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Charakteristika předmětu soutěže Vesnice roku 2014

1. Obec a její koncepční dokumenty

1.1.Stručná charakteristika obce – stáří obce, struktura a počet obyvatel, charakter 
zástavby, dopravní obslužnost, pracovní příležitosti, převažující ráz krajiny, spádová 
oblast.

Z historie obce:

Z obecních kronik je možné vyčíst bohatou historii Dětenic. Obec Dětenice patří ke starým charvátským 
osadám. Zdejší krajina byla osídlená již v době neolitické lidem rolnickým, jak o tom svědčí nalezené 
kamenné ráhno a neolitická popelnice. Pověst vypráví, že Dětenice vznikly na místě, kde kníže Břetislav I., 
když projížděl se svou družinou krajem, nalezl dva malé opuštěné chlapce, kterých se mu zželelo. Proto se 
jich ujal a zanechal s nimi několik svých lidí, aby je chránili a vychovali. Zdejší krajinu jim dal za výživu. 
Podle nalezených dětí byla prý zdejší osada nazvána Dětinice - dnes Dětenice. Podle řídícího učitele a 
historika Václava Kubíka se jedná o jméno z kmene Charvatů.(Dětenice pochází od Dětena.

Dětenice během staletí vystřídaly mnoho majitelů, kteří jsou zaznamenáni v obecních a školních 
kronikách, pro přehled uvádím jen ty nejvýznamnější. První písemná zmínka o Dětenicích je z roku 1052 v 
"nadační listině" Kolegiálního kostela ve Staré Boleslavi, kterému Přemyslovec Břetislav I. obec daroval za 
odvezení těla sv. Vojtěcha z Hvězdna a usmíření papeže. Směnou s kapitulou staroboleslavskou získalo obec 
pražské biskupství a rod Markvarticů, u nichž bylo oblíbené jméno Beneš. Beneš z Valdštýna a Dětenic 
(1269-1318) založil v místech, dřevěné tvrze pevné sídlo. V dnešním zámku jsou stále patrné zbytky zámecké 
věže a ranně gotické sklepy. Benešové byli i patrony kostela v nedalekých Osojnicích, který již v roce 1384 
měl vlastního faráře. Beneš Bílý podle pověsti sedával v lesíku Na Viničkách pod kamenitou skalkou, kde 
tajně čítával husitské knihy, neboť jeho žena byla katolička. Kameny z této skalky byly v 19.století vylámány 
a převezeny do zámeckého parku.

Kolem roku 1405 se stal majitelem panství německý konšel Mikuláš Zábravský, biskupství pražské si 
svůj díl podrželo až do husitských válek. Za husitských válek se majitelé střídali. Zdejší obyvatelé se stali 
husity, kostel v Osojnicích se také změnil na husitský(1421-1650). V roce 1503 panství koupili páni Křinečtí, 
kteří podporovali stranu "pod obojí" a Českobratrskou školu v Mladé Boleskavi. Posledním z rodu 
"Hronoviců" čili Křineckých byl Jiří Křinecký, který nechal postavit na zámku věž s hodinami, gotická věž 
přestavena na renesanční.

Za účast na povstání proti Ferdinandu I., po bitvě na Bílé hoře (8.11.1620) bylo jeho jmění zabaveno a 
prodáno v dražbě Albrechtu z Valdštejna. V Dětenicích bylo v tu dobu obydlených 5 statků a 27 chalup.

Po smrti Albrechta z Valdštejna (1634) získal panství jeho synovec Adam z Valdštejna. Adamův vnuk 
Oktavián (1670-1717)nechal vystavět morovou sochu sv. Salvatora (1713), sochu pany Marie u Suchánku, 
Barbory v zámeckém parku a Jana Nepomuckého na návsi v Dětenicích, nechal zřídit i zámeckou kapli. 
Rozšířil kostel Narození Panny Marie v Osojnicích roku 1650 a z husitského ho přeměnil na katolický, 
daroval mu tři zvony, nechal zde vystavět novou faru (1663) a při ní školu (1665). Ke kostelu v Osenicích 
byly přifařeny obce Dětenice, Brodek, Bačalky, Hoření a Dolní Rokytňany, Lično, Hejkovice a Prodašice. 
Oktavián byl velmi přísný katolík, a když obyvatelé - kališníci odmítli jít do katolického kostela, nechal je 
tam nahnat vojáky na koních. Poddaní však novou faru zapálili a shořela i škola. Oktavián z Valdštejna tedy 
nechal (1673) vystavět školu v Dětenicích čp. 14.

Osenický kostel stál až do r.1865, kdy byl zbořen. Jeho kameny byly dány do základů nového kostela 
(1865). Z dalších majitelů panství stojí za zmínku hrabě Jan Cllamm-Gallas(1760), který dal vykácet značné 
množství lesů, postavil Nový dvůr a zámek nechal přestavět v pozdně barokním slohu do dnešní podoby. 
Spojil opět panství Dětenické a Rožďalovické. Na návrší k Osenicům dal vysázet vinice (dnes Na Viničkách). 
Jeho syn Karel nechal Na Viničkách vystavět lázně (dnes hájovna) pro svou nemocnou paní, která však, 
přestože ji každé ráno do koupele vyprovázel, zemřela a zanechala mu tříletou dcerku. Hrabě si vzal život a 
poručník malé Alosie panství prodal.

Nový majitel Baron Wimmer(1790-1808)zřídil u hasinského rybníka pilu (dnes Pilský rybník), obec 
Brodek rozšířil z pěti na 65 čísel. Další majitel Filip Wessenberk (1808-1866) zrušil většinu zdejších rybníků 
a tím zbavil krajinu zimnice. R.1820 opravil zámek do dnešní podoby, obnovil zámeckou kapli a založil dvůr 
Filipen. Roku 1826 byla postavena nová škola v Osenicích. V době, kdy panství připadlo jeho vnukovi, byly 
odtrženy Mcely. Mladý Filip byl velký cestovatel. Ze svých cest přivezl opičku a malého černocha Táhu, 
který byl v Osenickém kostele pokřtěn na jméno Jindřich (tento křest je znázorněn na oltářním obraze). 

Po smrti Filipa Wessenberka připadlo panství řádu Maltézských rytířů (1867), jejichž členem byl. Za 
řádu Maltézských rytířů (1866-1903) byla v Osenicích založena cihelna (1900), otevřena železniční dráha z 
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Bakova do Kopidlna (1882), opraven pivovar, postavena kaple na návsi (1876) a nová škola v Dětenicích 
vyrostla na místě vyhořelé vinopalny (1876). Byl rozšířen zámecký park, ve kterém k rokokovým soškám 
přibyly další spolu se zámeckou kašnou (dílem Fr. Rouse)a byly přistavěny terasy k zámku.

Živnostenský spolek byl v roce 1840 založen pro Dětenice a okolí. Od roku 1868 pracoval v Dětenicích 
divadelní spolek vedený řídícím učitelem Aloisem Foerstrem. Na jehož tradice se naše škola pokouší navázat 
(od r.1892 Občanská Beseda Tyl). O rok později byla založena obecní knihovna, která funguje dodnes. V 
roce 1900 byl převeden poštovní úřad z nádraží do vsi (dům čp. 112).

Roku 1903 koupili Dětenice bratři Blochové, kteří přestavěli dvory, zřídili polní dráhu a zavedli 
elektrizaci. Během roku 1919 byla v obci zřízena četnická stanice a založen Sokol. Během roku 1921 
proběhlo sčítání lidu. Při sčítání lidu roku 1921 měla obec Dětenice 729 obyvatel. Obydlených domů se zde 
napočítalo 135, neobydlených 5. Ve Brodku žilo v tuto dobu 443 osob. Stálo zde 72 obydlených domů a dva 
neobydlené. Roku 1922 byla vystavěna semenárna, která je od roku 1977 rozdělena na SEMPRU a OSEVU, 
byla vybudovánai úzkokolejka do cukrovaru v Libáni.

Posledním majitelem panství byl (1926 -1945) Ing.Emanuel Řehák. Na zámku každoročně probíhaly 
dožínkové i jiné slavnosti, na které byli obyvatelé Dětenic zváni. E.Řehák věnoval zdejším Sokolům (1935) 
starou kovárnu, ze které byla přestavěna Sokolovna (1935), která sloužila i jako školní tělocvična. Kromě 
cvičení se zde hrálo divadlo, promítalo se kino, škola zde předváděla svá vystoupení.

V roce 1938 bylo ke škole dostavěno další patro. Zemská školní rada povolila 28.6.1938 zdejší školní 
obci neújezdní měšťanskou školu. V době okupace byla škola zabrána německými uprchlíky, žáci se v tuto 
dobu učili v hostinci na Brodku (každá třída 2 dny v týdnu).

2.3.1948 byl Řehákův statek zestátněn. V budově zámku byla nejprve zřízena učňovská zahradnická 
škola, od roku 1959 pak internátní zvláštní škola. Vybavení a památné předměty byly podle kronik převezeny 
do Libáně a Starých Hradů, ale ani na jednom z míst se nenacházejí a jejich uložení jinde není známo.

Poválečná historie obce je již méně pestrá a zajímavá, v podstatě se shoduje s ostatními venkovskými 
dějinami v našem státě, proto se o ní zmíním jen krátce. 18.12.1949 - místní školní rada spolu se školou 
osenickou a pořádala velkou oslavu na počest 90. narozenin J. B. Foerstra s koncertem nymburského 
Hlaholu. V roce 1949 měla obec Dětenice 171 domů se 628 obyvateli, v Brodku žilo 350 obyvatel v 99 
domech. Během roku 1950 fungovala v místní škole sňatková síň. Po roce 1953 bylo založeno JZD. V roce 
1956 byly vystavěna nová cesta k Libáni. Od roku 1962 se zrušila osenická škola a žáci začali docházet do 
Dětenic. 1.6.1969 byl zaveden rychloautobus Pecka - Praha, který byl dobrým spojením obce s hlavním 
městem. 1972 byla vystavěna prodejna v Brodku. 1974 proběhla stavba nové budovy pošty a v Dětenicích 
byla postavena autobusová zastávka.Roku 1977 se semenárna dělí na Sempru a Čistící stanici.

V roce 1978 měly Dětenice 461 obyvatel, Brodek 268, Osenice 160 a Rokytňany 125 obyvatel. Všechny 
čtyři obce patřily pod MNV - Dětenice. Během roku 1979 se v Osenicích stavěly panelové domy pro 
zaměstnance družstva a cihelny. Od této doby je kronika obce vedena velmi nedbale, takže z ní není možné 
vyčíst další údaje. V osmdesátých letech muselo být zastaveno cvičení v Sokolovně, protože budova nešla 
vytopit a začala chátrat. Od roku 1991 byla přemístěna internátní zvláštní škola, prázdný zámek chátral v 
majetku Okresního úřadu Jičín. V roce 1998 koupil zámek i s parkem pan Ondráček, který jej upravuje na 
své reprezentativní sídlo.

                                                                                    Obr.:   Náves Dětenice 1912



Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24 Dětenice, IČ:00271471

3

V současné době si obec zachovává stále svůj historický ráz:

 V Dětenicích zaujme rekonstruovaný pozdně barokní zámek a pivovar, který soukromý 
majitel upravil za účelem navrácení zámeckých tradic a agroturistiky. Na návsi 
v Dětenicích – uprostřed nejstarší zástavby zaujme nově opravená kaplička, 
zrekonstruovaná sokolovna (školní jídelna, tělocvična, jeviště a horolezecká stěna)a 
základní škola. Zde také začíná školní naučná stezka Viničky. 

 V Osenicích je nejstarší zástavba také kolem návsi a kolem kostela. Ve zdejší bývalé 
Národní škole J.B.Foerstra zřídila obec stálou výstavu Foerstrova rodu a letní 
amfiteátr na zahradě školy, kde probíhá každoročně mezinárodní festival „Foerstrovy 
Osenice“, „Dětenické divadlování“ a další kulturní setkání občanů obce (dechovka, 
večer poezie,…).

 Brodek se může pochlubit opravenou hasičskou zvoničkou a ptačím územím u 
Pilského rybníka (Natura 2000).

