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Vážení spoluobčané, 

   Léto se s námi pomalu loučí babím létem. Je načase začít sklízet úrodu a připravovat se na 
zimu.  Ve chvílích volna zajít do lesa na pár posledních hub, dokud ještě rostou. Pamatujme na 
pranostiku „Prší-li hodně v září, sedlák vesele se tváří“. Proto nebuďme rozmrzelí z deštivého 
počasí, to přece k podzimu patří. 

 V září rovněž začíná školákům nový školní rok, prvňáčci se seznamují se školou a začínají si 
zvykat na novoty, které jim školní docházka přináší. Učitelé musí opět po prázdninách dětičky 
zklidnit a navodit pořádek a kázeň, tak aby zvládaly návaly učení. 

   Září 2012 je pro obec Dubenec měsícem dokončení instalace tepelných čerpadel a nové 
otopné soustavy v základní škole. Měsícem uzávěrky poplatků za psa a odpady. Měsícem kdy se 
pravidelně koná cesta pohádkovým lesem a sportovní utkání Hustířanka Cup. Září je také mě-
sícem plánování investic roku 2013 a počátkem příprav rozpočtu obce. 

   V září si musíme také připomenout milník světových dějin a to 11.září 2001, kdy se jednou 
provždy změnil světový názor na terorizmus a svět se opět rozdělil, tentokrát ne železnou opo-
nou, ale náboženskými rozdíly mezi světy muslimů a křesťanů. 

   A září bude pro Česko a Moravu také měsícem, kdy nás navždy opustil vynikající umělec Ra-
doslav Brzobohatý. Pan herec, který za své postavy ručil životem. Čest jeho památce. 

Vydává: 
Obec Dubenec, Dubenec čp. 21O 
544 55  Dubenec 
IČ: 00277801 
Tel: 499694213 

Svazek 8, vydání 5. 
300 výtisků 

Slovo úvodem 

15. záři 2012 

Co naleznete v tomto čísle: 

• Usnesení z 22. jednání zastupitelstva obce 

• Platby za odpady a psa za rok 2012 

• Plány na rok 2013 

• Dubeňák o stavbě bioplynové stanice 

• Kultura a sport 

• A další... 
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Jednání zastupitelstva obce dne 16.8.2012 

     Zastupitelstvo obce se sešlo ve čtvrtek 16. srpna 2012  od 18. 
hodin v zasedací síni obecního úřadu na 22. veřejném zasedání . 
Jednání se účastnilo 6 členů zastupitelstva ( jeden byl řádně omlu-
ven )  a .. hostů. Projednány byly následující  záležitosti: 

Na základě podané zprávy  o jednání výběrové komise, která se 
zabývala posouzením a hodnocením nabídek k veřejné zakáz-
ce – „Poskytnutí služeb – úvěru na zajištění financování do-
končení akce Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ 
v Dubenci „ byla jako nejvýhodnější schválena nabídka České 
spořitelny a.s. v celkové ceně hodnoty úvěru 1.092.324,80 Kč 
bez DPH. Starosta obce byl pověřen uzavřít úvěrovou smlou-
vu 

Naše obec spravuje a vlastní  hřbitov, který  souladu s právním 
řádem ČR, musí být řízen vlastním Řádem veřejného pohře-
biště. Předložený návrh byl bez připomínek schválen. Úplné 
znění řádu bude uvedeno na webových  stránkách obce a 
v příštím čísle zpravodaje se dostane také v tištěné podobě 
do všech domácností obce 

Žádost pana Jiřího Šedivky o prodej části pozemku p.p.č. 1260/1 
nebyla schválena, protože na obecní úřad byla doručena ještě 
jedna  žádost, a to paní Ivany Maškové a pana Ladislava Br-
dičky  o koupi stejného pozemku. Starosta obce byl pověřen, 
aby s  žadateli jednal o možném rozdělení výše uvedeného 
pozemku a prodeji rozdělených částí v souladu s VP č. 
1/2011 

Rovněž nebyla schválena žádost o prodej pozemků p.p.č. 
2337,1260/1 a 1260/2 paní Ivany Maškové a pana Ladi-
slava Brdičky. V tomto případě z toho důvodu, že poze-

mek p.p.č. 2337, zahrada, sousedí s komunikací III. třídy . 
V případě prodeje  této parcely obec navrhuje oddělit 2 m 
pás pro plánovanou dostavbu chodníků a vedení inženýr-
ských sítí. Dále z důvodu, že pozemek p.p.č. 1260/2 není ve 
vlastnictví obce a u p.p.č. 1260/1 bude jednáno o případném 
rozdělení. Také v tomto případě byl starosta obce pověřen 
vést jednání s dotčenými osobami 

Schváleno bylo podání žádosti o účelovou neinvestiční dotaci za 
rok 2012 na pokrytí  výdajů jednotky  Sborů dobrovolných 
hasičů  naši obce. Žádat budeme o dotaci na odbornou  pří-
pravu členů sboru a na výdaje za uskutečněné zásahy jednot-
ky mimo území našeho obvodu. Dále budeme žádat 
o dotaci na vybavení jednotky novými zásahovými 
obleky v  částce 86 tis. Kč 

Projednáno bylo rozpočtové opatření č. 2. V souladu 
s rozpočtovými pravidly pro hospodaření obcí byla upravena 
rozpočtovaná výše příjmů a výdajů  vzhledem ke skutečnosti 
za 1. pololetí 2012. 

povodeň, která proběhla obcí dne 28.7.2012 poškodila mimo jiné 
i veřejné sportoviště.Na základě vyhlášení otevřeného podli-
mitního výběrového řízení na  zakázku „Oprava povrchů 
veřejného sportoviště v Dubenci „ byla jako nejvýhodnější 
vybrána nabídka společnosti Sportstav, s.r.o. Frýštak. Ta 
opraví všechna tři sportoviště ( dětské hřiště, volejbalový a 
tenisový  kurt ) za  částku 534.802,-- Kč. Na základě pojistné 
smlouvy pojišťovna uhradí vzniklou škodu. Náhrada bude 
snížena o 10% spoluúčasti obce na  pojistném plnění. 

     Všechna usnesení přítomní členové zastupitelstva schválili  
jednomyslně. 

 

Práce obecního úřadu a zastupitelstva 
obce Dubenec. 
•   Obdrželi jsme rozhodnutí SFŽP o poskytnutídotace v částce  
5.500.186,-- Kč na opravu a zateplení budovy základní školy. Do-
tace bude poskytnuta v průběhu měsíců září - listopadu 2012. 

•   Současně jsme obdrželi rozhodnutí SFŽP  o poskytnutí dotace 
na opravu a zateplení budovy mateřské školky ve výši 1.023.464,-- 
Kč. Akce v celkové rozpočtované výši 2.100.000,-- Kč se usku-
teční o prázdninách příštího roku. S touto akcí bude probíhat i  
rekonstrukce umývárny MŠ v předpokládané výši hodnoty díla  
380.000,-- Kč. 

• Dále probíhají jednání o dotaci na zateplení budovy obecního 
úřadu. Čeká se na konečné rozhodnutí. 

• Dojednávají se podrobnosti žádosti o dotaci na bezdrátový 
obecní rozhlas. Realizace by  měla proběhnout ještě v letošním 
roce. 

• Na akci dostavby chodníků v obci je možno získat částečnou 
dotaci z královehradeckého kraje, maximálně však 800.000,-- Kč 
za rok. Protože celková hodnota akce přesahuje dotovanou část-
ku, byl projektant požádán, aby rozdělil akci do několika dílčích 
např. do pěti let tak, aby bylo možno maximálně využít dotačních 
zdrojů. V omezené míře by bylo možno použít i vlastní zdroje 
obce. 

