
HISTORIE A SOUČASNOST
Osídlení Dolní Kalné a Slemena patří v regionu k nejstarším, historická data sahají do 11. století. 

Nejvýznamnější památkou je kostel sv. Václava, jehož oltář zdobí soška Panny Marie Kalenské, 
cenné je i další vybavení v interieru. 

Obyvatelstvo zde bylo vždy převážně české, takže obě obce za protektorátu zůstaly za hranicí 
Sudet a po válce tudíž nedošlo k jejich vysídlení . Výhodu kontinuity života pociťujeme dodnes a 
chlubíme se bohatým spolkovým životem. SDH letos slaví 140 let od svého založení, TJ Sokol 
zahájil svou činnost roku 1892, kořeny FK sahají do roku 1930 a loutkové divadlo letos oslaví 40 
let, dále zde působí ochotnický divadelní spolek myslivci, včelaři a skauti.

Obec má dnes dvě místní části – Dolní Kalnou a Slemeno, žije zde celkem 670 obyvatel.

Obec zřizuje dvě příspěvkové organizace – Mateřskou a základní školu a terénní pečovatelskou 
službu. Provozuje obecní knihovnu, autokemp s chatovou osadou a koupalištěm, spravuje 
hřbitov, bytový dům a několik dalších budov s byty a službami (zdravotní středisko, pošta, 
kadeřnictví, fotograf, atd.). 

V roce 2010 obdržela Dolní Kalná modrou stuhu v soutěži Vesnice roku Královéhradeckého kraje

V roce 2011 byly obci Parlamentem ČR uděleny obecní symboly, znak a vlajka.

V roce 2012 obec dostala v soutěži Vesnice roku Královéhradeckého kraje cenu hejtmana.

V roce 2014 se stala fotbalovou obcí Královéhradeckého kraje.



INVESTICE DO PAMÁTEK  

Ohradní zeď hřbitova s kaplemi křížové cesty 

Komplexní přestavba hřbitovní zdi – bourání stávajícího rozpadlého zdiva vč.

kaplí křížové cesty, stavba nové zdi pod dohledem památkářů

• 2009  a 2010 dotace 3 400 000,- Kč z Havarijního programu Min. kultury ČR 

• Celková investice cca 4 000 000,- Kč 

• Na dokončení stavby chybí cca 1 000 000,- Kč 



INVESTICE DO PAMÁTEK  



INVESTICE DO PAMÁTEK  

Kostel – krov, střecha a varhany oprava „ za 5 minut 12“

V roce 2011 uzavřena dohoda mezi obcí a ŘK farností, děkanství Hostinné o 

spolupráci při opravě střechy kostela a varhan, dlouhodobý záměr - etapy 

• 2012 – 2016 oprava dřevěného krovu a střešní krytiny kostela v celkové 
hodnotě 4 500 000,- Kč – financování z Havarijního fondu MK ČR a 
prostřednictvím ORP, Památkového fondu Královéhradeckého kraje, Fond 
solidatrity Biskupství Královéhradeckého a z rozpočtů Obce Dolní Kalná

• 2011 – 2016 restaurování historických varhan v celkové hodnotě cca                    
907 000,- Kč – financováno z Památkového fondu na Královéhradeckého 
kraje, drobných darů od občanů a z rozpočtů obce



INVESTICE DO PAMÁTEK  



OBECNÍ NEMOVITOSTI

Výměna oken v komplexu budov ZŠ, MŠ a OÚ

Dřevěná špaletová okna, která na budovách byla ze 60. a 70. let se rozpadala, 

netěsnila a zatékalo jimi. Byla nahrazena okny plastovými. 

• 2011 dotace 1 200 000,- Kč na výměnu oken na budovách školy, školky a 
obecního úřadu – polovina z POV Královéhradeckého kraje a polovina 
z Programu obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj ČR 

• celkové náklady 1 500 000,- Kč



OBECNÍ NEMOVITOSTI



OBECNÍ INFRASTRUKTURA

Vodovod a kanalizace pro nové rodinné domy u Panenky Marie

Obec připravila lokalitu pro stavbu pěti rodinných domů. 

• 2012 dotace 1 150 000,- Kč na stavbu vodovodu a 800 000,- Kč na stavbu 
kanalizaci pro novou stavební lokalitu z fondů MMR ČR

• 2014 - dostavba komunikace v lokalitě - z rozpočtu obce 1 200 000,- Kč

• Celková investice cca 3 300 000,- Kč

• Dnes již domy stojí a i ten poslední je zkolaudovaný.