                                                                                                                               Obr.: opravená kaplička, velikonoční výstava

 Památky místního významu, které nejsou registrovány v Ústředním seznamu 
kulturních památek České republiky, ale tvoří nedílnou součást zdejšího hmotného 
kulturně-historického dědictví. Jedná se např. o:

 osenický hřbitov s kaplí (založený r. 1855)
 pozdně barokní fara z roku 1796 u kostela v Osenicích
 dva pomníky padlých - před dětenickou školou (z r. 1937) a uprostřed veřejné zelené plochy na 

Brodku z roku 1919
 socha Sv. Jana Nepomuckého mezi Novým a Starým Brodkem (navržena k vyhlášení KP)
 socha Sv. Jana Nepomuckého na osenické návsi u požární nádrže
 křížek u dvou lip při cestě severně od železničního přejezdu v Dětenicích
 výklenková kaplička s vyobrazením Panny Marie u bývalé kovárny č.p. 136 při výjezdu z Dětenic 

na Brodek
 boží muka v linii plotů u hlavní silnice v centru Dětenic
 architektonicky kvalitní budova sokolovny v Dětenicích z roku 1919
 hasičská zbrojnice se zvoničkou v Brodku
 budova bývalých lázní (později hájovny) na úpatí lesního komplexu Viničky
 některé původní domy z 18. a 19. století (č.p. 11, 17, 136, 151 v Dětenicích, č.p. 51 v Brodku aj.)
 lokální stavební dominanty (kostel Narození Panny Marie v Osenicích, dětenický zámek s věží, 

Kaple Sv. Jana Nepomuckého na návsi v Dětenicích)

 významnější prvky sídelní zeleně, jako jsou solitérní dřeviny (včetně dubu na jižním okraji 
zastavěného území obce (v hrázi rybníka),  památná lípa v Osenicích  u ubytovny a „Lípa svobody“ 
na návsi v Dětenicích, aleje, zeleň extenzivních zahrad a sadů, břehové porosty vodních ploch apod.
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Struktura a počet obyvatel: 
V současné době žije v obci 703 obyvatel (Dětenice 393, Osenice 197, Brodek 113), průměrný 
věk je 40 roků, v obci je velké množství chalupářů, zejména z Prahy a Mladé Boleslavi.

Pracovní příležitosti a dopravní obslužnost:

obec leží v zemědělské řepařské oblasti s kvalitní zemědělskou půdou.

 OSEVA UNI a.s. Choceň – filiálka Dětenice
 JK-plet Jakoubek – pletárna a přádelna
 Vzduchotechnika Dopita
 Zámek, pivovar a penzion – Dětenice
 Základní škola  a Mateřská škola Dětenice včetně jídelny
 Zahradnictví – Dětenice
 Obchody –Dětenice, nová cukrárna v Dětenicích
 Cadence Libáň (plastické hmoty)
 Söko Prodašice (sklady Dětenice) – plastické hmoty
 Škoda Volkswagen Group – Mladá Boleslav
 Obecní úřad Dětenice
 Pletárna Zelenecká Lhota 
 Autodoprava Maštálka 

 Značná část obyvatelstva dojíždí za prací do Mladé Boleslavi, Libáně, Jičína nebo 
do Prahy. Dopravní spojení je omezené na nejfrekventovanější časové intervaly. 
Zajištěna je doprava autobusová

1.2.Urbanistická studie a územně plánovací dokumentace – druh dokumentace, zpracovatel, 
způsoby projednání s občany a začlenění požadavků obce, stav schvalování.

Základní principy rozvoje obce Dětenice:
 Respektovat prostorově-urbanistickou svébytnost všech tří místních částí jako historicky utvářených 

samostatných sídel při současném posílení jejich funkční propojenosti. Podporovat zde zachování 
historicky formovaných jader (včetně jejich prostorové a funkční role). Chránit a rozvíjet stávající 
urbanistické, historické a kulturně-civilizační hodnoty (včetně kulturních památek, památek místního 
významu, stavebních a krajinných dominant apod.). Udržet, příp. vhodně posílit význam obce v rámci 
regionu - zejména pak v kulturní sféře, cestovním ruchu vč. agroturistiky apod.

 Vytvářet předpoklady pro trvalý a plnohodnotný rozvoj celého administrativního území obce vzhledem 
k její populační základně a hierarchii v systému osídlení; iniciovat kvalitativní zlepšování života v obci 
vymezením rozvojových lokalit umožňujících rozvoj obytné výstavby a dalších souvisejících funkcí, 
zkvalitňováním veřejné infrastruktury (vč. sítí TI), zlepšováním životního prostředí a krajinného zázemí 
obce vytvářet podmínky pro rozvoj aktivit nadregionálního a regionálního charakteru a respektování
prvků vyplývajících ze širších vztahů a vyšší územně plánovací dokumentace

 Posilovat ekostabilizační funkci krajinného zázemí obce, vytvářet předpoklady pro obnovu původního 
krajinného rázu; hledat citlivé formy hospodářského a rekreačního využívání území (vč. volné krajiny), 
které jsou v souladu s uchováním přírodních a kulturně-historických hodnot.

Obr.: Natura 2000, Pilský rybník (ptačí oblast)
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 Zastupitelstvo obce Dětenice, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen: stavební zákon), za použití ustanovení § 43 odst. 4 
stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/20047 Sb., správní řád, § 13 a přílohy č. 
7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně 
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti vydalo 
Územní plán Dětenice (Dětenice, Osenice, Brodek)

 Územní plán byl schválen usnesením Zastupitelstva obce Dětenice č. 28/2010
dne 10. 3. 2010

 Změna č. 1 Územního plánu Dětenice, byla schválena usnesením Zastupitelstva 
obce Dětenice č. 11/2012 dne 29. 2. 2012

 OZ zadalo vypracovat zprávu o uplatňování Územního plánu Dětenice. 
V součinnosti s OÚ Dětenice zabezpečí její projednání včetně vystavení 
k veřejnému nahlédnutí, zkoordinuje uplatněné požadavky a podněty, ve 
spolupráci s určeným zastupitelem zprávu upraví a předloží ke schválení 
zastupitelstvu obce

 Obec Dětenice je součástí svazku obcí „Mariánská zahrada“, starosta obce je 1. 
místopředsedou tohoto svazku. Mariánská zahrada má svou strategii, zahrnující 
program rozvoje tohoto území.

 Zastupitelstvo obce přijalo rozhodnutí o působnosti MAS „Otevřené zahrady 
Jičínka“ na našem území. Strategický plán Leader (dále jen Strategie nebo 
SPL), který je vypracován jako samostatná místní rozvojová strategie.
Charakterizuje území Jičínska , v němž se vyskytují unikátní barokní 
komponované krajiny – Mariánská zahrada (realizovaná hrabětem Františkem 
Josefem Schlikem /1656-1741/) a Valdštejnova zahrada (realizovaná Albrechtem 
Václavem Eusebiem z Valdštejna /1538-1634/), které byly použity pro název 
širších území – dvou turistických oblastí turistického regionu Český ráj. Zájmové 
území MAS se nachází na celém území turistické oblasti Mariánská zahrada a 
na stěžejní části turistické oblasti Valdštejnova zahrada. Snahou MAS je přispět 
k rozvoji tohoto zajímavého, v mnoha směrech unikátního venkovského 
prostoru.

 obecní zastupitelstvo podporuje projekt spolupráce ZŠ a MŠ Dětenice s firmou 
JOHNSON CONTROLS AUTOMOBILOVE SOUCASTKY, k. s., Bezdecin 
109, (Industry Park UNO Hall H4), 293 01 Mlada Boleslav, Czech Republic

 v roce 2012 byla v rámci tohoto projektu rozšířena „Zahrada poznání“ o 
informační tabule k jezírku pro obojživelníky (vybudováno obcí Dětenice v roce 
2010), informační tabule k jednotlivým stanovištím, označení rostlin pro výuku. 
Firma JOHNSON přispěla částkou 20 326,- Kč

 v roce 2013 na nábytek do prostor MŠ (25 000,-) přispěla firma částkou 19 800,-
a obec Dětenice uhradila zbytek

 i v roce 2014 je s firmou podepsána smlouva o další spolupráci
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1.3.Program obnovy vesnice – údaje o vypracování, projednávání a schvalování vlastního 
programu obnovy vesnice, vztah občanů k programu.

 V listopadu 1994 byl vypracován Program obnovy venkova včetně územní 
dokumentace pro část obce Dětenice, pro všechny tři části obce Dětenice, Osenice, 
Brodek je program obnovy venkova aktualizován a schvalován zastupitelstvem 
obce. Poslední aktualizace na rok 2014-2015 byla schválena OZ na zasedání 
11.12.2013.

 Po schválení Územního plánu Dětenice je vlastní Program obnovy venkova 
projednáván a zastupitelstvem v souladu s platným územním plánem, s důrazem 
na rozvoj infrastruktury, údržbu veřejných prostranství a vzhled obce. 
Významným prvkem je spolupráce s občany a místními spolky.

Hlavní cíle POV:

 Provozování vodovodu a zlepšení nakládání s odpadními vodami- kanalizace.
 Vybudování nových chodníků a spojovacího chodníku mezi Osenicemi a Dětenicemi. 

Oprava některých stávajících chodníků.
 Rekonstrukce staveb na hřišti v Brodku (spolupráce s hasiči)
 Vybudování veřejného sportoviště na hřišti v Dětenicích
 Ochrana ptačího území „Rožďalovické rybníky“
 Dokončení opravy památníku Foerstrova rodu v Osenicích.
 Oprava a ochrana soch a vzrostlých stromů ve všech obcích.
 Rekultivace staveniště skládky např. na sad nebo louku či les.
 Údržba všech budov ve vlastnictví obce.
 Péče o památky místního významu, které nejsou registrovány v Ústředním seznamu 

kulturních památek České republiky, ale tvoří nedílnou součást zdejšího hmotného 
kulturně-historického dědictví.

 Řešení parkování v obci Dětenice.

  Obr.: Brodek, opravená zvonička                                                           Obr.: Památník Foerstrova rodu, Osenice

   Obr.: Základní škola Dětenice                                                       Obr.: Zámek Dětenice
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1.4.Rozpočet obce – výsledky hospodaření v roce 2013 a zásady utváření rozpočtu obce 
v roce 2014 – struktura příjmů (z toho daňové) a výdajů; využívání příjmů obce, dotací 
a sponzorských darů.