• Bylo dokončeno jednání s MAS Hradecký venkov o.ps.  o dota-
ci na park a hřiště, které by mělo vzniknout u obecního úřadu. 
Celkový rozpočet akce je 502.000,-- Kč, získáno bylo 310.000,-- 
Kč 

•   Akce zateplení a oprava budovy školy probíhá zatím podle 
stanoveného harmonogramu. Dne 13. srpna 2012 předaly staveb-
ní firmy k úklidu 3. podlaží a 15. srpna 2012 předaly 3. podlaží. 
Úklid provádějí pracovníci školy za pomoci brigádníků. 

•   Otevření školy proběhlo beze všech zdržení 3.9.2012 slavnost-
ním nástupem v tělocvičně školy. Pan ředitel přivítal do první 
třídy nových 22 žáčků. 

•   Bylo dokončeno zpevnění a asfaltování cest u Studánky a u 
Dubských 

•   Byla zkrácena koruna lípy u poštovního úřadu. 

•   Pracovníci technických služeb, mimo sekání trávy, dokončují 
úklid po povodni provázené vichřicí. 

 

    JH 
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22. USNESENÍ Zastupitelstva obce Dubenec konaného dne 16.08.2012 
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227/2012 – 22. ZO 

schvaluje tento program zasedání zastupitelstva obce konaného 
dne 16.08.2012: 

1. Schválení programu zasedání 

2. Návrh a volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a zpracovate-
le usnesení 

3. Seznámení s dosavadní činností OÚ v Dubenci (nebo ZO 
Dubenec) 

4. Výběr dodavatele veřejné zakázky "Poskytnutí služeb - úvě-
ru na zajištění financování 

dokončení akce Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ v 
Dubenci" 

5. Projednání provozního řádu veřejného pohřebiště v Dubenci 

6. Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 1260/1, v k.ú. Dubenec 

7. Žádost o prodej pozemků p.p.č. 2337, 1260/1 a 1260/2, 
všechny v k.ú. Dubenec 

8. Projednání účelové neinvestiční dotace na výdaje JSDH z 
KUHK za rok 2012 

9. Rozpočtová změna č. 2 

10. Výběr dodavatele veřejné zakázky „Oprava povrchů veřej-
ného sportoviště v Dubenci 

11. Diskuse 

12. Závěr 

 

228/2012 – 22. ZO 

a) schvaluje zapisovatelem zápisu Ivanu Huňatovou, DiS. 

b) schvaluje ověřovateli zápisu Ing. Jaroslava Čížka a Miloše 
Brentnera 

c) schvaluje přípravou návrhu usnesení Kateřinu Burešovou 

 

229/2012 – 22. ZO 

a) bere na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek 
hodnotící komise ze dne 

09.08.2012 o vyhodnocení nabídek k veřejné za-
kázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním 
řízení – „Poskytnutí služeb – úvěru na zajištění 
financování dokončení akce Snížení energetické 
náročnosti budovy ZŠ v Dubenci“ 

b) rozhoduje na základě doporučení hodnotící ko-
mise o výběru nejvhodnější nabídky na výše uvede-
nou veřejnou zakázku v bodě a) tohoto usnesení 
tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka společ-
nosti Česká spořitelna, a. s., IČ 45244782, nabídko-
vá cena 1.092.324,80 Kč bez DPH. 

c) schvaluje uzavření úvěrové smlouvy na výše 
uvedenou veřejnou zakázku v bodě a) tohoto usne-
sení se společností Česká spořitelna, a. s., IČ 
45244782. 

 

230/2012 – 22. ZO 

schvaluje Řád veřejného pohřebiště. 

 

231/2012 – 22. ZO 

ukládá starostovi obce jednat s Jiřím Šedivkou, Ivanou Maško-
vou a Ladislavem Brdičkou, žadateli o prodej pozemku p.p.č. 
1260/1, v k.ú. Dubenec o možném rozdělení pozemku a prodeji 
rozdělených částí těmto žadatelům v souladu s VP č. 1/2011. 

 

232/2012 – 22. ZO 

ukládá starostovi obce jednat s Ivanou Maškovou a Ladislavem 
Brdičkou, žadateli o prodej pozemku p.p.č. 2337 v k.ú. Dube-
nec o možném rozdělení pozemku a prodeji oddělené části těm-
to žadatelům v souladu s VP č. 1/2011. 

 

233/2012 – 22. ZO 

souhlasí s podáním žádosti o účelovou neinvestiční dotaci na 
výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Královehra-
deckého kraje na rok 2012. 

 

234/2012 – 22. ZO 

schvaluje rozpočtovou změnu č. 2. 

 

235/2012 – 22. ZO 

a) rozhoduje na základě doručených nabídek o výběru nejvhod-
nější nabídky na základě vyhlášení otevřeného podlimitního 
výběrového řízení na zakázku „Oprava povrchů veřejného 
sportoviště v Dubenci“ tak, že nejvhodnější nabídkou je nabíd-
ka společnosti Stavosport, s.r.o., Přehradní 233, 76316 Fryšták, 
IČ 29278481, nabídková cena 534.802,- Kč vč. DPH, 

b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo na výše uvedenou veřej-
nou zakázku v bodě a) tohoto usnesení se společností Sta-
vosport, s.r.o., Přehradní 233, 76316 Fryšták, IČ 

29278481. 
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Další důležité informace Obecního úřadu v Dubenci 

Zpráva povodňové ko-
mise o povodni 
v Dubenci. 
      

   Dne 27. července 2012 spadlo 
v katastrech obcí Dubenec a Vilantice nad-
měrné množství přívalových dešťových 
srážek. Podle nejbližší srážkoměrné stanice 
ve Velichovkách to bylo 55 mm/m2 
v době od 19.00 do 23.00 hodin. Podle 
místního měření pana ing. Václava Vinšál-
ka byl jeho srážkoměr, který měří srážky do 
50 mm, přeplněn již během prvních 15 
minut deště. Podle odhadu pana ing.  Vin-
šálka spadlo v Dubenci  90 – 100 mm srá-
žek na m2. 

      Povodňová komise obce, ve složení: 
starosta obce pan Jaroslav Huňat, místosta-
rostka obce paní Kateřina Burešová a člen 
zastupitelstva obce paní Ivana Huňatová, 
začala pracovat v 18.25 hodin. V 18,30 
hodin byl vyhlášen stav bdělosti. Ve stej-
ném čase byla uvedena do pohotovosti 
jednotka SDH. Stav ohrožení byl oznámen 
v 19.00 hodin a odvolán byl v 20,30 hodin. 
V 20.55 byl odvo-
lán i stav bdělosti. 

      J e d e n 
z největších problé-
mů v obci nastal 
v místě hospodář-
ského příjezdu na 
křížení parcel p.p.č. 
2341 a p.p.č. 2343 
nad nemovitostí p. 
Petra Čtvrtečky. 
Nové protipovod-
ňové opatření JPÚ 
Jedlina nezvládlo 
příval vody, který 
byl takový, že voda 
neodtékala dál do rozlivové oblasti, ale 
stála na místě. Došlo k přetečení před pře-
jezdem a rozlitím dále do Dubeneckého 
údolí. Panu Čtvrtečkovi tento proud vody 
poškodil jízdárnu, ze které  odplavil písko-

vý a štěrkový kryt podlahy a poškodil pří-
jezdovou cestu. Obci byla poškozena cesta. 
Voda odplavila vrchní kryt cesty a část 
makadamového lože. Vše bylo odplaveno 
do zahrady na p.p.č. 1705 paní Říhové. 

