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D ŘEVĚŇÁČEK
zpravodaj obce Dřevěnice

březen 2018

54. ročník
roční Dětského karnevalu
10. března 2018 od 14,00 hodin
v klubovně na hřišti
Všichni jsou srdečně zváni

Na obecní úřad přišel 7. 2.2018 dopis od části obyvatel z „Lázeňské ulice“. Tady je celé jeho
je znění:

My, obyvatelé výše uvedené ulice, bychom chtěli vědět, kdy se začne řešit problém s povrchovou
vodou, která nám znepříjemňuje život: přístup k domu, chůze, či jízda na kole, procházky s kočárkem
a malými dětmi. Za posledních 10 let se situace v Lázeňské ulici stále zhoršuje, nic se pro odstranění
problémů neudělalo. Víme, že je to silnice III. třídy, přesto je zde silný provoz /kamiony, autobusy,
traktory, velice často tudy vedou objížďky, o víkendech tudy jezdí lidé z hor/. Navrhujeme vybudovat
chodníky, obnovit propust pod silnicí proti domu pana Bachtíka, která byla při výstavbě
výstav kanalizace
porušena. Žádáme obec, aby urychleně jednala v zájmu svých občanů. Žádáme o písemné vyjádření,
jak budete řešit tuto dlouhotrvající situaci.
Dne 8.2.2018 jsme odeslali odpověď v tomto znění:

Vážení spoluobčané,
reagujeme na váš dopis s podpisovým archem ze dne 7.2.2018 ohledně stavu v „ulici Lázeňské“. Stav
v této části obce nás také znepokojuje. Problém je, že silnice III/2863 je ve vlastnictví
Královéhradeckého kraje a obec nemá žádnou možnost provádět úpravy nebo
nebo opravy této silnice,
protože se nejedná o její majetek.
Dne 22.3.2017 obec zaslala dopis na Krajský úřad Královéhradeckého kraje s podpisy občanů ohledně
rekonstrukce těchto silnic. V dopise byl stav silnice III/2863 popsán jako havarijní a často využíván
využ
jako objízdná trasa ze silnice I/16. Dne 21.4.2017 jsme obdrželi odpověď od Mgr. Martina Červíčka, 1.
náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje, kde se uvádí následující: „S ohledem na dopravní
důležitost se silnice III/2861 (silnice od Studeňan pozn.)
pozn. nachází dle významu v kategorii „B“ a silnice
III/2863 v kategorii „C“ stanovené v dokumentu „Kategorizace silniční sítě Královéhradeckého kraje
dle Usnesení č. ZK/6/316/2013 ze 6. zasedání zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne
17.6.2013“…. „S ohledem
em na další zde uváděné informace a malý dopravní význam této silnice kraj
v současné době nepřipravuje kroky vedoucí k celkové rekonstrukci této silnice. Kraj bude zajišťovat
tzv. běžnou údržbu (výsprava výtluků atd.)“.
Obec v rámci plánované rekonstrukce
rekonstrukc – výstavby polní cesty k seníku požadovala po projektantovi
(investor Státní pozemkový úřad ČR) vhodné vyspádování cesty a položení žlabů směrem k silnici
I/16, aby přitékající voda odtékala do příkopu ven z obce. Na nájezdu bude ze silnice III/2863 rošt,
rošt
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který bude mít za funkci odvod zbývající vody z této cesty. V roce 2017 po jednání s p. Víchem ze SÚS
KHK, středisko Jičín projednalo, že na jaře 2018 bude rekonstruován propustek z uvedeného příkopu,
tak aby přitékající voda byla odváděna do pole vedle ČOV. Termín rekonstrukce propustku je duben
– květen 2018 (po telefonátu z 8.2.2018) a termín rekonstrukce polní cesty je rok 2019.
Obec se snaží dělat maximum pro řešení situace v lokalitě „ulice Lázeňská“, je naplánováno objednání
projektu na výstavbu chodníku v této části. Obec v letošním roce objedná projekt na výstavbu
chodníku v této části. V současné době máme hotový výškopis, který je potřeba pro vyhotovení
projektu. Po vydání stavebního povolení, což předpokládáme, že bude v roce 2019, požádáme o
dotace na tuto akci. Výstavba by mohla proběhnout v roce 2020. Jedná se o velkou částku cca 1 až
1,5 milionů Kč, potřebujeme proto získat dotace na tuto výstavbu.
Obec však nemůže investovat do silnice III/2863, tedy do majetku Královéhradeckého kraje a hovořit
do termínů jejich oprav. Nicméně váš dopis byl zaslán na Krajský úřad Královéhradeckého kraje i
s novými připomínkami obce o stavu silnice III/2863.
Na Kralovéhradecký kraj jsme zaslali dne 8.2.2018 dopis v následujícím znění panu Mgr. Červíčkovi:
Dobrý den, dne 7.2.2018 jsme obdrželi dopis 20 občanů obce Dřevěnice ohledně situace silnice
III/2863, která vede přes obec Dřevěnice. Víme, že jste již reagoval dopisem ze dne 21.4.2017. Je fakt,
že silnice je ve velice neutěšeném stavu, je často využívána jako objízdná trasa silnice č. I/16
v případě oprav, nehod a zejména o víkendech, což vzhledem k technickému stavu silnice je pro
okolní vlastníky nemovitostí nepříjemné. Chápeme, že se jedná o silnici kategorie C, avšak opravy
výtluků v obci mnoho neřeší, neboť opravy po výtlucích se na sebe různě vrší už tak zhoršují stav
silnice a mají vliv na statiku novostaveb v okolí silnice III/2863. Vhodné by bylo alespoň vyfrézovat
úsek v intravilánu a provést „natažení“ nového povrchu. V příloze Vám zasíláme kopii dopisu včetně
podpisů občanů. Předem děkujeme za odpověď.
Až přijde odpověď pana Mgr. Červíčka, zveřejníme ji v Dřevěňáčku.