Plnění rozpočtových příjmů dle paragrafů rok 2013

Paragraf
Skutečnost Rozpočet 

schválený
% Rozpočet upravený

0000 10381984,38 9019100,00 115,11 10382045,40
1011 0,00 14200,00 0,00 0,00
1019 96276,00 28744,00 334,94 96284,00
2119 Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky 2372.00 1700.00 139.53 2372.00
2143 Cestovní ruch 61520.00 0.00 0.00 61520.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 25605.00 30000.00 85.35 25620.00
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 4000.00 4000.00 100.00 4000.00
3113 Základní školy 20658.00 0.00 0.00 20660.00
3314 Činnosti knihovnické 420.00 800.00 52.50 420.00
3319 Ostatní záležitosti kultury 17845.00 0.00 0.00 17850.00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 

hist.po
690.00 5000.00 13.80 690.00

3341 Rozhlas a televize 225.00 500.00 45.00 230.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 12119.00 3000.00 403.97 12120.00
3612 Bytové hospodářství 31800.00 30000.00 106.00 31800.00
3613 Nebytové hospodářství 94735.00 57000.00 166.20 94749.00
3632 Pohřebnictví 11567.00 5000.00 231.34 11570.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 5655.00 5000.00 113.10 5660.00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 123470.00 100000.00 123.47 123480.00
6171 Činnost místní správy 3121.00 20000.00 15.61 3125.00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 35067.71 30000.00 116.89 34920.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 987243.00 842290.00 117.21 987249.00

C E L K E M   P Ř Í J M Y 11916373.09 10196334.00 116.87 11916364.40

Plnění rozpočtových výdajů dle paragrafů rok 2013
Paragraf Skutečnost Rozpočet 

schválený
% Rozpočet upravený

2142 Ubytování a stravování 0.00 100000.00 0.00 0.00
2143 Cestovní ruch 354520.00 0.00 0.00 354520.00
2212 Silnice 63268.48 500000.00 12.65 63270.00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 9489.00 300000.00 3.16 9490.00
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 693021.83 500000.00 138.60 693021.83
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 0.00 30000.00 0.00 0.00
3113 Základní školy 953335.28 650000.00 146.67 953346.28
3141 Školní stravování při předškolním a základním 

vzdělávání
0.00 20000.00 0.00 0.00

3314 Činnosti knihovnické 13017.00 10000.00 130.17 13020.00
3319 Ostatní záležitosti kultury 121129.00 120000.00 100.94 121150.00
3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 

hist.po
20430.00 100000.00 20.43 20430.00

3341 Rozhlas a televize 7676.49 10000.00 76.76 7680.00
3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 36049.00 50000.00 72.10 36070.00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 17925.00 40000.00 44.81 17935.00
3421 Využití volného času dětí a mládeže 49085.00 80000.00 61.36 49090.00
3612 Bytové hospodářství 0.00 30000.00 0.00 0.00
3613 Nebytové hospodářství 21405.00 57000.00 37.55 21405.00
3631 Veřejné osvětlení 391415.97 160000.00 244.63 391420.00
3632 Pohřebnictví 10404.00 100000.00 10.40 10520.00
3635 Územní plánování 0.00 5000.00 0.00 0.00
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 22178.00 50000.00 44.36 22186.00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 35296.00 30000.00 117.65 35296.00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 447457.00 500000.00 89.49 447458.00
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 173216.00 160000.00 108.26 173230.00
3733 Monitoring půdy a podzemní vody 48279.00 30000.00 160.93 48280.00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 266249.33 350000.00 76.07 266285.00
4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora 

samostat.bydlení
9000.00 20000.00 45.00 9000.00

5512 Požární ochrana - dobrovolná část 20419.50 160000.00 12.76 20422.00
6112 Zastupitelstva obcí 739290.54 900000.00 82.14 739300.00
6114 Volby do Parlamentu ČR 37902.00 0.00 0.00 37902.00
6118 Volba prezidenta republiky 28802.00 0.00 0.00 28802.00
6171 Činnost místní správy 1727258.00 2000000.00 86.36 1727309.73
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 369199.85 0.00 0.00 349035.49
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 48560.00 0.00 0.00 48560.00
6399 Ostatní finanční operace 37170.00 0.00 0.00 37170.00
6402 Finanční vypořádání minulých let 41955.00 0.00 0.00 41955.00
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 32566.95 0.00 0.00 32566.95

Celkem 6846970.22 7062000.00 96.96 6827126.28
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Rozpočet  na rok  2014

Závazné ukazatele roku 2014 Příjmy Výdaje
1011 – Pronájmy pozemků 14200 0
1019 – Pronájmy pozemků (4730,-+32179,-) 36909 0
2119 – Těžební poplatky 2300 0
2142 – Obchod, služby cestování 
(venkovní úpravy ubytovna,  zahrada)

0 100000

2212 – Silnice 
(opravy  komunikací)

0 150000

2219 – Chodníky 
(Chodník Dě-Os, opravy  chodníků) (tř.5 - 300 000,-   tř.6 – 1
900 000,-)

0 2200000

2321 –  Prodej investičního majetku (šachty) 35700 0
2341 – Nájem Suchánek (oprava odtoku) 4000 30000
3113–ZŠ+MŠ+ŠJ Dětenice příspěvek (400000,-)
+ ostatní náklady z rozpočtu obce (300000,-)

800 700000

3141 - ŠJ Dětenice 
(DHIM, opravy)

0 20000

3314 – Činnosti knihovnické 
(10000,- knihy, časopisy, noviny + 7000,- příspěvek knihovna Jičín)

800 17000

3319 – Ostatní záležit.kultury 
(Výstavní síň Foerster,  Dětenické divadlování, kulturní akce)

3000 120000

3326 – Obnova hodnot místního, historického kulturního 
povědomí 
(Foersterův památník – z toho 70000,- el.energie, salvátor, sochy, 
pomníky, )

5000 100000

3341 – Rozhlas 
(údržba)

500 10000

3399 – Ost. záležitosti kultury 
(dary důchodcům, reprezentace obce, korálka)

5000 50000

3412 – Sportovní zařízení 
(přestavba jeviště v sokolovně 300000,-)(veř. sport. Dětenice 
800000,-) , (dohoda úklid 20 000,-)
(tř. 5 – 130 000,-   tř.6 – 1 100 000,-)

0 1230000

3421 – Volný čas dětí 
(příspěvek na činnost STROM a Sokol 2x15 000,- , dětské dny, 
karnevaly, vystoupení, horolezci – dětské lezení)

0 100000

3612 – bytové hospodářství 32000 30000
3613 – nebytové hospodářství
(– z toho 11300,- náklady na mzdy)

100000 87000

3631 – veřejné osvětlení
(el. energie, provozní náklady, opravy)

0 200000

3632 – Pohřebnictví 
(evidence, opravy, údržba, dohody 6000,-)

10000 100000

3635 – Územní plán 0 5000
3639 – Územní rozvoj
(příspěvek Mar.zahrada 10845,- Český ráj 3665,-)

0 14510

3721 - Svoz (nebezpečný odpad) 0 40000
3722 - Svoz komunálního odpadu 5000 520000
3725 - Svoz odpadu (tříděný odpad) 120000 160000
3733 – Monitoring
(sledování koncencentací TCE v Dětenicích)

0 30000

3745 – Péče o vzhled obce
(údržba zeleně, sekání, lavičky, koše, čištění obce, údržba, mzdy)

0 300000

4351 – Pečovatelská služba (obědy, nákupy, služby) 0 29000
5212 – Ochrana obyvatelstva
(100 000,- rezerva-krizové situace)

0 100000

5512 – Dobrovol. požár.ochrana
(příspěvek na činnost DSH Brodek 15 000,- , DHIM, školení) 
(tř. 5 – 20 000,-   tř.6 – 80 000,-)

0 100000

6112 – Zastupitelstvo
(odměny 700 000, telefony, pracovní cesty atd.)

0 900000



Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24 Dětenice, IČ:00271471

9

Závazné ukazatele roku 2014 Příjmy Výdaje
6171 - Činnost místní správy
(mzdy zaměstnanců 600000,- + 300000 dohody) (příspěvek 
provoz pošty 24000,-, projekty, pojištění, výkon státní a veřejné  
správy a samosprávy, rozhodnutí, stížnosti, administrativní práce, 
evidence, účty, údržba nemovitostí, pozemkové záležitosti, revize, 
opravy, ochranné pomůcky, školení, atd.)

20500 2000000

6409 (vratka DPH) 0 0

6310 – Finační příjmy (úroky) 30000 60000

6320 – Pojištění 0 48560

Daňové příjmy obce 7550000 0
Poplatky 1650000 0
Dotace výkon st.správy (130 200,-) 130200 0

C e l k e m 9755909 9551070
Rozdíl 0 0

Daňové příjmy:

Daň ze závislé činnosti 1111 1450000 0
Daň z příjmu FO 1112 100000 0
Daň z příjmu FO 1113 150000 0
Daň z příjmu PO 1121 1500000 0
Daň z příjmu PO 1122 500000 0
DPH 1211 3000000 0
Daň z nemovitosti 1511 1300000 0
C e l k e m 7550000 0

Financování

Shodek – pol.8115
(přebytek hospodaření z minulých let)

995161 0

Splátka úvěru – pol. 8124 0 1200000
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1.5.Přehled dotací (SR, EU) v letech 2004 – 2013. (Tabulka: rok/název programu/název 
akce/celkové náklady v tis. Kč, dotace v tis. Kč.)

Dotace a granty získané navíc  do  rozpočtu  obce v období 1996-2006

Rok Program Akce
Přidělená dotace 

(Kč)

1996 POV Generální oprava sokolovny 340000

1998 POV Generální oprava sokolovny 340000

1999 POV Generální oprava sokolovny 300000

2000 POV Generální oprava sokolovny 200000

2000 Ministerstvo Financí Generální oprava sokolovny 2150000

2000 Ministerstvo Financí Generální oprava sokolovny 1000000

2000 MMR FRB (půjčka pro obyvatele) 700000

2001 MZE program vodovody Vodovod Viničky 762000

2002 MF  ZŠ a školní kuchyň 2000000

2002 MZE program vodovody Vodojem Osenice 700000

2002 MZE program vodovody
Vodojem Osenice 
– návratná  bezúročná výpomoc 800000

2003 POV Oprava Kapličky 240000

2003 POV Oprava návsi 160000

2003 MZE program vodovody Vodovodní přivaděč Dě-Os 1188000

2003 Grant KÚ Památník Foersterova rodu 114000

2003 Grant KÚ Školní naučná stezka 14000

2003 Grant KÚ Foersterovy Osenice 10000

2004 Grant KÚ Vodovodní přípojky 1446000

2004 Grant KÚ Výstavba vrtu v Brodku 235000

2004 Grant KÚ Vodovod Dětenice 533700

2004 Grant KÚ Projektová dok. Vodovod 163900

2004 Úřad práce Veřejně prospěšné práce 36000
2004 –
2005 MZE program vodovody Vodovod Dětenice 5187000

2005 Grant KÚ Vodovod Dětenice 1729000

2005 Úřad práce Veřejně prospěšné práce 42000

2005 Dar KÚ Partnerství (zájezd do Slovinska) 50000

2006 Grant KÚ Oprava památníku Foerstrova rodu 150150

2006 Grant KÚ Foerstrovy Osenice 20000

2006 Grant KÚ Výstavní síň Foerster – malíř 30000

2006 Grant KÚ Monitoring trichlorethylen 30000

2006 Grant KÚ Likvidace černé skládky Viničky 140000

2006 Grant KÚ Projekt kanalizace Dětenice-Brodek-Osenice 210000

Celkem 21 020 750
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Dotace a granty získané navíc  do  rozpočtu  obce v období 2007-2010

Rok Program Akce
Přidělená dotace 

(Kč)

2007 Úřad Práce Podpora zaměstnanosti 41538

2007 KÚ KHK Dětské hřiště Dětenice 100000

2007 KÚ KHK Územní plán 200000

2008 POV Chodník směr Prodašice 98122

2008 Ministerstvo vnitra Pracoviště Czech POINT 52000

2008 KÚ KHK Územní plán 104700

2008 Úřad Práce Podpora zaměstnanosti 318331

2009 POV Chodník směr Prodašice 300000

2009 KÚ KHK ČOV a splašková kanalizace 3353000

2009 Úřad Práce Podpora zaměstnanosti 245459

2010 POV Oprava povrch na „Zelené cestě“ 700000

2010 Úřad Práce Podpora zaměstnanosti 85760

2010 OPŽP ČOV a splašková kanalizace 50873225,29

Celkem 56 472 135,29

Dotace a granty získané navíc  do  rozpočtu  obce v období 2011-2014

Rok Program Akce
Přidělená dotace 

(Kč)

2011 OPŽP ČOV a splašková kanalizace 3992351,77

2011 KÚ KHK Výstavba kanalizace I-1-A  a  I-1-B 1210000

2011 Ministerstvo kultury Foerstrovy Osenice 2011 20000

2011 Ministerstvo kultury Foerstrovy Osenice 2011 20000

2012 KÚ KHK POV Úroky investiční úvěr (ČOV a splašková kanalizace) 31959

2012 KÚ KHK Provoz prázdninových vlaků 200000

2012 KÚ KHK Kalové hospodářství – projekt kalolis 134000

2012 KÚ KHK Kalové hospodářství - kalolis 2500000

2012 Firma JOHNSON Spolupráce se školou 20326

2012 MŠMT EU-školám 267519,60

2013 KÚ KHK Provoz prázdninových vlaků 200000

2013 Firma JOHNSON Spolupráce se školou 19800

2013 MŠMT EU-školám 178346,40

2014 KÚ KHK Provoz prázdninových vlaků 200000

Celkem 8994302,77

Celkem: 21 020 750 + 56 472 135,29 + 8 994 302,77  = 86 487 188,06 Kč



Obec Dětenice, Dětenice 141, 507 24 Dětenice, IČ:00271471

12

2. Společenský život

Významné společenské a kulturní akce v roce 2014:

 11.01.2014 "Myslivecký ples" v sokolovně v Dětenicích (Myslivecké sdružení 
Dětenice již tradičně začátkem roku pořádá myslivecký ples v sokolovně v Dětenicích. 
Tradiční hudba, velká účast a bohatá tombola, tak lze charakterizovat i letošní ples. 
Pořadatel  Myslivecké sdružení Dětenice).