     Další problém byl na odtoku u nemovi-

tosti pana Dubského. Kamenný žlab, který 
měl bezpečně odvádět vodu byl přeplněn 
cca o 15 – 20 cm nad pískovcovou hranu. 
Proud vody poškodil hliněný val a zastavil 
se u příjezdu na p.p.č. 2367 a hospodářské-
ho mostu. Plná síla vody se projevila protr-

ž e n í m 
boč ního 
valu, roz-
litím na 
o b e c n í 
c e s t u . 
C e s t a 
byla pů-
sobením 
v o d y 
silně po-
škozena. 

     Kritic-
kým mís-
tem byl 
také vý-

tok z pasteveckého areálu. Česla a  zatrub-
nění přetekla během 20 minut a do Duben-
ce se valily další proudy vody, které zapla-
vily parkoviště před hasičskou zbrojnicí a 
totálně devastovaly povrchy veřejného 

sportoviště. Odhadem způsobily škodu  ve 
výši 600 tis. Kč. Popsaná situace se 
v tomto místě opakovala již podruhé 
v průběhu  posledních dvou let. 

   Povodňové škody na majetku obce jsou 
odhadovány celkem ve výši  640 tis. Kč. 

Z toho: 

   poškození veřejného sportoviště  
600 tis. Kč. 

   poškození obecních komunikací 
40 tis. Kč 

Škody na soukromém majetku byly 
ke dni 16.8.2012 odhadovány po-
škozenými ve výš 137.500,-- Kč. 

   Vedení obce si je vědomo, že 
v důsledku bleskových povodní 
dochází k velkým škodám na majet-
ku občanů i obce.  Proto bude inici-
ovat jednání o úpravě některých 
detailů jednotné pozemkové úpravy 

Jedlina a navrhne priority pro výstavbu 
jednotlivých stavebních objektů KPÚ Du-
benec. Jedná se o vytvoření „havarijního“ 
odtoku, který by dál navazoval  na opatření 
k ochraně obecních cest – suchého brodu 
– přejezdu na obecní cestě tak, aby se voda 
bezpečně přelila dál do zahrady a následně 
do vodního toku. Dále posílení mostu u 
Dubských o meliorační žlaby nebo o další 
odtokovou trubku a následné zesílení valu. 

     Prioritou KPÚ Dubence však rozhodně 
zůstává výstavba suchého poldru na výtoku 
z pasteveckého areálu Jedlina tak, aby již 
nedocházelo k ohrožení a ničení majetku. 

   Dovolte mi na tomto místě poděkovat 
členům SDH a spoluobčanům, kteří nebyli 
lhostejní k situaci svých sousedů a pomá-
hali se zvládáním přívalů vody a úklidem 
po povodni. 

JH 

 

Velké poděkování: 
 

Josef a Hana Šormovi velice děkují 
všem spoluobčanům a hasičům, kteří  
jim  pomohli při  úklidu jejich domu
(bytu) po záplavě  dne 28.7. 2012 . 
    

Jednání obce s katastrálním úřadem Královehra-
deckého kraje, pobočka Trutnov 
   Vzhledem k dokončovacím pracím komplexních pozemkových úprav v katastru 
obce Dubenec a s přechodem na nový digitalizovaný operát katastru nemovitostí 
dochází k ukončení platnosti analogových geometrických plánů. 

   Upozorňujeme občany obce, že po 1.1.2013 již nebude možno zapsat změny v ka-
tastru nemovitostí na základě geometrických plánu vyrobených do konce roku 2012. 
kontrolujte proto všechna řízení, která vedete s katastrem nemovitostí a dokončete je 
do konce roku 2012. 

JH 
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Další důležité informace Obecního úřadu v Dubenci 

Ořez větví v blízkosti 
venkovního vedení elek-
trického proudu. 
   V druhé polovině října 2012 bude prove-
den ořez větví v blízkosti venkovního vede-
ní elektrického proudu.  

   Prosíme občany o součinnost, především 
v nahlášení míst kde dochází ke střetu stro-
mů s vedením. Toto můžete učinit osobně, 
či telefonicky na obecním úřadě. 

   Rovněž bude probíhat zimní údržba stro-
mů. Stromy, které jsou v majetku obce bu-
dou ošetřeny řezem v korunách, některé 
havarijní stromy budou pokáceny.  

   Pokud nebudete pouze prořezávat koru-
nu, ale jste rozhodnuti strom na vašem po-
zemku skácet, nezapomeňte, že kácení stro-
mů podléhá povolení ze strany obecního 
úřadu. Formulář pro žádost o kácení stromu 
si můžete vyzvednout na obecním úřadě. 
Rádi Vám pomůžeme s jeho vyplněním. 

Poštovní služby v roce 
2013: diskuze o pravi-
dlech stále probíhá 
Ještě v průběhu července by se 
v připomínkovém řízení mělo objevit ně-
kolik vyhlášek provádějících novelu zákona 
o poštovních službách. Záměry regulátora 
představila členům Komory obcí ředitelka 
odboru regulace komunikačních činností a 
poštovních služeb Českého telekomunikač-
ního úřadu Ing. Hana Hankiewiczová. 
 
V návaznosti na novelu zákona č. 29/2000 
Sb., o poštovních službách, dojde od roku 
2013 k plné liberalizaci poštovních služeb. 
Alternativní provozovatelé budou mít 
možnost doručovat veškeré druhy zásilek, 
pokud ovšem budou držiteli příslušné li-
cence. A právě pravidla pro získání licence 
ovlivní podobu poštovní sítě na venkově. 
K tématu proběhla diskuze s R. Horáčkem 
z České pošty již na výjezdním zasedání 
v červnu v Božanově, v červenci pak na 
jednání Komory obcí přišla zástupkyně 
regulátora, tedy Českého telekomunikační-
ho úřadu.  

Ing. Hankiewiczová představila záměry a 
novou úlohu Úřadu v prostředí liberalizo-
vaného poštovního trhu, včetně postupu 
tvorby prováděcích předpisů. Prezentace je 
dostupná v Kanceláři Svazu. V průběhu 
diskuze zdůrazňovali členové zřejmý ne-
souhlas s nastavenými parametry 10 km 
dojezdové dostupnosti, která v prostředí 
venkova může představovat podstatný 
problém. Není jasné, proč byla stanovena 
hranice 2500 obyvatel jako velikost obce, 
kde má být povinně zřízena pošta, resp. 
provozovna. M. Kabátová (Lhenice) upo-
zornila, že v případě Prachaticka by 
v území zůstaly pouze čtyři pošty. Dle paní 
ředitelky však bude konečná podoba vy-
hlášky zahrnovat rovněž obce, které dnes 
zajišťují činnosti stavebního a matričního 
úřadu, předpokládá se také úprava pro 

horské oblasti. Vyhláška bude dále upřes-
ňovat podmínky provozu motorizovaného 
doručování. Do mezirezortního připomín-
kového řízení by návrh měl být zaslán 
v průběhu července, členové Komory obcí 
text obdrží k vyjádření. 

V diskuzi vystoupil A. Lízner (Příšovice), 
který považuje různé nastavení vzdálenosti 
pro města a obce za diskriminační. I. 
Truksa (Jenišov) uvedl, že Česká pošta již 
před několika lety aplikovala obdobný mo-
del, dojezdová vzdálenost se však rovná 2 
km. Nesouhlasí s tím, že se nyní uvažuje 
vzdálenost 10 km. Zajímal se rovněž o 
možnost zajišťování prostřednictvím poš-
tovního kiosku, který by mohl být dostup-
ný např. na obci, kde se pošta bude rušit. 
K. Rejchrt (Božanov) zhodnotil pozitivní 
zkušenosti ze spolupráce s Českou poštou 
na projektu Partner, kterého se Božanov 
účastní. Obává se však, že při změněných 
podmínkách může být dohoda vypověze-
na. Uvítal by stabilitu podmínek na mini-
málně 10 let. Členové se shodli, že není 
možné na poštu nahlížet jen jako poskyto-

vatele základních poštovních služeb. Sou-
časná hustá síť umožňuje zajištění služeb 
peněžních, výplatu důchodů, distribuci 
tisku atd. Bez základních služeb nebudou 
ani služby ostatní. P. Drahovzal (Velký 
Osek) doporučil zabývat se obdobou systé-
mu jako u povinných veřejných telefonních 
automatů. Cílem Svazu je zachování kvalit-
ních poštovních a dalších služeb v formě, 
které bude pro občany dostupná. 