K tomu bychom ještě chtěli uvést, že se snažíme postupně opravit celou obec, ale nejde všechno
najednou. V minulých letech jsme zajistili tyto akce, právě za pomocí dotací:
1. Využili jsme dotace na opravu památek v obci – opravil se Památník padlých z I. světové
války, památný kříž v Dolánkách a kříž na okraji obce směrem na Radim, Kaplička se sochou
sv. Jana Nepomuckého a dvě státem chráněné památky Sloup se sochou Panenky Marie a
sochu sv. Václava. Oprava všech těchto památek stála celkem 931 100 Kč. Na tyto akce jsme
získali dotace v celkové výši 710 119 Kč. Díky těmto dotacím tak máme opravené památky,
protože tak velkou částku bychom nemohli z rozpočtu uvolnit.
2. Oprava cesty v Dolánkách – celková cena 1 197 361 Kč – dotace 600 000 Kč
3. Oprava cesty u Militkých – celková cena 559 253 Kč – dotace 200 000 Kč
4. Nový vodojem – celková cena 5 960 278 Kč – dotace 4 000 000 Kč
5. Kanalizace a ČOV – celková cena 24 675 180 Kč – dotace 17 251 681 Kč
6. Výměna osvětlení v obci – celková cena 120 652 Kč – dotace 59 000 Kč
7. Oprava zvoničky v obci – celková cena 54 692 Kč – dotace 38 280 Kč
8. Oprava malé vodní nádrže v Dolánkách – celková cena 327 853 Kč – dotace 262 000 Kč