 15.2.2014 "Sportovní ples" v sokolovně v Dětenicích (Již tradičně občanské 
sdružení "Sokol Dětenice" připravilo ples. Bohatá tombola, příjemná hudba a velká 
účast, tak lze charakterizovat celý průběh plesu.)

 18.2.2014 proběhlo školní kolo dětské recitace (V naší škole proběhlo již tradiční 
školní kolo dětské recitace, kde vystoupili všichni žáci. Nejlepší postupují do okresního 
kola v Jičíně a do rožďalovické Veselé básničky)

 25.2.2014 se děti ZŠ a MŠ Dětenice zúčastnily divadelní přehlídky "Dětská 
scéna" v Jičíně (oba divadelní soubory naší školy se zúčastnily soutěžní divadelní 
přehlídky „Dětská scéna“ v Jičíně. Na přehlídce vystoupilo celkem 9 dětských 
kolektivů. Soubor Korálovky vystoupil s představením: „ Tajemství říše AGORD“ a 
soubor „Korálka mladší“ s „Bajkou o myši, datlovi a klobáse“)

 1.3.2014 proběhl v sokolovně v Dětenicích "Hasičský ples" (Po velkém hasičském 
zvaní (22.2.2014) se všichni oslovení i plakáty zlákaní tanečníci sešli v sokolovně v 
Dětenicích, aby po roce opět podpořili pokladnu pořádajících hasičů z Brodku. Za to 
si užili spoustu zábavy, tance a společenského ruchu. Ocenili štědrou podporu plesu 
sponzory a pak zcela nadšeni, leč unaveni, odcházeli k domovu. Akce byla úspěšná a 
její výtěžek podpoří letošní stavbu nového stánku na hřišti)

 4.3.2014 proběhlo v Jičíně okresní kolo dětské recitace (z našich recitátorů byly 
oceněny N.Petrtýlová čestným uznáním, P.Rumlová postoupila do krajského kola.
Velmi nás potěšily i 2 bývalé žákyně naší školy E.Voláková a V.T.Štěpánková, které 
pokračují dále v práci ve zdejším divadelním kroužku Korálovky a obě také postoupily 
do krajského kola)

 12.3.2014 proběhla dětská nepostupová recitační soutěž Veselá básnička 
v Rožďalovicích (ocenění získali: V.Kvapilová, T.Vorel, T.Urbánek, N.Petrtýlová, 
P.Rumlová a L.Hamanová)

 22.3.2014 v sokolovně v Dětenicích dětský karneval a maškarní ples (Letos 
se hasičům z Brodku opět povedlo velké maškaření v dětenické sokolovně. Hojně 
navštívený dětský maškarní ples, který začínal ve dvě hodiny, plný tance, her a zábavy, 
končil vynesením Morany - zimy ze vsi. V osm hodin večer ho pak trumfnul dospělácký 
maškarní bál. Kde bylo snadnější počítat tanečníky bez masek. Nápaditost nabírá rok 
od roku na obrátkách. A tak letos po těžké volbě získali třetí místo a šišku salámu 
Myšpulín, Fifinka, Pinďa a Bobík. Druhou cenu – dvoupatrový dort – získali 
astronauti z Kozodírek i s raketoplánem. A první cenu – sud piva – si odkulila dvě 
miminka v "plných plenkách". Užilo se spousta legrace při tanci, židlované i 
bramborované)

 30.3.2014 proběhl úklid příkopů v okolí našich obcí (Obec Dětenice ve spolupráci s 
"Mysliveckým sdružením Dětenice", s hasiči "SDH Brodek", s dětským oddílem 
"STROM Dětenice a s fotbalisty "TJ Sokol Dětenice" již tradičně zorganizovala 
brigádu na úklid příkopů v našem okolí. V letošním roce se úklidu zúčastnilo 55 lidí. V 
okolí obcí Dětenice, Osenice, Brodek jsme nasbírali v příkopech plný velký kontejner 
odpadků. Bydlí zde lidé, kterým není lhostejné, jak okolí naší obce vypadá)
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 3.4.2014 v Památníku Foerstrova rodu proběhl "Večer poezie" (Památníku 
Foerstrova rodu v Osenicích vystoupili recitátoři za ZŠ a MŠ Dětenice a z divadelních 
kroužků Korálka Dětenice, Korálovky Dětenice a Vratné lahve Kopidlno. Celý pořad 
svým zpěvem doplnila paní Jana Ryklová. V pořadu vystoupilo 22 mladých 
recitátorů. Jejich umění a odvaha vyvolaly u přítomných obrovské nadšení. Všichni 
recitátoři i pedagogové, kteří jim pomohli s přípravou, si zaslouží poděkování a velký 
potlesk)

 12.4.2014 náš obecní divadelní soubor "Koráka starší" vystoupil v Libuni s 
představením "Krysař" (předpremiéra divadelní hry "Krysař"”, podle knihy 
KRYSAŘ od Viktora Dyka. Představení je nacvičeno k 10.výročí od založení souboru 
“Korálka starší". Představení navštívilo více jak 50 dospělých diváků. Učinkující 
sklidili obrovský potlesk a přítomní se netajili s velkým nadšením a obdivem.)

 16.4.2014 starosta obce poobědval v Jičíně s prezidentem republiky („Setkání s 
prezidentem bylo zajímavé, povídali jsme si zejména o obcích, o našich problémech. 
Každá obec se panu prezidentovi představila, co se povedlo, nepovedlo)

 v sobotu 19.4.2014 občanské sdružení "Sokol Dětenice" zorganizovalo sběr 
starého železa v Dětenicích a Osenicích

 20.4.2014 fotbalové utkání starých gard od 15,00 hodin (TJ Sokol Dětenice 
zorganizovala fotbalové utkání starých gard: SG Dětenice - SG Židněves)

 20.4.2014 v sokolovně v Dětenicích v 19,30 premiéra divadelní hry "Krysař" (Hra 
je hlavně o problému mnoha dnešních mladých lidí – o vnitřním boji mezi svobodou a 
láskou. Děj se odehrává ve společnosti spoutané konvencemi a společenskými 
zvyklostmi. V závěru se hra snaží být i o poslední cestě za nadějí, která zbývá, když už 
vše ostatní selhalo)

 22.4.2014 pořádala základní škola sběr starého papíru
 23.4.2014 pořádal oddíl STROM okresní kolo soutěže "Zlatý list"(Žáci z dětenické 

školy a dalších škol okresu Jičín soutěžili v přírodovědných znalostech v soutěži Zlatý 
list (v loňském školním roce zdejší žáci postoupili v okresním, a pak v krajském kole, 
až do celostátního). Okresní kolo soutěže pořádá již tradičně oddíl Strom 
v Dětenicích). V letošním roce opět děti z oddílu STROM postoupili do krajského kola 
v Novém Městě n.M.)

 26.4.2014 obecní divadelní soubor "Korálka starší" vystoupil s divadelní hrou 
"Krysař" na krajské přehlídce v Miletíně (Ocenění krajskou porotou: čestné uznání 
Jitce Králové za roli Agnes v inscenaci Krysař, čestné uznání Ivetě Vališkové za 
úpravu a režii inscenace Krysař)

                    Divadelní soubor Korálka st.: „Lakomá Barka“                                               inscenace „Krysař“
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2.1.Kontinuita společenského života – udržování či obnova místních tradic, svátků a 
obyčejů, vytváření nových tradic

 V obci se dochovala tradice velikonočního klapání, koled, pálení čarodějnic, 
poutí a posvícení, karnevalů pro děti i dospělé. 

 Nově byla zavedena tradice vynášení zimy, tříkrálová obchůzka, masopustní 
průvod, čarodějnická obchůzka a mikulášská veselice. 

 Ve škole se více než 100 let uskutečňují jednou nebo dvakrát do roka školní 
akademie, výstavy dětských prací, rukodělné dílny pro veřejnost, soutěže 
v matematice, zpěvu, recitaci,... Tyto tradice se přenáší i do místní MŠ, obnovila se 
tradice předávání klíče od školy žáky vycházejícího ročníku dětem z MŠ.

 V roce 2001 odstartoval v Osenicích projekt u příležitosti 50. výročí od úmrtí 
významného skladatele Josefa Bohuslava Foerstra. Byl zahájen 1. ročník festivalu 
sborového zpěvu „Foerstrovy Osenice“. Letos, proběhne již 14. roč. tohoto 
festivalu 

 V roce 2002 oslavila naše obec významné výročí 950 let od první písemné zmínky 
o obci Dětenice (1052). U příležitosti této oslavy  proběhl v Dětenicích Sraz 
rodáků Dětenic, Osenic a Brodku.

 Atmosféra srazu rodáků vyvolala nadšení místních obyvatel a následně vznik 
Dobrovolného sdružení rodáků a přátel Dětenic, Osenic a Brodku. Toto sdružení 
v čele s paní Věrou Šedivou bylo záštitou dalších srazů rodáků v roce 2007 a 
v roce 2012.

 V roce 2005 zástupci občanů spolu se semilským sborem Jizeran navštívili obec 
Lokev ve Slovinské republice. Zájezd se konal na pozvání starosty obce a 
velvyslance Slovinské republiky v ČR Draga Mirošiče. Obě obce uzavřely 
partnerskou smlouvu a těší se na vzájemnou spolupráci. V roce 2006 opětovala 
zájezd delegace ze Slovinské republiky.

 Kulturním centrem naší obce je bezesporu Základní škola a Mateřská škola 
Dětenice. Výčet kulturních akcí a projektů, které zajišťuje pro naše děti a občany 
přesahuje rámec této zprávy. Bližší informace lze získat na www stránkách:  
http://www.obecdetenice.cz

 Kulturním centrem se stává také sokolovna v Dětenicích, kromě kulturních akcí, 
karnevalů, dětských dnů, divadel, koncertů jsou pořádány i plesy a zábavy. 
Organizátory jsou Dobrovolné sdružení rodáků, myslivci, fotbalisti a brodečtí 
hasiči, oddíl Strom, DS Korálka.

 Pravidlem se staly tancovačky, plesy i zábavy organizované obcí a místními 
spolky.

 Obecní úřad umístil do kopule opravené kapličky v Dětenicích  a do nově 
zrekonstruovaných varhan v osenickém kostele schránky s dokumenty
charakterizující současný život obce.

 Obec zavedla znovu tradiční vítání občánků.
 1.12.2006 byla zavedena nová tradice slavnostního rozsvěcení vánočního stromu 

s vánočním zpíváním pod širým nebem. Při této příležitosti je každoročně otevřena 
i vánoční výstava v dětenické kapličce.

 11.4.2007 obec Dětenice přivítala písní „Čechy krásné, Čechy mé“  a tradičními 
koláčky prezidenta republiky  pana Václava Klause

 Od září 2012 se stala novou tradicí víkendová přehlídka amatérského divadla 
„Dětenické divadlování“. V letošním roce chystáme již třetí ročník.
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2.2.Činnost spolková – počet občanských sdružení, druh a rozsah jejich činnosti, výsledky 
pracovní skupiny pro obnovu vesnice.