OBECNÍ INFRASTRUKTURA



OBECNÍ INFRASTRUKTURA

Oprava havarijního stavu dvou obecních mostů

Čas a povodně poničily původní opěrné zdi a hrozilo zborcení mostů 

• 2013 příspěvek z havarijního fondu Královéhradeckého kraje 300 000,- Kč  
na opravu mostu na Kalenském potoce, celková investice ........ Kč 

• Celková investice 313 000,- Kč

• 2014 oprava mostu na Olešnici 781 000,- Kč

• Oprava byla provedena z rozpočtu obce Dolní Kalná 



OBECNÍ INFRASTRUKTURA



PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

Protipovodňová opatření na Slemenském potoce

Opakující se přívalové deště a záplavy ve Slemeně chceme řešit stavbou

tzv. suchého poldru na horním toku potoka a rozšířením koryta dole

• V letech 2014 – 2015 dvakrát získána dotace 317 000,- Kč a 210 000,- Kč z 
fondů Královéhradeckého kraje na projektovou přípravu protipovodňových 
opatření na Slemenském potoce  

• Celková investice činila skoro 800 000,- Kč

• Na stavbu bychom chtěli požádat o dotaci v roce 2018



PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ



HŘIŠTĚ A PROSTOR PRO DĚTI

Hřiště na školní zahradě i v kempu 

Herní prvky na hřišti před školou byly staré a stávaly se nebezpečnými.  

• 2013 obec ze svých prostředků vybudovala nové hřiště na školní zahradě 
za cenu 308 000,- Kč. Součástí školní zahrady je i bylinková zahrádka, záhon 
jahod a ovocné keře

• V dalších letech bylo postaveno malé dětské hřiště v autokempu a ve 
Slemeně  

• 2016 byly umístěny 4 sportovní prvky pro větší děti i na travnatý plácek 
před obecním úřadem



HŘIŠTĚ A PROSTOR PRO DĚTI



ŠKOLA A PROSTOR PRO DĚTI

Suterén pod školkou

V suterénu pod školkou má od začátku své činnosti zázemí loutkové divadlo, 

přístup do divadla nebyl ideální a hygienické zázemí bylo přímo otřesné.

• 2014 s pomocí dotace 221 000,- Kč z POV Královéhradeckého kraje byla 
provedena rekonstrukce nevyužitých suterénních prostor pod MŠ.

• celková investice činila 465 000,- Kč.  

• Vznikl vstupní prostor do divadla, nové WC a velká místnost s kuchyňkou 
pro různé školní i mimoškolní aktivity dětí.

• 2015 jsme ve školce provedli rekonstrukci sociálního zařízení pro děti v 
hodnotě 212 000,- Kč, finance byly z rozpočtu obce



ŠKOLA A PROSTOR PRO DĚTI



TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

Zavedení třídění a svozu bioodpadů

V roce 2015 bylo v naší obci rozšířeno třídění odpadů o bioodpady, byl 

Zaveden jejich sběr a svoz. Pořízeno komunální vozidlo s hákovým nosičem 

značky Bonetti, velkoobjemové  kontejnery a občané dostali zdarma zahradní 

kompostéry.

• Dotace z EU a Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 2 218 000,- Kč  

• Celková investice činila 2 465 000,- Kč



TŘÍDĚNÍ ODPADŮ



OBECNÍ INFRASTRUKTURA

Nové chodníky a autobusové stanoviště

Několik let jsme připravovali projekty a šetřili peníze na stavbu chodníků, 

přechodu pro chodce a opravu autobusového stanoviště. Stavba byla 

zahájena v létě roku 2016 s rozpočtem přibližně 7 500 000,- Kč. 

• 2016 bylo proinvestováno  4 170 000,- Kč, letos stavba pokračuje

• Podali jsme žádost o spolufinancování z fondů IROP, bezpečnost silniční 
dopravy. Žádost nedostala potřebný počet bodů s tím, že po odstranění 
nedostatků můžeme žádat v další výzvě v dubnu r. 2017 

• Ta však byla výzva otevřena jen na cyklostezky ...



OBECNÍ INFRASTRUKTURA



NOVÝ VODNÍ ZDROJ

Nový vodní zdroj a jeho připojení k vodovodu

Suché roky oslabily prameny, které napájejí obecní vodovod. V roce 2016 byl 

na vytipovaném místě proveden zkušební vrt do hloubky 60 m. Voda byla v 

Podzemí nalezena a zdá se, že jí je dost. Nyní probíhají projektové práce a

letos chceme provést i stavbu.

• Pokusíme se na stavbu požádat o dotaci z právě otevřené výzvy 
Ministerstva zemědělství ČR



NOVÝ VODNÍ ZDROJ