J. Jech doporučil, aby se téma postupného 
zhoršování kvality služeb v území (pošty, 
hasiči, policie, správní činnosti) objevilo 
mezi body projednávanými při tradičním 
podzimním setkání s vládou. Svaz by měl 
opětovně zdůraznit, že není možné obslu-
hu území posuzovat jen úzkou resortní 
optikou. Bod zajištění poštovních služeb 
bude zařazen do podkladů pro jednání 
předsedy Svazu s náměstkem ministra prů-
myslu a obchodu, které se uskuteční na 
konci července. 

 

Zdroj, web, SMO 

Platba za odpady a 
platba za psa! 
   Vážení spoluobčané, stále evidujeme 
velké množství nezaplacených poplatků. 
V měsíci říjnu budeme rozesílat dlužní-
kům upomínky. První upomínka bude 
zdarma, každá další za 20,- Kč. Je ve Va-
šem vlastním zájmu platit své závazky 
včas! 

   V roce 2012 zůstala cena odpadů stejná 
jako v roce 2011, a to 400,- Kč za osobu s 
trvalým pobytem v katastru obce Dube-
nec a 400,- Kč za rekreační objekt v katas-
tru obce Dubenec. Tento poplatek je 
splatný do konce měsíce července 2012.  
Peníze můžete zaplatit buď hotově, osob-
ně do pokladny obecního úřadu, a nebo 
převodem na účet obce (číslo účtu: 
2920601/0100), jako variabilní symbol 

uveďte číslo popisné (nebo evidenční) 
Vaší nemovitosti. V případě, že budete 
platby slučovat, uveďte toto v poznámce 
platby. 

   Poplatek za psa 
bude 100,- Kč za 
jednoho psa a 150,- 
Kč za každého 
dalšího psa. Tento 
poplatek je splatný, 
stejně jako popla-
tek za odpad, do 
konce července 
2012. Platbu může-
te provést tak, jak 
již bylo uvedeno výše, jen místo čísla po-
pisného uveďte číslo známky vašeho psa. 

   JH 
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V Praze bylo podepsáno 
memorandum Venkov 
jako důstojné místo pro 
život 
Praha, 5. června 2012 

Předseda Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) 
Ing. Dan Jiránek, předseda Národní sítě 
místních akčních skupin ČR Ing. František 
Winter, předseda Sdružení místních samo-
správ ČR Ing. Josef Bartoněk, předseda 
Spolku pro obnova venkova ČR Mgr. Edu-
ard Kavala a místopředsedkyně Stálé komi-
se Senátu pro rozvoj venkova Ing. Jana 
Juřenčáková podepsali memorandum Ven-
kov jako důstojné místo pro život. Jeho 
cílem je zajistit vyvážený a udržitelný roz-
voj venkovského prostoru. Podle signatářů 
memoranda je proto nutné, aby na rozvoj 
obcí a diverzifikaci podnikatelských aktivit 
na venkově směřovalo nejméně 50 % pro-
středků z budoucího Programu rozvoje 
venkova (2014–2020). Současně požadují, 
aby se sjednotily a zjednodušily žádosti o 
finanční prostředky z fondů EU a aby bylo 
DPH uznatelným nákladem při jakémkoli 
čerpání prostředků z fondů EU i pro obce 
a další subjekty, které nemají nárok na od-
počet DPH. 
„Organizace, které připravily memoran-
dum Venkov jako důstojné místo pro ži-
vot, zastupují většinu venkovských oblastí 
v České republice. Sjednocením našich sil 
tak můžeme pozitivně ovlivnit rozvoj čes-
kého venkova, a to zejména prosazením 
navýšení finančních prostředků směřujících 
do rozvoje venkovských obcí a celkově 
zjednodušením přístupu k čerpání pro-
středků z evropských fondů. Jak se v sou-
časném programovacím období ukazuje, 
velkou překážkou pro venkovské obce při 
čerpání peněz z evropských fondů je příliš 

složitá administrace, která řadu obcí odra-
zuje od podání projektu. 
 
Při čerpání ze strukturálních fondů se navíc 
má stát DPH neuznatelným nákladem, což 
reálně navyšuje spoluúčast obcí a logicky 
snižuje atraktivitu evropských fondů. Me-
morandum je tak jednou ze snah Svazu 
měst a obcí ČR prosadit změnu, která by 
do budoucna zajistila vyvážený a udržitelný 
rozvoj českého venkova,“ uvedl předseda 
SMO ČR Ing. Dan Jiránek. Svaz podle 
něho jako „jediná organizace dlouhodobě 
obhajuje zájmy obcí a měst i na evropské 
úrovni, a to prostřednictvím svého místo-
předsedy pro evropské záležitosti a místo-
předsedy Evropského parlamentu Ing. 
Oldřicha Vlasáka a aktivním zapojením do 
mezinárodních struktur samospráv.“  
Spolupráci podporuje i předseda Sdružení 
místních samospráv ČR Ing. Josef Barto-
něk. „Jsem velmi rád, že jsme schopni na-
lézt společnou řeč i v tak složitých otáz-
kách, které se týkají budoucí podpory ven-
kova. Naším společným jmenovatelem jsou 
obce, které je potřeba v jejich rozvoji beze-
zbytku podpořit. Jen tak dosáhneme atrak-
tivního venkova, který bude dobrým mís-
tem pro život i nové podnikatelské aktivi-
ty,“ řekl Josef Bartoněk. 
Také podle předsedy Národní sítě místních 
akčních skupin Ing. Františka Wintera by 
měli o rozvoji venkovských regionů rozho-
dovat hlavně ti, kteří tam žijí. „Právě proto 
se snažíme diskutovat se všemi zájmovými 
skupinami, které na venkově pracují. Pod-
pis memoranda je stvrzením spolupráce s 
organizacemi, které zastupují veřejný sek-
tor. Slibujeme si od toho užší propojení 
našich pracovních týmů a rychlejší předá-
vání informací, které povede ke společné-
mu cíli, kterým je rozvoj venkova,“ dodal 
František Winter. 
Společný postup preferuje i předseda Spol-

ku pro obnovu venkova ČR Mgr. Eduard 
Kavala: „V mém případě se jedná o dlou-
hodobou zásadu. Vždycky se snažím svést 
lidi k jednomu stolu, aby se v obraně ven-
kova načetly síly. Každá záležitost, která k 
tomu vede, je dobrá - ať už jde o memo-
randum nebo společný postup při disku-
zích u kulatého stolu či při jednáních s 
vládou a podobně,“ konstatoval Eduard 
Kavala. 
Význam podpisu Memoranda potvrdila 
také místopředsedkyně Stálé komise Senátu 
pro rozvoj venkova Ing. Jana Juřenčáková: 
„Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova 
dlouhodobě spolupracuje se Spolkem pro 
obnovu venkova ČR a už v minulosti se 
společně podílely na výzvě k vytvoření 
samostatného ministerstva venkova. Spolu-
práce se samosprávami je nosným zákla-
dem práce Komise a každé memorandum 
má svůj smysl. Pokud se, ale na memoran-
du shodnou ti, kterým na budoucnosti 
venkova záleží, tak se síla memoranda zá-
sadně zvyšuje. Společným cílem všech pak 
je snaha o to, aby přijaté memorandum 
akceptovala samotná vláda, Parlament ČR 
a došlo k jeho naplnění.“ 
Podle signatářů memoranda jsou obce zá-
kladním územním samosprávným celkem, 
který je ze zákona odpovědný za rozvoj na 
svém území. Samosprávu proto vnímají 
jako nejdůležitějšího aktéra veřejné kontro-
ly v implementační struktuře komunitně 
vedeného místního rozvoje. Zároveň pod-
porují partnerství a spolupráci, a to nejen 
mezi obcemi, ale také mezi samosprávou a 
dalšími subjekty, jak je to například běžné 
při distribuci prostředků pro rozvoj venko-
va metodou Leader. Jednotlivé organizace 
při tom vzájemně konzultují své postoje a 
hledají stanoviska, která pak společně pro-
sazují. 

