neopustím. Stále mezi vámi budu, prozradila jsem Ti své Pomůcka: I. Odin. - 4. NZL. - 10. Rin; Anet. - 14. Erato
fígle, podle kterých poznáš, ţe jsem vzhůru. A budu se těšit, ţe

