Dubenec
Kraj: Královéhradecký

Okres: Trutnov

Správní obvod: Dvůr Králové nad Labem

GPS souřadnice: 50.377623N, 15.795072E

Nadmořská výška: 296 m n. m.

První pís. zmínka: 1343 (677 let)

Počet obyvatel: 649

PSČ: 544 55

Adresa URL: www.dubenec.cz

Památky a zajímavosti Dubenec
V obci Dubenec se nachází tyto památky:
- kostel sv. Josefa- pomník obětem 2. světové války- fara- kaplička Bolestivé Matky Boží
Historie kostela sv. Josefa. Sepsal: kronikář obce Karel Volšička
Založen byl roku 1343 Hynkem z Náchoda. Byl zasvěcen sv. Václavu, obsazen prvním farářem, který spadl
pod arcijáhen Grätz (Hradec). Rytíř Přibík byl v těchto letech majitelem Dubeneckého panství a
zároveň patronem Dubeneckého kostela. 3. ledna 1397 předal Přibík, pán Dubence, jako patron kostela
jednu kopu a devět grošů jako závaznost. Farář musel každou středu sloužit zádušní mši za
zemřelé duše jeho bratra, manželky a sestry. 24. ledna 1415 obdržel kostel šest kop pražských grošů jako
roční úroky od rytíře Václava z Libczan. Během Jezuitských válek byli katoličtí knězi zahnáni a
utraqisté (stoupenci mírného směru Husitů) nasazeni. Během časů byl Dubenecký kostel zle poškozen až
konečně v roce 1645 Švédy úplně zbořen. Za svoji pomoc v 30-ti leté válce obdrželi jesuité darem
panství v Žirči. Do Dubence přišli v roce1662 a hned započali s katolizací (často používali i násilí). V
roce 1663 za kněze Johanna Jakobowitsche byla zavedena matrika. Jesuité vystavěli nový kostel, ale přesný
letopočet výstavby není však známý. V roce 1702 daroval Wenzel Alexius Schmidt Dubeneckému kostelu
obrazy trpících spasitelů a obraz sv. Josefa patrona zdejšího kostela. 31. října 1704 obstaral a zakoupil
nové varhany s dvěmi škálami trumpet (polnicemi). Na svátek sv. Josefa v roce 1705 uskutečnila se poprvé
mše s kostelní hudbou (varhanami).
Farský dům
V roce 1721 dle spisů majetku a pozemků ke kostelu svatého Josefa bydlel farář v dřevěném domku,
který byl ve velmi špatném stavu. Tento dřevěný domek byl zbourán, k nynější budově byl položen
základní kámen v roce 1753. V roku 1898 byla postavena stodola. Fara je jednopatrová budova. V roce 1971
střecha celé budovy pokryta vlnitým plechem, 20 nových světlíků ve střeše, nové vyzdění komínů
a jejich zpevnění, 28 nových podokapních plechových chráničů proti stékání vody po zdi, nové
hromosvody, nová elektrická přípojka , nová fasáda fary ze tří stran (kromě ode dvora), nátěr žlabů a
svodů. V roce 1976 postaven nový septik, doplnění elektroinstalace, vodovod s novým darlingem, splachovací
klozety, v přízemí a v prvním patře koupelny, postaveno závětří při vchodu z fary do dvora. Po
odchodu posledního faráře v roce 1989 fara chátrá, v roce 1998 je předána Biskupskému gymnáziu v
Hradci Králové, první rok je vidět snaha žáků i profesorů si zde udělat pěkná bydlení na prázdniny,
posléze však nadšení upadá a nyní se na faře nic neděje a fara i s přilehlými budovami vesele chátrá.
Kaplička Bolestivé Matky Boží
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Stojí u silnice na Hvězdu, byla postavena farářem Böhmem v roce 1720 . Tato kaplička byla na začátku 70.
let 20. století vykradena a dveře poničeny. V roce 1978 opravil kapličku pan Vejr z Velichovek s partou
zedníků, dveře opravil pan Krištuf z Dubence-Kalinovce, vnitřní úpravu a její omalování "po slovech"
provedl pan Václav Krystýnek ze Strážnice. Nyní je kaplička na tuto dobu v ucházejícím stavu.
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