Celkem jsme za poslední roky proinvestovali 33 826 369 Kč
Na tyto akce jsme získali dotace ve výši
23 121 080 Kč
Co máme připravené k realizaci:
1. Obec má připravený projekt na rekonstrukci cesty okolo Tauchmanových a Luksových, letos
by se tato cesta měla stavět.
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2. Získali jsme starou budovu garáží v areálu bývalé mlékárny a drůbežárny. Na opravu máme
také hotový projekt a budova by se měla opravit v letošním roce, případně na jaře 2019.
Budou zde prostory na umístění auta a dalšího materiálu pro hasiče, dílna, sklady pro uložení
laviček, pomůcky pro úklid obce, svoje místo na uskladnění věcí by zde měli mít i Sokolové.
Dne 9.2.2018 jsme požádali o dotace na obě tyto akce na Královéhradeckém kraji. Žádáme o
dotaci ve výši 1 500 000 Kč.
3. Máme hotový projekt na cestu z Lázeňské ulice směrem ke skladováku a dál k
„čarodějnicím“. Tato cesta poté pokračuje až na „Větrov“. Výstavbu a rekonstrukci cesty
bude hradit Státní pozemkový úřad, který platil i projektovou dokumentaci. Jak jsme již dříve
uvedli, obec bude hradit v roce 2019 rekonstrukci této cesty o délce 88m v intravilánu,
zbytek hradí SPÚ. Jedná se o největší akci ohledně výstavby cest v obci. Oprava cesty od
skladováku směrem k „Lázeňské“ by měla také částečně vyřešit kalamitní stav, který se
objevuje v této části obce po každém velkém dešti. Jednáme také se zástupci SÚS, již na jaře
se bude znovu prohlubovat příkop podél silnice směrem k ČOV. Přebytečná voda se převede
trubkou pod silnicí na pozemek obce u ČOV. Znovu budeme informovat SPÚ, že je v této části
obce velice špatná situace a budeme žádat, aby se cesta postavila skutečně v roce 2019.
V současné době běží řízení o stavebním povolení na tuto velkou akci.
4. Je hotový projekt na výstavbu kanalizace a vodovodu v úvozu za vývařovnou, kde má obec
celkem šest pozemků určených na prodej na výstavbu rodinných domů. Z peněz, které za
prodej těchto pozemků získáme, můžeme platit další naplánované akce. Nejsou to peníze,
které uložíme na účet obce, ale použijeme je na rozvoj obce. Letos bude tato lokalita
zasíťována. Ze šesti pozemků máme pět zamluvených.
5. Chtěli bychom také letos vybudovat novou autobusovou zastávku. Ta stávající je nyní na
nevhodném místě. Lidé, kteří čekají na autobus, se nemají kde schovat při nepřízni počasí.
Nová zastávka bude přibližně v místech, kde je dnešní vývěska na plakáty. Ta má již také své
odslouženo, tak necháme vybudovat novou dřevěnou.
6. Potřebujeme upravit místo, kde jsou nyní kontejnery na třídění odpadů a místo okolo nich je
skutečně někdy zoufalé. Kontejnery jsou na přístupové cestě k budově bývalých garáží, která
by se měla opravovat. Potřebujeme kontejnery posunout do sousedního pozemku, který je
obce a udělat tam zpevněné místo, kam by kontejnery byly následně umístěny.
7. Na jaře bude opraveno osvětlení u chat u rybníka Hlíza, které bylo v havarijním stavu.
8. Máme také hotový projekt na nové osvětlení v části „Buda“ – lokalita nahoře na kopci pod
lesem a od „Lázeňské“ směrem ke skladováku. Na tuto akci dotace neseženeme, protože
současné dotace jsou pouze na snížení energetické náročnosti stávajícího veřejného
osvětlení. Tady se bude stavět úplně nové osvětlení, takže celou částku zaplatíme z rozpočtu
obce. Letos vybereme dodavatele a na podzim by se mělo osvětlení realizovat.
9. Máme ještě hotový projekt, na rekonstrukci cesty v lukách okolo podniku Plastomy. Na
realizaci této cesty budeme v letošním roce žádat opět o dotace. Pokusíme se zde získat
dotace ve výši 100%, protože se jedná o cestu, která byla navržena v rámci pozemkových
úprav. Žádost bychom měli podávat zřejmě v březnu nebo v dubnu.
Jaké projekty budeme letos objednávat:
1. Projekt na výstavbu chodníku v „Lázeňské ulici“. Tento projekt by měl vyřešit také částečné
odvedení vody z této části obce. Projekt by měl být hotový v roce 2019 a po vydání
stavebního povolení by se stavělo v roce 2020. Možná i na podzim v roce 2019, ale to záleží
také na tom, jak bude brzo hotový projekt a kdy bude vydáno platné stavební povolení.
2. Projekt na výstavbu chodníku na „Větrově“ a „Pod kopcem“. Ten jsme sice objednali už
v roce 2016, ale projektant jej stále nemá hotový. Budeme se proto muset zřejmě
poohlédnout po jiném projektantovi. Při výstavbě ale bude mít přednost chodník v Lázeňské,
protože je zde situace daleko horší, než na Větrově a Pod Kopcem. Tady máme naději, že
bude opravena hlavní silnice, v Lázeňské to s opravou silnice vypadá hůře.
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Projekt na zasíťování elektřinou a osvětlení v lokalitě za vývařovnou, kde máme stavební
pozemky. Tato lokalita je také uváděna s názvem „Na Chmelnici“. Tento název je převzatý ze
starých map a byl převeden i do nové digitální mapy.
4. Projekt na vybudování nové cesty v lokalitě za vývařovnou. V budoucnu by zde místo
zarostlého úvozu už měla být nová pěkná ulice. S výstavbou této cesty ale počítáme až tak
v roce 2020 až 2021,, až zde budou postaveny nové rodinné domy.
5. Projekt na rozšíření ČOV. Jelikož přibývá obyvatel v obci a stavějí se zde nové domy, musíme
myslet také na to, aby byla ČOV rozšířená a stačila tak kapacitně. Stavět
avět by se tak mělo začít
zřejmě v roce 2021.
6. Státní pozemkový úřad zpracovává v současné době projekt na rekonstrukci rybníka Hlíza.
Projekt i následnou
ou celkovou opravu bude hradit SPÚ. Na podzim letošního roku by se měl
rybník vypouštět. Rekonstrukce by pak měla probíhat od konce roku 2019 a v roce 2020.
3.