Zdroj, web, SMS 

Senátoři dle očekávání 
zamítli majetkové vyrov-
nání státu s církvemi 
   Projednávání majetkového vyrovnání 
státu s církvemi a náboženskými společ-
nostmi zabralo v Senátu Parlamentu ČR 
celý středeční den. Nakonec dle očekávání 
byl návrh zamítnut a vrácen Poslanecké 
sněmovně. Poslanci by o něm měli hlaso-
vat na své zářijové schůzi. 

Před samotným projednáním na plénu byl 
tento materiál diskutován také na jednotli-

vých senátních výborech. Zasedání někte-
rých z nich se zúčastnili také zástupci Kan-
celáře Svazu. Výbory shodně doporučili 
materiál zamítnout, neboť v něm shledáva-
jí mnoho nespravedlností. Častým argu-
mentem směřujícím proti návrhu pak byl 
názor, že by se spáchané křivdy neměly 
napravovat křivdami jinými. 

Na samotném senátním plénu pak byla 
rozprava k návrhu majetkového vyrovnání 
státu s církvemi velmi dlouhá a bohatá na 
argumenty různého druhu. Ministryně kul-
tury Mgr. Alena Hanáková ve své úvodní 
řeči upozornila, že výnosy z bývalého cír-

kevního majetku, který nyní drží stát, činí 
dle odborných studií až 3 miliardy ročně. 
Pokud tedy přes dvacet let nebyl stát scho-
pen majetkové vyrovnání vyřešit, pak jed-
noduchými počty dojdeme opravdu 
k tomu, že na tolik kritizovanou finanční 
náhradu za nevydávaný majetek si stát již 
dávno vydělal. 

Senátor Petr Bratský pak upozornil na ně-
které nálezy Ústavního soudu ČR. Připo-
mněl senátorům, že také zákonodárci musí 
respektovat jeho rozhodnutí a řídit se jimi.  

Pokračuje na další straně... 
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Ústavní soud totiž ve svém nálezu, reagují-
cím na ústavní stížnost podanou 
s podporou Svazu měst a obcí ČR, stanovil 
dosavadní nečinnost Parlamentu ČR ve 
věci majetkové vyrovnání státu s církvemi 
za protiústavní. Zákonodárce si totiž dle 
Ústavního soudu nemůže sám vybírat, 
jakou problematiku bude řešit a jakou ni-
koliv. 

Návrh zákona se nyní vrací zpět do Posla-
necké sněmovny, která by o něm měla 
hlasovat na své zářijové schůzi. Ke schvále-
ní bude potřeba minimálně 101 hlasů, pak 
by mohl zákon odejít k podpisu preziden-
tovi republiky. Svaz je samozřejmě připra-
ven věnovat maximální úsilí podpoře toho-
to návrhu a konečnému dořešení problému 
s blokovanými církevními majetky. 

Zdroj, web, SMO 

Srpnové daňové inkaso: 
výběr DPH nedosáhl ani 
58 % plánovaného roz-
počtu 
   Celostátní inkaso všech daní je 
nyní na necelých 61 % plánovaného 
rozpočtu, ještě horší je však situace u 
DPH. Ve dvou třetinách roku dosáhlo 
inkaso DPH na pouhých 57,5 % plánova 

ného rozpočtu, z čehož lze usuzovat, že  

Zdroj: www.mfcr.cz 

k předpokládanému výběru 308 mld. Kč a 
tím zároveň ke kompenzaci pro obce sní-
ženého podílu sdílení u DPH nedojde. 

Ministerstvo financí zveřejnilo pravidelnou 
informaci o daňovém inkasu za srpen 
2012. Z dostupných podkladů bylo připra-
veno následující shrnutí. 

Tabulka: Porovnání celostátního inkasa 
sdílených daní v srpnu 2011 a 2012 (v 
mld. Kč) Viz obr. 

 

Meziroční pokles zaznamenal vývoj sice 
pouze u jedné sdílené daně; obce by však 
právě u inkasa DPH měly být velmi obe-

zřetné. Výše uvedené srovnání v tabulce 
nevypadá na první pohled tak špatně, 
v porovnání s loňským rokem je výběr 
„jen“ o dvě miliardy korun nižší. Zakopaný 
pes je ale v tom, že plánovaný rozpočet na 
tento rok počítá s inkasem o téměř 30 mld. 
Kč vyšším než v roce 2011. Právě předpo-
kládaným zvýšením inkasa byly obce 
v minulém roce ubezpečeny, že se nemusí 
obávat snížení příjmů v souvislosti se sní-
žením procenta sdílení o necelá 2 procenta 
na 19,93 %. Důsledkem toho je situace, 
kdy ke konci srpna získal státní rozpočet 
na inkasu DPH o 2,1 mld. Kč oproti loň-
sku, avšak na úkor obcí, kterým nejenže 
nebylo kompenzováno snížení procenta 
sdílení, ale pravděpodobně dostanou ještě 
méně než v uplynulém roce, pokud se in-
kaso DPH od září výrazně nezvýší. 

Stále se snižujícím inkasem je ohrožen i 
efekt v srpnu přijaté novely rozpočtového 
určení daní. Ta má sice pomoci především 
menším spádovým městům postiženým 
negativním efektem tzv. U-křivky, avšak 
přijatá novela vychází z propočtů, které 
jsou dle skutečných celostátních příjmů 
z dnešního pohledu nadhodnoceny. 

Naopak největší nárůst si stále udržuje daň 
z nemovitostí, jejíž reálný přínos bohužel 
nemůže kompenzovat propad u DPH. 

 

Zdroj, web, SMO 

 

 
Venkovské školy zatím 
přežijí. Ministr školství 
vyslyšel petici. 
 

   Nový ministr školství Fiala odmítl Dobe-
šovu nekoncepční reformu financování 
venkovských škol. 