1) Sbor dobrovolných hasičů Brodek - http://www.sdhbrodek.cz/program.html
(Sbor byl založen v roce 1921. Od té doby funguje aktivně až dodnes. Hlavní 
charakteristikou je aktivní dobrovolná činnost, účast v soutěžích, pořádání plesů,  
zábav a karnevalů pro děti a dospělé, úzká spolupráce s obecním úřadem )

Obec Dětenice zajišťuje ve spolupráci s SDH Brodek rekonstrukci stánku 
pro občerstvení na hřišti v Brodku (obec zajišťuje projekt, povolení a stavební 
materiál, SDH Brodek provádí rekonstrukci svépomocí)

Poslední významné akce:
 30.4.2014 – tradiční pálení čarodějnic
 5.4.2014 – Hasičský výlet do divadla ABC (Všichni hasiči, kteří měli zájem jet 

za kulturou, se svátečně ustrojili a vyrazili do Prahy do divadla ABC. Vybrali jsme 
pohádkovou komedii "Láska ke třem pomerančům")

 30.3.2014 – úklid příkopů a okolí obcí
 22.3.2014 – maškarní ples (Letos se nám, hasičům z Brodku opět povedlo velké 

maškaření v Dětenické sokolovně. Hojně navštívený dětský maškarní ples, který začínal 
ve dvě hodiny, plný tance, her a zábavy, končil vynesením Morany - zimy ze vsi. V osm 
hodin večer ho pak trumfnul dospělácký maškarní bál. Kde bylo snadnější počítat 
tanečníky bez masek. Nápaditost nabírá rok od roku na obrátkách)

 1.3.2014 – hasičský ples v sokolovna
 podzimní brigády na hřišti (Během podzimních měsíců proběhlo několik 

pracovních dobrovolných akcí na rekonstrukci občerstvovacího centra (8x9 metrů). 
Budovalo se za každého počasí, mnohdy i nevlídného. Co jsme si předsevzali máme 
splněno. Nyní se již těšíme na jaro, až budeme pokračovat)

 16.11.2013 – rocková zábava se skupinou Telegraf (Kulturní akce jsme 
tento rok uzavřeli rockovou zábavou v sokolovně. Kapela přilákala spoustu fanoušků 

rockové hudby. Předkapelou byl Nouzový Východ).

2) STROM Dětenice – sportovně-turistický oddíl mládeže
(https://sites.google.com/site/stromaci  http://www.stromdetenice.wz.cz , (vodní 
a pěší turistika, ekologická výchova – pro děti od 6-ti do 18-ti let, letní dětské 
tábory, vodácký výcvik mládeže od 12-18-ti let, účast v soutěžích, péče o naučnou 
stezku,…) – oddíl pracuje v obci bez přerušení od září 1990
Vedoucí tohoto oddílu byli oceněni v roce 2013 za ekologickou výchovu 
v Královéhradeckém kraji

23.4.2014 – pořadatel okresního kola přirodovědné soutěže „Zlatý list“ 
(ekologická soutěž, jejímž smyslem je umožnit setkání dětí se zájmem o přírodu a její 
ochranu a formou soutěže porovnat jejich vědomosti. V Okresním kole Jičínského okresu 
postoupili v kategorii mladší děti z oddílu STROM hlídky ŤUK1 a 2.V nepostupové 
kategorii nejmladších vyhráli Orlové a Vlčáci, kteří jsou z oddílu STROM a druhá hlídka z 
přírodovědného kroužku vedeným K- klubem v Jičíně. Letos při 42. ročníku se nás v 
Dětenicích sešlo 54 účastníků + 6 zkoušejících + cca 10 dohlížejících.)

 v roce 2013 oddíl STROM byl pořadatelelem okresního i krajského 
kola soutěže „Zlatý list“ (17.-23.6.2013 postoupil do  Národního kola 
„Zlatého listu“ v Čilmelicích)

 30.3.2014 – úklid příkopů a okolí obcí
 3.1.  a  31.1.2014 pololetní prázdniny - Jičínské aquacentrum
 20.12.2013 – Vánoční dílna a Vánoce v klubovně
 Vánoce pro zvířátka
 23.11.2013 hra po městě „Hon na Široka“
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 1.11.2013 drakiáda
 červenec 2013 letní tábor : Poselství krále Ašoky

3) TJ Sokol Dětenice (družstva kopané od nejmladších žáků po dospělé – hluboké a 
bohaté tradice – kronika)

 v sobotu 22.6.2013 občanské sdružení oslavilo 80 let Dětenického 
fotbalu (prohlídka kronik, posezení s pamětníky, utkání staré gardy, hudba a bohaté 
občerstvení)

 30.4.2014 – tradiční pálení čarodějnic
 16.4.2014 – sběr starého železa v Dětenicích a Osenicích
 16.4.2014 – utkání staré gardy (SG Dětenice - SG Židněves)

 velké sportovní úspěchy – první místo v tabulce v roce 2014
 30.3.2014 – úklid příkopů a okolí obcí
 15.2.2014 – pořadatel sportovního plesu v Dětenicích

4) Myslivecké sdružení Dětenice
 duben výpomoc zemědělcům – ochrana zasetých polí kukuřicí před 

divočáky
 30.3.2014 – úklid příkopů a okolí obcí
 11.1.2014 pořadatel mysliveckého plesu v sokolovně v Dětenicích

5) Český rybářský svaz – Libáň (Dětenice, Osenice, Brodek 15 členů)- pronájem 
obecního rybníku „Suchánek“

                        Obr.:  Dětský den v Osenicích                                                     Obr.:  Vítání občánků v MŠ Dětenice

   Obr.: Vítání sborů tradičními koláčky                                        Obr.: Vystoupení dětí MŠ v sokolovně
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6) Korálka starší – obecní amaterský divadlní soubor

 Z historie ochotnického divadelního souboru v Dětenicích

V roce 1868 začal v Dětenicích pracovat ochotnický divadelní spolek vedený učitelem 
Aloisem Foersterem. Tento spolek byl v roce 1892 přeměněný ve spolek Občanská Beseda „Tyl“. 
Režisérem se stal Václav Donát – mlynář na Pile. Hrálo se nejprve v místním hostinci. Od roku 
1919, kdy místní sokolové získali budovu sokolovny, hrál spolek tam.

Další divadelní pokusy souboru se objevily po 2.světové válce, kdy řídící učitel Břetislav 
Finke nacvičil s žáky školy několik představení. Místní sedmdesátníci dodnes rádi vzpomínají, jak v 
dětství hráli např. v Blančině písničce, z autorské dílny řídícího učitele Finkeho. V březnu 1951 
spolek svou činnost ukončil.

V roce 1996 začíná při základní škole opět pracovat dětský divadelní soubor, který si děti 
nazvaly Korálka. Pod vedením Ivety Vališkové a Mileny Bretové nacvičily v roce 1998 úspěšné 
představení "Cesta za Malým princem". Dětský soubor se postupně rozšiřoval. V roce 2001 se od 
něj oddělili nejstarší dětští členové, kteří projevili zájem dělat “dospělé divadlo“. Soubor Korálka 
se tehdy rozdělil na „Korálku starší“ a „Korálku mladší“. Soubor Korálka starší nacvičil, tehdy 
bez režijního vedení v roce 2003 představení „Nebe na Zemi“, v roce 2005 už pod vedením I. 
Vališkové představení „Fimfárum“, v roce 2007 „Zlatý kolovrat“, v roce 2008 představení “Pré“, 
v roce 2009 „Ty naše veselé paničky“, v roce 2010 představení „Ze života Hmyzu“, v roce 2011 
„Hotel mezi dvěma světy“. V roce 2012 představení "Anděla a kniha rekordů" a představení 
"Lakomá Barka" a v roce 2013 představení „Krysař“.

 Ocenění v krajské přehlídce venovských souborů (obce do 5000 obyvatel)

2010 - KORÁLKA starší, bratři Čapkové: 
Jenom hmyz, r. Iveta Vališková. Účast na KP Miletínské divadelní jaro - čestné uznání Davidu 
Vališkovi za herecký výkon a Ivetě Vališkové za kostýmy a scénu.

2011 - Eric-Emmanuel Schmitt: Hotel mezi dvěma světy, režie: Iveta Vališková. 
Účast na KP Miletínské divadelní jaro - čestné uznání Ivetě Vališkové za režii a Lukáši Pelcovi za 
postavu Juliena Portala.

2012 - Daniela Fischerová: Anděl a kniha rekordů, režie: Iveta Vališková. Účast na KP Miletínské 
divadelní jaro - čestné uznání Davidu Vališkovi za postavu Anděla Gamaliela. 

2013 - Jan Werich Lakomá Barka - zúčastnil soutěžní přehlídky Miletínské divadelní jaro, kde 
získal pochvalu za zpracování pohádky J.Wericha Lakomá Barka. Soubor byl za představení 
oceněn čestným uznáním za scénografii představení, M.Bretová, D.Vališka a R.Vališka za 
herecké výkony a cena za režii Lakomé Barky byla udělena vedoucí souboru Ivetě Vališkové.

2014 - Viktor Dyk - "Krysař" - zúčasnil soutěžní přehlídky Miletínské divadelní jaro, kde získal 
čestné uznání pro Jitku Královou za herecký výkon postavy Agnes a čestné uznání za úpravu a 
režii pro Ivetu Vališkovou.

7) Sdružení rodáků a přátel Dětenic, Osenic a Brodku – (nově vzniklá org. složka 
obce v roce 2002 – v rámci oslav 950 výročí založení obce)- posílení tradic obce, 
péče o vzhled obce, setkání občanů, Foersterovy Osenice

 Toto sdružení v čele s paní Věrou Šedivou bylo záštitou dalších srazů 
rodáků v roce 2007 a v roce 2012.

8) Český svaz včelařů, zahrádkáři,  ...
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2.3.Podpora obce – vydávání obecních novin, publikací, pohlednic, péče o kroniku, vedení 
knihovny, pořádání výstav, podpora činnosti spolků, propagace idejí obnovy vesnice a 
jejich výsledků.

 V obci je od roku 1876 nepřetržitě vedena kronika, od roku 1893 je v provozu 
místní knihovna. 

 Dle potřeb obecní úřad vydává Občasník s informacemi a zajímavostmi pro 
všechny občany. V prostorách MŠ a ZŠ probíhají trvalé výstavy prací dětí 
v návaznosti na lidové tradice, historii obce, roční období, projekty školy. 

 Obec vydala vlastní pohlednice.
 Velký úspěch mají vánoční a velikonoční výstavy v základní škole a v kapličce 

v Dětenicích
 od roku 2006 pořádá obec výstavu v Památníku Foerstrova rodu pod názvem 

J.B.Foerster-malíř
 obec společně s PSPU Praha vydala publikaci o Životě a díle J.B.Foerstra,

publikaci rodu Foerstrů  a o osenické a dětenické škole
 obec finačně podporuje každoročně činnost nejvýznamnějších spolků a občanská 

sdružení (občanská sdružení „TJ sokol Dětenice“ – 15000 Kč/rok, dětský oddíl 
STROM – 15 000,- Kč/rok) a SDH Brodek také 15 000,- Kč rok.

 dále obec přispívá na činnost Městské knihovny v Jičíně částkou 7000,- Kč/rok
 Ocenění, která obec Dětenice získala ze soutěží „Vesnice roku“ jsou zveřejněny na 

přístupných místech, v sokolovně a v knihovně.

3. Aktivity občanů

3.1.Dobrovolná práce občanů – bezplatná i hrazená účast občanů na realizacích programů obnovy 
vesnic; vlastní aktivity občanů a spolků.

 bezplatně a dobrovolně se každým rokem zúčastňuje velké množství občanů čištění místních 
příkopů a okolí obce. Každoročně odvezeme z příkopů podél krajských silnic minimálně jeden 
velký kontejner na skládku do Popovic 

 zcela bezplatně pomáhají občané při organizaci dvou největších festival v obci (mezinárodní 
festival Foerstrovy Osenice, přehlídka amatérského divadla „Dětenické divadlování“)

 velká řada místních občanů na své náklady udržuje okolí včetně pravidelného sekání příkopů, 
svahů i obecních prostor před rodinnými domky

3.2.Začlenění dětí a mládeže do života vesnice – spolupráce školy s obcí, vlastní iniciativy 
mládeže, způsob zapojení do programu obnovy vesnice.