O čem je potřeba uvažovat:
1. Dětské hřiště – máme zde přírůstek malých obyvatel. Obec plánuje vybudovat hřiště na svém
pozemku u sportovního areálu u památníku padlých z I. světové války. Celý pozemek hřiště
hři
by se musel oplotil, podél plotu vysadit keře a po případné dohodě s TJ Sokol Dřevěnice se
tento pozemek může ještě rozšířit do sportovního areálu. Starý plot, který nyní odděluje
sportovní areál a obecní pozemek s památníkem by se zrušil.

Obec má zpracovaný aktualizovaný Program rozvoje obce. Tento dokument je vystaven na
internetových stránkách obce a je také k nahlédnutí na obecním úřadě. Jsou v něm uvedeny
všechny aktivity, které obec plánuje vybudovat a zainvestovat
tovat do roku 2021. Pokud byste měli
nápad, co by se mohlo v naší obci ještě vylepšit, nenechávejte si jej pro sebe, dejte podnět na
obec. Program rozvoje obce můžeme v případě dobrého nápadu aktualizovat a přidat do
aktiv, které připravujeme.
Máme také aktualizovaný Pasport místních komunikací
k
– je opět na internetových stránkách
obce a k nahlédnutí na obecním úřadě.
Dále bychom chtěli všechny obyvatele upozornit na to, co jistě všichni dobře víte. Každé
jednání zastupitelstva je veřejné. Můžete přijít na jakékoliv zastupitelstvo a případně
předložit i své připomínky k chodu obce.
A poslední informace – Ještě v letošním roce musíme zaplatit 650 000 Kč bance a ta samá
částka se bude platit ještě v roce 2019 – to jsou poslední dvě splátky za půjčené peníze na
vybudovanou kanalizaci a ČOV. Již v roce 2020 tak budeme bez dluhu. Tato částka nám
zůstane a budeme ji moci použít na realizaci naplánovaných projektů.

Velikono ní turnaj žen se bude konat
Velikonoční
v sobotu 31. března od 14.00 hodin v tělocvičně
na obecním úřadě v Dřevěnici
ř ěnici.
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Dřevěnické maminky s dětmi
se opět sešly, tentokrát
16.února U Militkých. Přivítali
jsme mezi sebe i nové
obyvatele, rodinu Stránských,
za které dorazila maminka
Vendula se svojí dcerou Lili.
Posíláme poděkování Militkým
za pohostinnost.

Zvaní na Sokolský maškarní bál 17.2.2018
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V okresním přeboru žactva konaného 17.2. v Nové Pace vybojovali naši zástupci Eliška, Natálka,
Adam, Pája 1. místo v modrém minivolejbale. Hra už měla volejbalové myšlení, musím chválit, bylo
to dobrý. Žlutí Vrabčáci byli třetí. Bára a Vojta šestí. To byl žlutý volejbal. V oranžovém je velká
marodka, tak spolu hrála děvčata Julča s Terkou a nebyl to zrovna jejich den, bylo to třinácté místo JK

Prodej živých slepic a kohoutů
V areálu MAVE v Dřevěnici od 26.3. do 30.3. 2018 od 8,00 hod. do 13,00 hod. Cena za kus je 60 Kč
Úřední hodiny na obci: PONDĚLÍ – 15,00 HOD. – 18,00 HOD.
starosta obce: Mgr. Dušan Vrabec
místostarosta obce: Ludmila Lukavcová
administrativa obce: Bc. Barbora Kuželková
Email obce: ou.drevenice@tiscali.cz
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STŘEDA – 15,00 HOD. – 19,00 HOD.
601 395 386
736 279 726
723 354 315
Internetové stránky obce: www.drevenice.org