Praha 8. 6.: Odborná veřejnost včetně sta-
rostů obcí a měst, kteří zřizují základní 
školy, souhlasí s nutností reforem financo-

vání venkovských a regionálních škol, 
avšak s rozmyslem a bez nátlaku. V oba-
vách nad hrozbami rušení škol již od roku 
2013 Sdružení místních samospráv ČR 
spolu s dalšími partnery iniciovalo petici Za 
záchranu českého regionálního školství, 
která čítá téměř 63 000 podpisů, byla pře-
dána Parlamentu ČR a ve středu se k ní 
konalo veřejné slyšení v Senátu.  
„Velmi mile mě překvapila vstřícná slova 
ministra Fialy, který si je vědom významu 
venkovského školství a podporuje zacho-
vání sítě regionálních základních škol včet-
ně vesnických,“ uvádí k ministrovu vystou-
pení starosta Tupes a předseda Pracovní 
skupiny SMS ČR pro školství a sport Ol-
dřich Vávra. Ministr dále vyjádřil vůli ke 
spolupráci, komunikaci a diskusi s odbor-
nou i laickou veřejností. MŠMT bude dále 
hledat optimální model financování odpo-
vídající proměnlivému demografickému 
vývoji s důrazem na kvalitu a další funkce 
škol. Další diskuse bude probíhat poté, co 
bude znám výdajový rámec státního roz-
počtu pro kapitolu školství. Ministr Fiala 
také potvrdil stažení materiálu „Koncepce 
financování regionálního školství“, který 
obce a města ze Sdružení místních samo-
správ ČR dlouhodobě kritizují. 
Jak dále zdůraznil další z iniciátorů petice a 
člen petičního výboru Petr Halada, starosta 
z Kamýku nad Vltavou, „Uskutečnění 
předchozích návrhů ministerstva školství 
by negativně postihla výraznou část škol, 
obcí a měst, obyvatele venkova a přede-
vším žáky samotné, kteří by byli nuceni 
dojíždět mnoho kilometrů daleko, do pře-
plněných centrálních škol.“ 
 
Kontakt pro další informace: 
Mgr. Oldřich Vávra předseda Pracovní 
skupiny pro školství a sport SMS ČR, 773 
597 115 
Mgr. Tomáš Chmela, tajemník sdružení, 
724 776 797 

Zdroj, web, SMS 

 

Daň Rok 2011 Rok 2012 Index (2012/2011) 
Daň z přidané hodnoty 179,90 177,50 

98,7 
Daň z příjmů právnických osob 70,26 75,61 

107,6 
Daň z příjmů fyzických osob 81,95 85,14 

103,9 
 - zvláštní sazba 7,40 9,26 

125,1 
 - z přiznání -1,01 -0,65 

- 
 - ze závislé činnosti 75,55 76,53 

101,3 
Daň z nemovitostí 6,16 6,93 

112,4 



8  

Škola žije 

Strana 8 SVAZEK 8 ,  VYDÁNÍ 5 .  

CO SE DĚJE V ZŠ DUBENEC  3 / 2011 
 

     V září bývá pravidlem, ohlédnout se krátce za minulým školním rokem. Škola se prezentovala na veřejnosti zdařilým vystoupením 
ke Dni matek a následně komornějším programem u příležitosti Noci kostelů. Pro veřejnost byla také určena vánoční výstava žákov-
ských prací. Pro děti z okolních školek jsme opět zorganizovali krátké divadelní představení. Taneční a pohybový kroužek pod vede-
ním paní vychovatelky Šebkové připravil také vystoupení pro seniory. Tytéž děti vybojovaly pěkné 3. místo na taneční soutěži ve 
Dvoře Králové a zasloužily si tak postup do celostátního kola v Praze. Podzimní dílna pro rodiče a děti s názvem Dýně a strašidla 
vyvrcholila Halloveenskou stezkou odvahy, na kterou navázaly děti z 2. stupně Haloweenskou nocí s noclehem ve škole v organizaci 
deváťáků. Zajímavý noční program pro děti z 1. stupně představila literární noc s Andersenem. 

     Z řady soutěží, kterých jsme se zúčastnili, připomeňme alespoň výkon družstva ve složení Veronika Šebková, Míša Všetečková, 
Káťa Pečenková a Kája Skurčáková, které postoupilo do celostátního kola soutěže Zelené podnikání. Ve vědomostní soutěži Bohe-
mia organizované DDM Jednička zvítězila v konkurenci větších městských škol dvojice našich reprezentantek Veronika Šebková 
a Martina Heřmanová. Skutečnou senzaci ale způsobil tým složený z Lucky Horákové, Veroniky Šebkové a Michala Rejla. Po vítěz-
ství v krajském kole soutěže ve finanční gramotnosti postoupilo toto družstvo jako reprezentace Královéhradeckého kraje 
do celostátního kola, kde v konkurenci ostatních krajů z republiky nenašlo přemožitele a vybojovalo 1. místo. V projektu Rubikon 
získaly ocenění a povýšení do rytířského stavu žákyně Míša Bauerová, Nikola Antonínová a Monika Mervartová.  Zde je třeba také 
poděkovat neúnavnému organizátorovi vědomostních soutěží na škole – panu učiteli Ladislavu Provazníkovi. 

     Ke svým 80. narozeninám dostala školní budova od zřizovatele dárek v podobě rozsáhlé rekonstrukce. Hlavním jmenovatelem 
úprav byla úspora energie. Proto došlo k zateplení fasády a stropů, výměně všech oken a venkovních dveří a úplné změně otopného 
systému. Mysleli jsme si, že tak obrovský objem prací nebude možné za období prázdnin uskutečnit. Jiného názoru byly ale firmy, 
kterým obec tyto úpravy svěřila. Jedná se o stavební společnost Žižka, se kterou spolupracovala firma Svět oken a dveří, obě ze Dvo-
ra Králové. Změnu vytápění z akumulačních kamen na tepelné čerpadlo s rozvodem do nových radiátorů po celé budově měla na 
starosti firma VK Investing z Jaroměře. Hned je třeba říct, že s výběrem dodavatelů měla obec šťastnou ruku. Na škole se pracovalo 
den co den včetně sobot a nedělí od šesti hodin ráno do šesti hodin večer.  Zcela mimořádnou zásluhu na dnešní podobě školy má 
také školník pan Vladimír Skurčák. Nejen díky tomu, že v současné době je největším znalcem školní budovy, ale i kvůli obrovskému 
pracovnímu nasazení během celých prázdnin. Jediná místnost ve škole, které se větší stavební úpravy vyhnuly, protože sloužila jako 
sklad materiálu, je školní šatna. Ta se dostane na řadu ještě v tomto říjnu. 

     Na závěr bychom rádi pozvali všechny zájemce na tradiční výstavu papírových modelů, která proběhne v tělocvičně školy 
v sobotu 22. 9. od 9 do 14 hodin. 

v Dubenci 19. 9. 2012                 zapsal Aleš Malý 

www.zsdubenec.cz 

Několik záběrů z rekonstrukce 
naší školy 
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DĚTSKÝ DEN 16.6.2012 
   Dětský den se konal  16.6.2012 opět  u Hasičské zbrojni-
ce v Dubenci, kde jsme využili i celého sportovního areálu 
a dětského hřiště. Počasí nám  přálo a při opravdu tropic-
kém počasí jsme uvítali i osvěžení  SDH, kteří několikrát 
vyjeli mezi děti a postříkali je vodou.  Velkou podívanou a 
překvapením pro všechny  byla i ukázka  dopadení zloděje. 
Ukázku připravil  p. Antonín /Útulek DKn. L. / spolu 
s Policii  ČR. Trochu strachu, napětí  a  adrenalin  potěšil 
hlavně starší děti a rodiče. 

   Program byl velice pestrý  hlavně pro děti ,ale nezapomě-
li jsme ani na  rodiče. 

   Od  14 do 17 hodin děti plnily úkoly na  15 stanovištích : hasič-
ský zásah, hod na klauna, závod na prkně, pohádkové hádání, 
květinová poznávačka, skoč si na panáka, závod v dřevácích a 
hod na cíl, zahrajem si na rybáře, střelba na plechovky, nošení 
vody, chůdy, doba ledová, zatloukání  hřebíčků, vzduchovka, 
navlíkni tkaničku, závod v maxi trenýrkách, slalom s míčkem, 

tropická oáza. Během 
plnění  úkolů děti kromě  
oměny na stanovištích 
čekali i tři prémie: malo-
vání na obličej, jízda na 
koni nanuk , párek 
v rohlíku a pití. 