 Obec je zřizovatelem základní a mateřské školy a školní jídelny

 Jedná se o málotřídní školu se dvěma třídami, kterou navštěvují žáci pěti ročníků ZŠ, a 

s třídou MŠ. Mimo výuky škola zajišťuje i bohatou mimoškolní činnost a kulturní akce 

pro děti a ostatní občany v obci:

 Masopustní průvod, Vánoční a Velikonoční výstavy,Týden stromů,,Týden Země, Slet 

čarodějnic, školní akademie, loučení s pátým ročníkem, slavnost padajícího listí 

(zábavný program pro děti z mateřské školy), adventní pátky, předvánoční vystoupení 

dětí pro důchodce, 

      V rámci školní výuky i v kroužku Strom pečují děti o naučnou stezku Viničky a 

Zahradu poznání, pomáhají se svozem sběru papíru, pořádají tradiční akce (Masopust, 
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Světlušky, tříkrálová pochůzka, vítání sborů, pomoc při divadlování, školní časopis …)  

  

Obr.: Tradiční vynášení zimy                                                          Obr.: 2. ročník „Dětenického divadlování“ (Foersterova zahrada)

                                                                          Obr.:   Ptačí den – naučná 

                                                                    Obr.: Vystoupení pro důchodce                              
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Kroužky školy:

 dovedné ruce, flétna, Abeceda (kroužek pro dyslektiky), kroužek angličtiny, počítačový 

kroužek, dva divadelní kroužky (přípravka Korálka ml., Korálovky)

 divadelní soubory  Korálka a Korálovky se zúčastnily přehlídky Dětská scéna 2014

 Okresní přehlídky dětských recitátorů v Jičíně se v roce 2014 zúčastnilo z Korálky a ZŠ 

Dětenice 8 dětí, čtyři byly oceněny v okresním kole, soutěže tři postoupily do  kola krajského a 

odtud  jedna dívka postoupila do kola celostátního.

 V roce 2013 se zúčastnilo okresní přehlídky 6 dětí. Na okresní přehlídce bylo oceněno jedno 

dítě.

 V roce 2012 se okresní přehlídky zúčastnilo 8 dětí a do krajské přehlídky postoupila 1 žákyně.

 V roce 2011 se okresní přehlídky recitátorů zúčastnilo 8 žáků a dvě dívky  postoupily do 

krajského kola.

 V roce 2009 získal dětský divadelní soubor cenu poroty v krajském kole Dětské scény za 

představení Děti s cedulkou

 v roce 2008 postoupily do krajské přehlídky dětských recitátorů dvě děti ze ZŠ a divadelního 

souboru Korálka i F.U.J Dětenice a jedno postoupilo do národní přehlídky

 Divadelní soubory také pořádají pravidelně pro veřejnost Večery poezie a účastní se 

festivalu Dětenické divadlování, které spolu s obcí pořádá divadelní spolek Korálka starší

 Úspěšní bývají žáci školy i v matematické soutěži Pythagoriáda a Klokánek.

 2 x ročně škola také pořádá pro veřejnost předvánoční a předvelikonoční dílny lidových 

řemesel

 v hloubkové inspekci v roce 2007 byla opět naše škola hodnocena jako jedna z nejlepších 

v okrese Jičín, nebyla zde ani jedna výhrada
   

STROM – dětský oddíl zaměřený na ochranu přírody a turistiku

 Pořádá  každoročně okresní kolo „Zelené stezky – Zlatý list“, v roce 2006, 2010 a 

2013. Pořádal oddíl Strom i regionální kolo v Dětenicích 

 Děti ze Stromu dokonce v červnu 2013 postoupili v soutěži Zlatý list do národního 

kola soutěže

 Vedoucí oddílu byli oceněni v roce 2013 za ekologickou výchovu v Královéhradeckém 

kraji.

 Oddíl vyvěšuje a pečuje o ptačí  budky , chrání okolní přírodu

 staví ochranné oplocení k mraveništím,

 Od roku 2002, kdy otevřel naučnou stezku „Viničky“, o ni členové oddílu pečují. 

 Spolu se školou vybudoval v roce 2009 oddíl Strom u školy Zahradu poznání, o kterou 

oddíl i žáci školy pečují.

 celoročně pracuje s dětmi v oblasti ochrany a poznávání přírody, organizuje turisticko 

sportovní sjezdy našich i zahraničních řek

 v červenci pořádá pro děti letní tábor v Podkrkonoší a vodácký tábor na rakouských 

řekách. 
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3.3.Péče o vesnickou pospolitost – udržování sousedských vztahů, péče o staré občany, 
pomoc sociálně slabým spoluobčanům.

 OÚ zajišťuje pro staré občany rozvoz obědů, nákupy a léky
 Starosta obce a zastupitelé navštěvují staré občany u příležitosti důležitých životních jubileí
 Pořádají pro ně každoročně předvánoční posezení s kulturním programem, dárky a pohoštěním
 OÚ zajišťuje v rámci stravování dětí v nově vybudované školní jídelně i stravování důchodců a 

zaměstnanců místních podniků
 obecní zastupitelstvo obnovilo tradici vítání občánků (od roku 2004)

3.4.Spolupráce s občany – fungování obecních komisí, výchova a příprava pokračovatelů 
v samosprávě obce; průzkumy názoru občanů a mládeže, formy spolupráce.

 finanční výbor (pravidelně se schází a spolupracuje v zajištění bezproblémového 
chodu obecního úřadu, organizuje vnitřní i vnější kontrolu)

 výbor kontroly (pravidelně se schází a spolupracuje v zajištění bezproblémového 
chodu obecního úřadu, organizuje vnitřní i vnější kontrolu)
kulturní a školská komise (pravidelně se schází a ve spolupráci s Dobrovolným 
sdružením rodáků a přátel připravuje většinu kulturních akcí obce, vyjadřuje se ke 
stravování dětí a cizích strávníků)

4. Podnikání

4.1.Podnikání v zemědělství – historie a současný stav, ekofarmy, marketing místních 
zemědělských specialit, zapojení zemědělských podniků do realizace programu obnovy 
vesnice (zejména v péči o krajinu).

 zemědělské družstvo i SEMPRA a.s. ukončily v roce 2003 svou činnost
 pole obhospodařují především zemědělská akciová společnost Nový Bydžov a Horní 

Brusnice a majitelé zámku Dětenice
 OSEVA UNI a.s. Choceň, filiálka Dětenice (spolupracuje s obcí v oblasti dopravy, 

školení řidičů, sponzoruje kulturní akce, …)
 obec pečuje o památné stromy v obci a připravuje vyhlášení chráněné lípy v Osenicích
 zámek Dětenice navrací některé zemědělské činnosti (chov koní) se záměrem využití 

hlavně v cestovním ruchu (agroturistika), provozuje Zemědělskou bioplynovou stanici 
Dětenice

4.1.1.Informace o zachování a propagaci místní zemědělské produkce, realizace 
zajímavých místních produktů vyplývajících ze zemědělské činnosti, jejich kvalita a 
originalita způsobu zpracování, využití původního zpracování zemědělských 
produktů.

 v místním pivovaru sládek podle starých receptů v historickém zařízení vaří místní 
pivo lásky

 Dětenický pivovar nabízí velmi rozmanitou prohlídku dobových interiérů 
sladovny, bednárny, varny, laboratoří, chmelnic, ležáckých sklepů, spilky, 
ledárny a v neposlední řadě lze objevovat i taje historických sklepů. Velkým 
trumfem prohlídky pivovaru je i ukázka výroby piva z 18. století zcela podle 
původní receptury z tradičních surovin.

4.1.2.Informace o podílu zemědělských subjektů na zachování původních druhů 
ovocných a okrasných stromů na veřejných prostranstvích.

4.1.3.Zapojení zemědělských subjektů do přípravy a realizace dalších návrhů obnovy 
krajiny.
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4.2.Spolupráce obce se zemědělským nebo lesnickým subjektem – příprava a realizace 
společných projektů na zemědělských, lesních nebo obecních pozemcích, společné 
koncepční dokumenty, společná územní rozvojová strategie pro území obce nebo 
skupiny obcí.

 Bioplynová stanice Dětenice
 Chov koní
 Oseva UNI a.s.- čistička osiv

4.2.1.Popis spolupráce obce a zemědělských subjektů včetně dobrovolných (př. myslivci, 
rybáři, včelaři atp.)

 jak je výše uvedeno obec úzce spolupracuje s místními myslivci (čištění příkopů, plesy,…)
 místním rybářům obec pronajímá rybník „Suchánek“ a ve spolupráci s nimi se podílí na 

jeho údržbě (oprava hráze, odvod vody apod.)
 obecní úřad úzce spolupracuje s místní skupinou České ornitologické společnosti z důvodu 

ochrany a péče o Pilský rybník, který je součástí „Ptačí oblasti Natura 2000“
 pro obce Mariánské zahrady pracovník Ornitologické společnosti, pan Stránský připravil 

ornitologickou vycházku kolem Pilského rybníka.

4.2.2.Informace o výsledcích péče o veřejná prostranství a kulturní krajinu.

 pravidelné prořezávání a ošetřování chráněných a vzrostlých lip v obci
 pravidelná údržba zeleně 
 péče o zeleň u kapličky v Dětenicích, u Salvátora v Osenicích, před ubytovnou 

v Osenicích, u obecního úřadu atd. (pracovnice obecního úřadu cca na 0,4 úvazku 
pracuje jako zahradnice)

 vyhlášení dalšího památného stromu v Osenicích

4.2.3.Spolupráce obcí při hledání námětů na využití netradičních zdrojů a úspory 
energie.

 Obecní zastupitelstvo v rámci změny Územního plánu Dětenice č.1 schválilo, 
podpořilo a usměrnilo záměr majitele zámku Dětenice vybudovat v obci Bioplynovou 
stanici Dětenice.

 V rámci spolupráce vznikl projekt podporující jak zájmy podnikatele, tak zájmy 
občanů.

 Došlo k umístění BPS Dětenice do prostor nejmenšího ovlivňování občanů.
 doprava byla odkloněna mimo hlavní komunikace v centru obce.
 Projekt řeší ústřední vytápění budovy školy, obecního úřadu a úpravy zdrojů tepla v 

sokolovně v Dětenicích. 
 Podkladem pro zpracování se stala projektová dokumentace,  původní stavební 

výkresy, projekt UT sokolovny pana Ing. Staňka  a zaměření na místě.  
 Primárním zdrojem pro vytápění se stalo odpadní teplo z bioplynové elektrárny na 

území obce.
 Provozovatel BPS Dětenice vybudoval bezplatně teplovodní rozvody pro budovu školy, 

sokolovny a OÚ k patě budov.
 V současné době provozovatel BPS Dětenice dodává zdarma odpadní teplo do těchto 

budov k jejich vytápění.
 Obecní rozpočet šetří více jak 600 000,- Kč/rok na vytápění těchto budov.
 Spolupráce pokračuje vybudováním distribuční sítě pro zásobování těchto budov 

významně levnější el. energie z BPS Dětenice
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4.3.Nezemědělské podnikání, rozvoj řemesel – podnikatelské aktivity občanů, vytváření 
nových pracovních míst, nezemědělské aktivity zemědělských podniků, zapojení 
podnikatelů do realizace programu obnovy vesnice.

 Soukromá pletárna Dětenice zaměstnává 7 místních obyvatel, prodejna prostěradel, 
výroba úpletů a přízí

 Vzduchotechnika 
 2 obchody  v Dětenicích byl zrekonstruován obchod v Dětenicích soukromým majitelem
 zámek a pivovar Dětenice
 3 truhlářství a řada dalších podnikatelských subjektů.
 Je dochovávána i tradice některých původních řemesel 
 Obec pronajímá prostory pro pohostinství v Dětenicích, soukromé pohostinství je 

v Osenicích

4.3.1.Zapojení zemědělských podniků na rozvoji venkovské turistiky (vytváření služeb, 
ubytování v soukromí, poskytování pohostinství, nabídky možností využití volného 
času, turistiky, cykloturistiky, sportu a oddychu).

 obec Dětenice zažila v poslední době nevídaný rozvoj agroturistiky, místní občané 
využívají návštěvnosti zámku a pivovaru k nabídce ubytování v soukromí

 vybudování bioplynové stanice slouží k vytápění těchto prostor, do všech objektů resortu 
Dětenice je dodávána el.energie z bioplynové stanice Dětenice

 všechny pole v okolí jsou využívány pro pěstování plodin pro BPS Dětenice
 v obec nabízí možnosti pro turistiku, cykloturistiku
 v letním období Obec Dětenice ve spolupráci s okolními obcemi, zámkem Dětenice a 

krajským úřadem provozuje letní historický vlak 

4.3.2.Informace o uskutečněném projektu, který zahrnuje využití nebo rekultivaci 
nepotřebných zemědělských areálů (brownfields).

 provozovna zemědělského družstva v Dětenicích byla soukromým podnikatelem 
přebudována na prostory pro provoz nákladní autodopravy

 prostory bývalé SEMPRY Dětenice byly přebudovány majitelem zámku Dětenice na 
středověký hotel, stáje pro koně a další budovy sloužící k rozvoji agroturistiky

 prostory administrativní budovy v Osenicích slouží jako místní hostinec, větší část budovy 
je současně soukromým podnikatelem rekonstruována na garsonky, sloužící k ubytování
hostů i trvale bydlících obyvatel

4.4.Venkovská turistika – vytváření služeb, ubytování v soukromí, poskytování pohostinství,
nabídky možností využití volného času, turistiky, cykloturistiky, sportu a oddychu.