   Od 17 hodin vystoupi-
la skupina High Fever, 
revival  skupiny Abba, 
která potěšila  svými  

hity snad všechny.  Všichni mohli také shlédnout  barmanskou 
show  Tomáše Hrubého z Pardubic, který ukázal míchání ve free 
stylu. Děti pak mohli ochutnat nealkoholické koktejly a  dospělí i 
alkoholické koktejly.Od 21 hodin pak k tanci i poslechu hrála 
skupina Korky.   Akci připravil kulturní výbor obce Dubenec  
spolu  se spolky v Dubenci / SDH, Baťůžek  a Dubeňák/ a také 
spoustou dobrovolníků, kterým bych ráda touto cestou ještě jed-
nou poděkovala. Díky všem , kteří máte stále chuť pomáhat, aby 
akce v naší obci byly tak zajímavé a měli tak velkou návštěvnost, 
jakou mají. 

   Děkuji i Vám všem , kteří na naše akce chodíte, protože to nás , 
co akce připravujeme všechny těší a vždy se těšíme zase na tu 
další.!!! 

Lucie Černá /KV Dubenec/ 

Cesta pohádkovým lesem 8.9.2012 
   Dne 8. Září 2012 se konal již VI. ročník  akce: „  Cesta pohádko-
vým lesem.“ Tuto  akci pořádá již tradičně Občanské sdružení Baťů-
žek  se spoustou dobrovolníků. Akce  začala na startu u zdravotního 
střediska   u   pohádkové babičky.   Děti při procházce lesem, Lán-
skou skálou , ale i částí obce Dubenec  potkaly:  víly, pejska a kočič-
ku, berušku a makovou  panenku,skřítky, čarodějnici a čertíka, čer-
nokněžníky, loupežníky, čerta a Káču, Mickeyho a Mi-
nie, prince a princeznu, vodnici, červenou karkulku a 
vlka, tři mušketýry. U jednotlivých postaviček děti plni-
ly různé úkoly, pomáhaly postavičkám a za to je čekala i 
odměna. Třeba u čarodějnice si mohly uloupnout perní-
ček.Děti v cíli čekala minidiskotéka pod vedením Marti-
na Všetečky a také děti dostali špekáček a pití. Také je 
čekalo ještě pár odměn při diskotéce.  Počasí nám opět 
přálo, dětí bylo opravdu hodně , startem prošlo 103 
dětí a tak jsme rádi, že celá akce opět naplnila naše oče-
kávání a díky hodnocení Vás dětí a rodičů jsme rádi, že 
se celá akce povedla. Těšíme se na Vás zase za rok  . 
Vaše pohádkové postavičky!!! 

Lucie   Černá  / OS Baťůžek/ 
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Rozpis utkání žákovského družstva 
kopané FC Libotov. 
   Členy žákovského družstva fotbalového oddílu FC Libotov je i 
několik chlapců z naší vesnice. Aby je mohli přijít povzbudit  
nejen jejich kamarádi z vesnice a jejich rodiče, uvádíme rozpis 
utkání žákovského družstva pro podzimní části sezóny  
2012/2013. 

  8. září  - sobota  od 14.00 hodin Pilníkov -  Libotov 

15. září -  neděle  od 14.00 hodin    Libotov – Vítezná 

22. září – sobota od 10.00 hodin       Svoboda n. Ú – Libotov 

29. září – neděle od 13.30 hodin     Libotov – Poříčí 

  6. října – sobota od 10.00 hodin      Mostek - Libotov 

13. října – neděle od 13.00 hodin    Libotov – Podhůří „B“ 

20. října – sobota od 10.00 hodin      Radvanice – Libotov 

27. října – neděle od 11.30 hodin    Libotov - Kocbeře 

V této souvislosti je třeba uvést, že obec Dubenec přispěla fotba-
lovému oddílu FC Libotov na činnost mládežnického družstva v 
sezóně 2012/2013 částku 5.000,-- Kč. 

 

Pro toho, kdo by měl zájem navštívit i zápasy družstva  mužů FC 
Libotov, uvádíme rozpis jejich utkání na domácím hřišti 

v podzimní části sezóny 2012/2013: 

25. srpna  – neděle od 17.00 hodin M. Svatoňovice 

  1. září – neděle od 17.00 hodin St. Rokytník 

15. září – neděle od 17.00 hodin Bohuslavice 

29. září – neděle od 16.30 hodin B. Třemešná „B“ 

13. října – neděle od 16.00 hodin Černý Důl 

27. října – neděle od 14.30 hodin Lampertice    

Připravované  kulturní a sportovní ak-
ce v Dubenci. 
 

13. října 2012 - Drakiáda, na pastvinách za školou, 

 

Bližší informace o připravovaným akcích  budou uvedeny na pla-
kátech. 

 

   Není třeba připomínat, že organizování takovýchto akcí si vyžá-
dá mnoho práce. Proto se pořadatelé obracejí na všechny občany 
Dubence s výzvou: Kdo máte zájem jakkoliv pomoci při organi-
zování akcí hlavně pro děti, neváhejte kontaktovat pořadatele:  

Kulturní akce: paní Černá , Sportovní akce: pan Krejčí. 

Matrika a SPOZ informují 

Blahopřání jubilantům, kteří v měsících  červenci, srpnu a září 2012 oslavili  významná  životní  jubilea: 

Červenec: Karel Jarolímek, Ludmila Vobicková. 

Srpen:               Marie Lazecká, Irena Eliášová, Zdeňka Holpuchová, Helena Vlčková, Stanislav Šimek, Zdeněk Šedivka ml., Yveta 
  Šimková, Karel Volšička. 

Září:                   Josef Čížek . 

Sňatky:             červen -  srpen - uzavřené v Obřadní síni v Dubenci nebo na zámku v B.Poličanech 

                           a nebo v kostele v Litíči a také  na zahradě v Lanžově. 

                          Lukáš Leder a Martina Sukovatá, Ladislav Marek a Jana Koudelková, Stanislav Řehák a Veronika Bauerová,  Lukáš 
  Kňourek a Jana Dědková, Michal Bek a Jaroslav Pabišková, Miroslav Rouč  a Lucie Kudláčková, Radek Steklý a 
  Aneta Čeňková, Lewis Andrew Platten a Monika Dvořáková, Andrej Ruščák a Anna Maria Murzynowska. 

                         4 páry nechtějí být jmenovány. Stříbrnou svatbu oslavili manželé  Josef a Hana Šormovi 

Začíná podzimní divadelní představení: v měsících  září – listopad   jaroměřské  divadlo   navštěvuje  8 seniorek . 

3. září - přivítání prvňáčků ve škole 

Připravujeme: 
VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ  22. září 2012  

PODZIMNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ  

24.září 2012 od 16:00 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Dubenci 

PROGRAM: 

• Vyprávění o Peru s výletem do Bolívie - p.Petr Baudyš, bude hovořit o zážitcích z této cesty s ukázkami fotografií a videa 

• Občerstvení 

• Volná beseda, novinky v obci 

V případě zájmu Vás můžeme přivézt i odvézt, stačí zavolat - tel: 733326043 
                                                                                                                                      Zapsala: L.Vobicková                                                   
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Občanské sdružení Dubeňák 

Dubenec 181           

544 55 Dubenec                                         

 

 

srpen 2012 

Sdružení Dubeňák informuje 
Dovolte nám, abychom Vás informovali o aktuálním vývoji, který se týká uvažované stavby Bioplynové stanice v Dubenci. 

   Investorská společnost Karsped s.r.o. / Karsit Holding se pokusila podat dvě žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění 
stavby – bioplynová stanice Dubenec a rozšíření skladovacích kapacit biomasy. Obě tyto žádosti byly příslušným stavebním úřadem 
pozastaveny, protože žádosti nebyly úplné a neobsahovaly údaje a doklady stanovené stavebním zákonem a jeho prováděcími předpi-
sy. 