 Majitel CK AR-tour Ondráček Praha, zajišťuje v letošním roce opět turistickou činnost 
spojenou s návštěvami zámku Dětenice a zámeckého pivovaru (kde se vaří pivo 
středověkým způsobem) pořádá turistické zájezdy a historické programy, připravuje i 
dětské dny pro místní děti i ostatní v zámecké zahradě. Zpřístupnění dětenického zámku 
představuje zvýšený turistický ruch. Dětenice navštíví 30-40 tisíc turistů ročně.

 Další turistickou atrakcí obce je i horolezecká stěna v sokolovně, naučná stezka a 
Památník Foerstrova rodu v Osenicích (provozovatel je obec)

 obec se zapojila ve spolupráci MěÚ Jičín do projektu putování za pohádkovými postavami 
Českého ráje (vodník – rybníky) spojeného se sběrem razítek (zámek Dětenice, památník 
Foerstrova rodu Osenice)

 obec propaguje zachování železniční trati a vlakové dopravy v obci
 Ve spolupráci s mikroregionem Rozhraní a MěÚ Jičín vyznačila cyklotrasu Jičín –

Dětenice – Rožďalovice, v současné době stezku spravuje svazek obcí „Mariánská 
zahrada“
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4.5.Přímé podnikání obce – vlastní hospodářská činnost.

 Provozuje vodovod Dětenice (sdružené vodovodní sítě Dětenice, Osenice a 
Brodek)

 pronajímá prostory k podnikání (sklady, služby) a ke sportovním účelům 
(sokolovna, horolezecká stěna)

 ubytovna Osenice
 pro občany zajišťuje dopravu obecním traktorem a multikárou

5. Péče o stavební fond a obraz vesnice

5.1.Péče o historickou zástavbu – zachování původního půdorysu a panoramatu vesnice, 
péče o památkové chráněné objekty, stavby lidového stavitelství a vytvářející místní ráz, 
detaily a tvarosloví staveb, rukodělné výrobky a charakteristické prostředí, stavební 
obnova a údržba venkovských staveb.

 v současné době probíhá rekonstrukce budovy pro zázemí kulturních akcí na hřišti 
na Brodku (ve spolupráci s SDH Brodek)

 MAS Otevřené zahrady Jičínska se počátkem roku 2011 zapojila do přípravy 
nového projektu spolupráce "Živý venkov – tradice a současnost". Tento projekt 
připravila LAG Podralsko o. s., která má v projektu postavení tzv. koordinační 
MAS, s partnerskými MAS, jimiž jsou: MAS Skleněný Nový Bor, MAS Turnovsko a 
OZJ. Projekt spolupráce byl vybrán k podpoře v září 2011 a 10. 1. 2012 byla 
podepsána Dohoda o poskytnutí dotace.

 Na území MAS OZJ se aktivity v rámci projektu spolupráce uskutečnily u nás v 
Dětenicích, místní části Osenice (Foerstrova zahrada), kde došlo k zakoupení
(dotace z programu Leader) mobilního vybavení (lavičky, stoly atd.), vybudovalo 
se zde dřevěné, kryté venkovní pódium a zpevněné plochy, dále byly postaveny 
hrací prvky dětského hřiště, pískoviště, ohniště, také výsadba zeleně a vybudování 
stabilních sedaček pro rozšíření stávajícího hlediště. Byly podpořeny akce 
Foerstrovy Osenice (červen 2012) a Dětenické divadlování (říjen 2012).

 Generální oprava sokolovny – vytvořeno kulturní centrum obce, se školní 
tělocvičnou, kuchyní a jídelnou, byla dokončena rekonstrukce školní budovy a 
zahrady.  

 Rekonstrukce zámku (podnikatel) včetně zámeckého parku, podzámčí a pivovaru.
 Projekt "Foersterovy Osenice", který přináší postupnou záchranu budovy bývalé 

školy "J.B.Foerstera" v Osenicích (podpořeno z programu obnovy venkova) 
formou přeměny na památník Foersterova rodu, akce je zaštítěna vnukem 
J.B.Foerstera panem Myslíkem, připojilo se k ní i slovinské velvyslanecví –
vzhledem k významnosti A. Foerstera - osenického rodáka - ve Slovinsku. Na 
budově školy byla v červnu 2003 umístěna pamětní deska slovinského skladatele A. 
Foerstra a českého skladatele J.B.Foerstra.  

 V listopadu 2003 byly zrekonstruovány (na základě sbírky občanů) a slavnostně 
vysvěceny unikátní osenické varhany.   

 Zrekonstruována kaplička na návsi v Dětenicích
 Zrekonstruována kaplička na návsi v Brodku
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5.2.Soulad v zástavbě – obnova původního rázu staveb, odstraňování stavebních nešvarů, 
cizích a městských prvků, vytváření stejnorodého prostředí vesnice.

 nový ráz obce jednoznačně vytváří i zámek Dětenice s pivovarem a pizzerií
 obecní zastupitelstvo podporuje zachování historických hodnot obce a opravy historické 

zástavby
 obec dokončila rekonstrukci kaple na návsi v Dětenicích (kulturní památka
 v roce 2004 ukončila opravu historické zvoničky na Brodku.
 v roce 2006 byly provedeny vnitřní úpravy v Památníku Foerstrova rodu v Osenicích-

navrácení původních tvarů, chodeb apod.
 v roce 2014 obec chystá ve spolupráci s místními podnikateli opravy věže kostela v 

Dětenicích

5.3.Nová zástavba – dodržení měřítka, stylu, tvaru a materiálů typických pro obec, 
posilování souladu se stávající zástavbou.

 prostory pro novou zástabu v obci řeší Územní plán Dětenice
 z hlediska geneze urbanistické struktury představují Dětenice ves původně návesního 

charakteru. Historické jádro obce leží v jejím přibližném geometrickém centru
 Z architektonického hlediska již není vždy možno zachovat jednotný ráz zástavby, 

v původní části byly některé domy přestavěny. I přesto ve všech třech místních částech 
zbývá mnoho objektů (nebo celých lokalit) cenných po stavebně-historické stránce.

 nová zástavba musí respektovat založenou základní kostru urbanistické struktury všech 
tří sídel, nepřipustit jejich postupné srůstání v jeden celek

5.4.Organizační opatření – zabezpečení celkové harmonie prostředí obce, fungování stavební 
komise, poradců stavebníků, regulace stavebního řádu vesnice, pořízení návrhů 
stavebních řešení a motivačních skic.

 předmětem zájmu je hlavně výkon stavebního dohledu, ochrana a dozor ptačí oblasti 
„Rožďalovické rybníky“

 spolupráce při vytváření územní dokumentace
 spolupráce při vytváření projektu kanalizace (průzkumy nemovitostí, diskuze a 

objasňování problematiky)  

6. Občanská vybavenost, inženýrské sítě, doprava, úspory energií

6.1.Stav občanské vybavenosti – údržba, modernizace a dostavba stávajících objektů, záměry a 
realizace nových objektů.

 v Dětenicích je místní pošta, organizace roznosu pošty je příliš komplikovaná a je 
organizovaná poštou v Jičíně, zachovat do budoucnosti poštu v Dětenicích bude velmi 
složité

 v obci je tělocvična pro ZŠ, horolezecká stěna, zajištěno sportovní a kulturní vyžití 
obyvatel, stravování pro důchodce i zaměstnance místních podniků.

 dále zde občané mohou využít místní kadeřnictví, masáže, pedikúru.
 v Dětenicích, jsou provozovány dva smíšené obchody
 v Dětenicích je místní cukrárna
 restaurace jsou v Dětenicích a Osenicích.
 V obci fungují 2 knihovny – obecní a dětská při ZŠ.
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6.2.Inženýrské sítě – údržba stávajících sítí, záměry, opatření a realizace dostavby sítí, 
zkvalitňování dopravní vybavenosti, způsob likvidace splaškových vod.

 v roce 2014 bude dokončena rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu. Veškeré 
rozvody budou umístěny v zemi, současně s touto akcí firma ČEZ dokončí umístění 
rozvodů NN do země a odstraní sloupy

 v roce 2013 s výjimkou jedné ulice firma ČEZ zrekonstruovala rozvody NN a umístila je 
v zemi, odstranila bývalé rozvody a sloupy. Obec Dětenice dokončila rozvody zemní 
veřejného osvětlení a rozhlasu v Dětenicích v celém rozsahu.

 Rekonstrukci veřejného osvětlení, rozhlasu a rozvodů ČEZ na Brodku (bohužel na 
betonových sloupech) provedla firma ČEZ v roce 2000

 v roce 2011 dokončila obec Dětenice výstavbu ČOV a splaškové kanalizace ve všech 
částech obce včetně čtyř přečerpávacích tlakových stanic (moderní metoda suché jímky)

 Vlastníkem i provozovatelem kanalizace je obec Dětenice. V roce 2012 ČOV Dětenice 
rozšířena o kalové hospodářství, kde jsou kaly lisovány a následně odváženy na 
kompostárnu v Pátku u Poděbrad. Úspora nákladů na likvidaci kalů přesahuje 800 000,-
Kč za rok bez DPH.

 V současné době je obyvatelům účtováno stočné 33 Kč/m3, stočné je kalkulováno dle 
skutečných nákladů včetně odpisů. Dle výhledu do dalších let by výše platby neměla 
výrazně stoupat.

 V roce 2007 dokončila obec Dětenice výstavbu nové vodovodní sítě Dětenice-Osenice-
Brodek. Vlastníkem a provozovatelem je obec Dětenice, stejně jako u stočného kalkulace 
vychází ze skutečných provozních nákladů, činí 20 Kč/m3včetně DPH a nepředpokládá se 
jeho výrazné zvyšování.

 Obec Dětenice se stala moderní obcí 21. století s výrazným turistickým ruchem. 
Vybudované inženýrské sítě jsou svou kvalitou a hustotou srovnatelné s velkým městem. 
V roce 2000 nebyly popsané sítě ještě ani vyprojektovány.

                         Obr.:  Nově vybudovaná ČOV Dětenice

6.3.Odpadové hospodářství – koncepce a provoz odstraňování odpadů, organizační opatření, 
ekologická výchova.

 Obec zajišťuje svoz odpadu dodavatelskou firmou (odvoz popelnic, které jsou rozmístěny 
na základě obecně závazné vyhlášky)

 Obecní zastupitelstvo propaguje cestu třídění odpadů a minimalizaci odpadů v místě jeho 
vzniku. V obcích jsou rozmístěny kontejnery na sklo, papír, ostatní plasty a železo, drobné 
kovy, tetrapakové obaly. O možnostech třídění použitých obalů jsou informováni všichni 
občané. Obec organizuje třídění papíru, kovového šrotu a svoz nebezpečných složek 
odpadu. 2x do roka jsou sváženy i pneumatiky. 
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6.4.Úspory energií – kroky vedoucí k úsporám, zavádění netradičních zdrojů energie.

 obec Dětenice spolupracuje s bioplynovou stanicí Dětenice, využívá zdarma odpadní teplo 
k vytápění školy, sokolovny a obecního úřadu

 energii vyráběnou BPS Dětenice chce obecní úřad využít již v roce 2014 pro základní 
školu, sokolovnu, obecní úřad a ČOV Dětenice

 na Brodku soukromý majitel provozuje vodní elektrárnu
 obec podporuje třídění odpadů

7. Péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci

7.1.Koncepční přístup, dlouhodobé plánování – existence koncepčních dokumentů rozvoje 
zeleně, např. v rámci Územního plánu nebo Programu rozvoje obce, postupná realizace 
rozsáhlejšího projektu, systematický postup ve výsadbě a obnově vegetačních prvků 
v obci. Spolupráce se specialisty a příprava projektové dokumentace v oblasti zeleně.

 Rozvoj obce  je definován jak v územním plánu Dětenice, tak i v dílčích programech 
obnovy venkova, schvalovaných zastupitelstvem obce

 OÚ a občané dle potřeb udržují v čistotě obec ( každoročně jsou pořádány brigády na 
úklid v okolí kostela, kapličky, sokolovny,..) veřejná prostranství, zeleň, památníky a 
objekty drobné architektury.

 údržbu veřejných prostranství řeší i obecně závazná vyhláška
 v roce 2003 v rámci programu obnovy venkova byla zrekonstruována náves 

v Dětenicích
 za posledních 10 let byly vybudovány nové chodníky na návsi v Dětenicích, chodník

směrem na Prodašice a připravována je výstavba chodníku Dětenice - Osenice

7.2.Nové úpravy veřejných prostranství – realizované výsadby zeleně v obci i v okolí, obnova 
stávajících i výsadba nových – zeleň veřejných prostranství (návsi, ulice), vyhrazená 
zeleň (sportoviště, hřbitovy, školky apod.), aleje, historická zeleň atd. Sledována kvalita 
provedených prací, výběr vhodného sortimentu rostlin, kompozice funkčnost, celkový 
ráz nových výsadeb v souladu s daným venkovským prostředím.

 V Dětenicích (areál fotbalového hřiště) a v Osenicích (Fooerstrova zahrada) je vybudováno 
hřiště pro děti a mládež.

 oddíl STROM stále pečuje o naučnou stezku „Viničky“, opravuje tabule a vyvěšuje  nové ptačí
budky, které dělají samy děti.

 v obci proběhla přírodovědná výstava a beseda o ptačím území „Rožďalovické rybníky“
 obec pečuje o památné stromy v obci a zajistila vyhlášení chráněné lípy v Osenicích

7.3.Udržování přírodních a přírodě blízkých prvků – vodních toků, břehových porostů, 
rybníků a nádrží, přírodních útvarů, naučných stezek, apod.

 v roce 2004 obecní zastupitelstvo ustoupilo od záměru z roku 1993 vybudovat nad Osenicemi 
skládku komunálního odpadu a zrealizovalo projekt přeměny stavby.

 Oddíl STROM a základní škola pečuje o naučnou stezku „Viničky“
 Žáci ZŠ a členové oddílu STROM zahájili výsadbu keltského stromového kalendáře na 

Zahradě poznání
 v roce 2008 obec vysadila stromy (lípy s rodokmenem) na fotbalovém hřišti a u sv. Salvátora
 zahradnice pečuje o vzrostlou zeleň v obci
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7.4.Péče o veřejná prostranství a o zeleň – udržování, čistota a pořádek na veřejných 
prostranstvích v obci a navazujících soukromých pozemcích, udržování hřbitovů, 
drobných sakrálních objektů, památníků, výtvarných děl, drobné architektury.

Péče o prvky zeleně – trávníky v obci i v nejbližším okolí (humna), květinová výzdoba 
veřejných prostranství soukromých domů a pozemků, péče o dřeviny včetně 
arboristických zásahů (kvalita a vhodnost zásahů).

 obec vlastní rybník „Suchánek“, který pronajímá svazu rybářů. Rybník je 
udržován.

 vodní toky v obci jsou většinou regulovány a zatrubněny. Jsou v péči Povodí Labe.
 je připravován projekt revitalizace Dětenického potoka a Hasinského potoka
 na zahradě ZŠ bylo zhotoveno jezírko pro obojživelníky a skalka pro plazy
 V rámci týdne Země vytvořili žáci ZŠ „hřbitov odpadků“

7.5.Ekologická výchova a vzdělávání – zájem obce o vytvoření a kultivaci vztahu a 
odpovědného přístupu občanů, zejména dětí, k místu a ke krajině na principech 
udržitelného rozvoje; zapojení dětí do ekologických aktivit případně péče o zeleň a 
celkový obraz obce od nejmenších dětí v MŠ až po mládež; zapojení občanů do 
rozhodovacího, plánovacího a realizačního procesu ve vztahu k obci a ke krajině.

Zahrada poznání:

 Využití Zahrady poznání spočívá v naplnění hlavního cíle, to je zlepšit kvalitu výchovy 
a vzdělávání pro žáky základní i mateřské školy a dokončení naučně relaxačního 
prostoru v okolí školy využitelného nejen pro žáky, ale i pro další volnočasové 
aktivity v obci.

 Pro zlepšení kvality vzdělávání žáků základní školy a vylepšení prostor školní Zahrady 
poznání,  děti ze školy a Stromu vytvořily keltský stromový kalendář, školní 
květinovou zahrádku s lučními květy, naučné popisky k pěstovaným rostlinám, 
bezpečnostní  ohrazení dřevin a záhonů, skalku pro plazy, bylinkovou zahrádku,…

 zahrada slouží jako názorná pomůcka k ekologické výchově
 nedílnou součástí je jezírko pro obojživelníky

STROM – ekologická organizace

 v roce 2013 byla organizace STROM oceněna krajským úřadem Královéhradeckého 
kraje za ekologické výchovu dětí a mládeže v kraji

8. Péče o krajinu

 Obec v rámci potřeb a svých možností pečuje o okolní krajinu a životní prostředí obce.
 V rámci rekonstrukce školy, byla nově upravena školní zahrada a v současné době 

probíhá její další rozšíření a úprava na učebnu v přírodě.
 OÚ spolupracuje s pracovníky st.ochrany přírody v péči o ptačí oblast „Rožďalovické 

rybníky“,  oddíl Strom zde provedl mapování obojživelníků
 Dětský oddíl Strom spolu se ZŠ a OÚ provedl zmapování živočišných a rostlinných druhů 

v lese Viničky a zajistil umístění tabulí dětské naučné stezky v lesíku. V současnosti se 
zaměřuje hlavně na počty zástupců jednotlivých druhů, na mapování dravců a vysledování 
stavu ovzduší.

 Kromě mapování v lese děti vyvěšují a čistí ptačí budky, v zimě přikrmují zvěř a ptáky, 
vyrábějí a umisťují ochranné sítě na lesní mraveniště, pečují o tůně s čolky, čistí potok  ...

 Ve spolupráci s dětmi ZŠ (předložily návrhy) obec Dětenice vybudovala děský koutek na 
Foerstrově zahradě 
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8.1.Zemědělské a lesní pozemky – systematický postup při využívání pozemků, projekty 
komplexních pozemkových úprav, šetrné obhospodařování, příprava či realizace 
protierozních úprav, členění honů, obnova luk, výsadba lesů. Obnova zaniklých cest 
v zemědělské krajině včetně stromořadí.

8.2.Péče o prvky ekologické stability v krajině, zejména ty vymezené v rámci Územního 
systému ekologické stability – stav projekční přípravy (generely plány ÚSES, návrhy 
obnovy krajiny) a skutečná realizace (výsadba nových biokoridorů, interakčních prvků, 
břehových porostů, alejí, doprovodů cest).

 území jsou definována Územním plánem Dětenice, k dispozici na www stránkách obce

8.3.Ostatní opatření péče o kulturní krajinu – výsadba stromořadí, péče o vodní toky, 
rybníky a mokřady, opatření vodohospodářská a protipovodňová.

 občané ve spolupráci s obecním úřadem ošetřují sochy a náboženské objekty v obci
 obec opravila sochu sv. J. Nepomuckého na návsi v Osenicích
 obec získala do vlastnictví pozemky a sochu sv. Salvátora v Osenicích a plánuje její 

rekonstrukci

8.4.Obnova prvků kulturní paměti krajiny – např. obnova křížových cest, božích muk, 
křížků, historických alejí, obnova krajinné matrice.

 obec pečuje o dva pomníky padlých - před dětenickou školou (z r. 1937) a uprostřed 
veřejné zelené plochy na Brodku z roku 1919 (sekání trávy, úpravy okolí)

 socha Sv. Jana Nepomuckého mezi Novým a Starým Brodkem (navržena k vyhlášení 
KP) – obec vykoupila pozemek a navrhla její ochranu

 socha Sv. Jana Nepomuckého na osenické návsi u požární nádrže - oprava utržené 
hlavy sochy restaurátorem

 křížek u dvou lip při cestě severně od železničního přejezdu v Dětenicích – obec 
zajistila prořezání lip odbornou firmou

9. Připravované záměry

9.1.Stručná charakteristika plánovaných a v současné době připravovaných záměrů –
zaměření, předpokládaný harmonogram realizace a finanční plán (předpokládané 
náklady na realizaci akce, jejich předpokládané finanční zajištění).

 dokončit projekt a postavit chodník Dětenice-Osenice
 rozvoj území v souladu s Územním plánem Dětenice a Programem obnovy venkova
 udržovat a rozvíjet staré i nově vzniklé tradice 
 provozování vodovodu a kanalizace s minimálními náklady pro občany
 oprava kostela v Osenicích
 rozvoj základní školy a mateřské školy, citlivá modernizace zařízení, ekologická 

výchova
 spolupráce s místními spolky
 spolupráce s podnikateli
 opravy a obnova prvků kulturní paměti obce
 pokračování festivalu „Foerstrovy Osenice“ – opravy a rekonstrukce památníku
 pokračování festivalu „Dětenické divadlování“
 opravy chodníků a místních komunikací
 pozemkové úpravy po obnově katastrálního operátu
 rekultivace dobývacího prostoru v bývalé cihelně v Osenicích
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10. Informační technologie v obci

10.1. Stručná charakteristika informační technologie – stávající stav, vybavení, využití, 
inovace atp. (např. www stránky, informační kiosky, místní rozhlas, TV stanice, 
internetové vysílání, web kamera).

 obec Dětenice využívá ke své práci nejmodernější informační technologie, 
prostřednictvím linuxového serveru provozuje společnou obecní a školní počítačovou síť 
(cca 20 personálních počítačů)

 síť je napojena na vysokorychlostní bezdrátový internet
 pomocí internetu je napojena i do celostátní knihovnické sítě
 k informaci obyvatel využívá úřední desky, rozhlas a internetové stránky obce i školy
 přednostně využíváme služeb datových schránek,  RUIAN a hlášení ISPOP
 poskytuje všechny služby CzechPointu
 provozuje přímé propojení základních registrů s ROB
 veškerý styk se státními orgány upřednostňuje elektronickou cestou (finanční úřad, 

pojišťovny, OSSZ přes rozhraní VREP)
 veškerá statistická hlášení podává elektronicky
 S účinností zákona č. 179/2010 Sb., který novelizuje zákon č. 137/2006 Sb., zákon o 

veřejných zakázkách, je naše obec, jako veřejný zadavatel, povinna zveřejňovat od 15. 
září 2010 výzvy k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném 
podlimitním řízení na tzv. profilu zadavatele, který byl uveřejněn v informačním systému 
(§ 157 ZVZ) - Uveřejňovacím subsystému ISVZ. Profilem zadavatele se rozumí konkrétní 
adresa elektronického nástroje v síti Internet, který zadavatel používá k uveřejňování 
informací týkajících se veřejných zakázek a který umožňuje dálkový přístup (§17 písm. g) 
ZVZ po novele). Výše uvedenou povinnost obec splnila zřízením svého profilu zadavatele 
na Portálu pro vhodné uveřejnění, kde má zřízený svůj oficiální profil zadavatele. 
Uchazeči o veřejné zakázky jej mohou navštívit na adrese https://www.vhodne-
uverejneni.cz/profil/00271471.

 poskytujeme zdarma veřejný přístup na internet

Schváleno zastupitelstvem obce Dětenice 29.4.2014

V Dětenicích  29.4.2014

                                                                                                  Ing. Radomír Vališka
                                                                                                       starosta obce