   Mezitím probíhá vodoprávní řízení, které bylo vyvoláno poté, co občanské sdružení Dubeňák v dubnu tohoto roku upozornilo 
příslušné úřady, že investorská firma se snaží provádět průzkumné vrty v areálu ZD Dubenec bez povolení. V rámci řádného vodo-
právního řízení bylo vydáno rozhodnutí včetně řady podmínek pro provedení příslušných vrtů. Tyto vrty, jejichž cílem je určit, zda 
stavba může v areálu existovat, aniž by ohrozila únikem škodlivých látek zdroje pitné vody pro obec Dubenec a Vilantice, dosud ne-
byly zahájeny. Občanské sdružení Dubeňák vydané rozhodnutí napadlo a podalo odvolání Krajskému úřadu Královéhradeckého kra-
je obsahující řadu námitek. 

   V námitkách požadujeme mimo jiné zastavení průzkumu a oznámení vodoprávnímu úřadu i v případě úniku závadných látek, resp. 
změny kvality monitorovaných vodních zdrojů (a nikoli pouze při zásadním poklesu hladiny či vydatnosti, jak je stanoveno 
v podmínkách rozhodnutí). Požadujeme rovněž, aby bylo v rozhodnutí stanoveno, že žadatel určí způsob, jakým budou řešena a kon-
trolována preventivní opatření, která zabrání zásadnímu poklesu hladiny či vydatnosti či změně kvality studní v okolí ZD, a to pře-
dem, a nikoli, že se bude do deníku pouze zaznamenávat, jak „byla zajištěna prevence a kontrola“. Požadujeme rovněž přítomnost 
pracovníka vodoprávního úřadu v místě průzkumu, neboť investor se v minulosti již několikrát pokoušel příslušné zákony obejít. 
Závažnost rizika, které hrozí vodním zdrojům a životnímu prostředí v obci Dubenec a okolních obcích, je natolik velká, že nelze 
čekat s rukama v klíně, až k případnému nebezpečí dojde. 

   Investorská firma se zároveň pokouší zpochybnit řádné řízení o povolení hlubinných vrtů v areálu ZD, a to zpochybněním samot-
né existence II. ochranného pásma vodního zdroje v Dubenci. Účastníci řízení, kteří jsou občany obce Dubenec, i sdružení Dubeňák 
podali proti tomuto zpochybnění protest. 

   Občanské sdružení Dubeňák je místně příslušným občanským sdružením, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody 
a krajiny v k.ú. obce Dubenec. Dle § 115 odst. 6 vodního zákona se v souladu s ustanovením § 115 odst. 7 vodního zákona a na zá-
kladě podané žádosti účastní vodoprávního řízení Hydrogeologický průzkum na ppč. 922/9, 922/8, 922/8, 922/5, 863/21 v k.ú. Du-
benec pro stavby Rozšíření skladovacích kapacit biomasy v areálu Karsit Agro, a.s. a Bioplynová stanice Dubenec. Bude se účastnit i 
dalších příslušných řízení o umístění a povolování stavby a souvisejících provozů, aby byly chráněny zájmy obyvatel obce Dubenec a 
okolních obcí před škodlivými vlivy, které by výstavba bioplynové stanice znamenala. 

   Zapojte se, ptejte se nás, uvítáme pomoc, informace, sdělte nám svoje požadavky, abychom je za vás mohli prosazovat. 

   Kontakt na nás: www.dubenec.aktualne.eu, dubenak@email.cz 

Články spolků, sdružení a podnikatelů obce Dubenec 

Strana 11 SVAZEK 8 ,  VYDÁNÍ 5 .  

      Zapsala: L.Vobicková                                                    
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Inzerce 

Projekt tržnice Hradeckého venkova 
 

Místní akční skupina Hradec-
ký venkov neustále hledá způ-
sob, jak zlepšit v rámci daných 
možností život obyvatel na úze-
mí, kde působí. 

 

 

   Ke kvalitě života prospívají i kvalitní, chutné a čerstvé potravi-
ny. Za posledních 20 let se spotřebitelská poptávka po potravi-
nách výrazně změnila.  Dříve spotřebitelé vyhledávali především 
zahraniční potraviny, zabalené v atraktivních obalech, později 
velká část populace nakupovala především laciné potraviny v 
obchodních řetězcích. V poslední době stále více spotřebitelů 
vyhledává kvalitní produkty přímo od zemědělců nebo menších 
výrobců, kteří garantují čerstvost, případně originalitu. Své vý-
robky vyrábí z tradičních surovin – masa, mléka, nepoužívají 
různé náhražky, separáty, barviva a jen v nezbytné míře konzer-
vanty. 

   Zvyšující se spotřeba regionálních potravin není jen v České 
republice, ale v celé Evropě a především v Rakousku, Německu 
a Francii, kde stát tento trend výrazně podporuje. Omezování 
dovozů a využívání komodit, které vyrábí zemědělci řeší nejen 
soběstačnost v potravinách, ale i péči o kulturní krajinu. Je ově-
řená pravda, že nejlacinější údržba krajiny je zemědělská činnost. 

   Větší oblibě regionálních potravin napomáhají i soutěže 
„Potravina a potravinář“ a „Regionální potravina“, jejichž vítě-
zové jsou popularizováni a oceňováni na Královéhradeckých 
dožínkách. Dtále větší oblibu získávají FARMÁŘSKÉ TRHY. 
Jejich nevýhodou je, že se konají jen v určitých časových inter-
valech. 

   Místní akční skupina Hradecký venkov chce naše občany se-
známit nejen s těmito kvalitními výrobky, ale ukázat, kde se vy-
rábí a kde je možné je nakoupit. Budeme spolupracovat s těmi 
výrobci, kteří budou garantovat kvalitu a čerstvost. Chceme 
podpořit tyto regionální výrobce a zvýšit spotřebu těchto kvalit-
ních potravin, a tím napomoci rozvoji našeho regionu. 

   Všechny tyto informace budete moci získat na našich webo-
vých stránkách, které jsou stále více navštěvovanější.  Předpo-
kládáme, že do budoucna budeme tyto stránky o nové výrobce 
rozšiřovat. 

Dr. Ing. Jan Pešek 

Zdroj, web, Hradecký venkov  o.p.s. 

 

Tofi+K s.r.o. 
 

Naše společnost spojuje kvalitní nákup se spokojeností zákazníka. 
V dnesšní době internetových obchodů, není jednoduché kvalitně 
a spolehlivě nakoupit. Proto jsme se rozhodli spojit, pohodlný 
nákup s osobním přístupem. Jsme internetový obchod, který přije-
de k Vám domů. 

Nabízíme: 

• Krmiva pro koně 

• Krmiva pro  drůbež 

• Krmiva pro králíky 

• Krmiva pro psy 

• Krmiva pro kočky 

• Jezdecké potřeby 

• Pastevní potřeby 

• Ochranné pomůcky 

• Pracovní nářadí 

• Krmná sůl 

• Potřeby pro psy a kočky 

 

Web: www.tofi-k.cz 

E-mail: eshop@tofi-k.cz 

Tel: +420 608 863 398 

Výdejní místa: 

Aloise Hlavatého 2208 

50801 Hořice 

 

Dubenec čp.95 

544 55   Dubenec 

MASÁŽE A PEDIKURA 
ve zdravotním středisku 

Pedikúra: 

• Komplexní ošetření 

• Lakování 

• Masáž nohou 

• Gelové nehty 

Kontakt: Pavlína Procházková, tel: 603962053 

Masáže: 

• Zad a šíje 

• Nohou a rukou 

• Hrudníku a břicha 

• Celého těla 

Kontakt: Martina Válková, tel: 74699915 

Nabízíme dárkové poukazy k narozeninám a vánocům 


