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D ŘEVĚŇÁČEK
zpravodaj obce Dřevěnice

prosinec 2021

Program rozvoje obce Dřevěnice (PRO)
PRO je strategickým dokumentem, který stanovuje rozvojové priority obce Dřevěnice
pro období let 2022 až 2025.
Občané byli informováni e-mailem o zpracování nového Programu rozvoje obce Dřevěnice a
byli vyzváni k tomu, aby předložili své připomínky a návrhy, které by bylo možné zapracovat
do tohoto dokumentu.

PRO usiluje o dosažení rovnováhy mezi tím, co občané chtějí a tím, co je dosažitelné.
Do nového PRO byly zařazeny tyto požadavky od občanů, které se týkají obecních cest:
Rekonstrukce cesty k rybníku Hlíza od silnice III. třídy k rybníku Hlíza podél dolních chat.
Pokud by se podařilo tuto cestu postavit, vznikl by v obci ucelený, cca 5 km dlouhý okruh pro
cykloturistiku, procházky i sportování. Chybí pouze tato část cesty o délce cca 480 m. Všude
jinde je asfaltový povrch. Část tohoto okruhu, který jde po hrázi rybníku Hlíza, bude
zrekonstruován na jaře 2022. A i zde bude asfaltový povrch. Projekt na tuto rekonstrukci by
měl být do jara příštího roku hotový.
Další cesta, která by se měla podle občanů zrekonstruovat, je cesta u nově postavených
domů nahoře na kopci lokalita "Buda". Část této cesty je podél nových domů, část cesty
vede lesem a končí u autokempu pod lesem a u hořeních chat pod lesem. Obec objedná
projekt na tuto cestu, který bude rozdělen na dvě části. Část u domů a část v lesním
komplexu. V daném období by se mohla realizovat část cesty, která vede lesem. Na lesní
cesty byly v minulosti dobré dotace, tak doufáme, že budou vyhlášeny i v tomto období.
Celkem je tak naplánována na dané období realizace těchto obecních cest:
 Cesta za vývařovnou k novým domům
 Navazující cesta k dál postaveným domům – obě cesty jsou v lokalitě „Na
Chmelnici“. Tyto dvě cesty byly převedeny z minulého období, protože se nám na ně
nepodařilo sehnat dotaci. Nyní bude obec znovu žádat o dotaci na MMR.
 Cesta k rybníku Hlíza – zde se jedná o délku cca 480 m, realizace bude tudíž velmi
nákladná, ale budeme se snažit získat dotaci. Jedná se o cestu, kterou obec
preferuje, z výše uvedených důvodů. Projekt na realizaci se již zpracovává.
 Do plánu realizace byla zařazena i cesta nahoře na kopci v části lesa Lokalita „Buda“.
Tato realizace je podmíněna získání dotací na lesní cestu.
K této části, která se týká obecních cest uvádíme, že výstavba 100 metrů cesty přijde zhruba
na 1 milion Kč, proto je jasné, že musíme být úspěšní při žádostech o dotace.
Projekty na cesty, které budou zadány k vypracování a budou připraveny na další období:
 Projekt cesta lokalita „Buda“ I. část
 Projekt cesta Lokalita „Buda“ II. část – cesta v lese, pokud budou vypsány příslušné
dotační tituly, tak obec požádá také o dotaci na realizaci ještě v tomto období.
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Do nového PRO byly zařazeny požadavky od občanů, které se týkají chodníků:
Jeden z požadavků byl, aby se postavily chodníky po celé délce silnice III. třídy v obci.
K tomu uvádíme, že obec staví chodníky po jednotlivých etapách, když obdržíme na určitou
část dotaci. Mít chodníky po celé délce silnice by bylo krásné, ale musíme vše bohužel
plánovat po částech, kvůli financím.
Celkem je naplánována na dané období realizace těchto částí chodníků:
 Chodník v lokalitě "Pod Kopcem" – to je od kontejnerů k domu Maxiánových
 Chodník v lokalitě "Větrov" – nahoře na kopci od odbočky k rybníku Hlíza až k domu
Jiránkových. Na tyto dva chodníky má obec již hotové projekty a bude žádat o dotaci.
 Chodník od bývalé hospody k mostku – projekt bude řešen jako součást projektu na
rekonstrukci silnice. Obec bude tuto část chodníku hradit při rekonstrukci silnice,
která by měla proběhnout v roce 2023. V listopadu letošního roku obec nechala
podél bývalé hospody zrekonstruovat část chodníku, která byla ve špatném stavu. Na
tuto část by potom navazoval tento chodník dál.
Projekty na chodník, které budou zadány k vypracování a budou připraveny na další
období:
 Projekt chodník v části obce Dolánky – bude rozdělen na dvě části
 Projekt chodník v lokalitě "Lázeňská" – II. část od již hotového chodníku až k nově
postavené cestě, k domu pana Šťastného. Projekt se již připravuje.
Do nového PRO byly zařazeny tyto další požadavky od občanů:
 Připojení hoření řady chat pod lesem na kanalizaci. Obec zadá zpracování projektu,
ale realizace tohoto úseku bude záviset na tom, zda získá obec dotaci nebo jak
finančně přispějí na tuto realizaci chataři v této části obce.
 Sjednocení barvy veřejného osvětlení. Výměna starého osvětlení byla provedena v
roce 2015 v celé obci. V průběhu posledních tří let se vybudovaly další tři trasy
veřejného osvětlení. Zde se již dávalo modernější osvětlení, které má i jinou barvu
světla. Jelikož výměna zbývajícího úseku byla provedena dříve, tak nové osvětlení se
bude dávat v těchto místech teprve, až skončí životnost stávajícího.
Do nového PRO byly zařazeny dále mimo jiné i tyto aktivity:
 Rozšíření ČOV – Největší a nejdůležitější akce, která byla převedena z minulého
období a realizace začne na jaře roku 2022 a rozpočet je cca 6 000 000 Kč.
 Revitalizace rybníku Hlíza - další velká akce, která byla naplánována a jejíž realizace
bude ukončena cca v červnu roku 2022. K tomu patří i rekonstrukce hráze a výstavba
nové cesty po hrázi. Tato akce se dobře plánuje, přestože náklady stoupnou
k desítkám milionů, protože tuto akci financuje Státní pozemkový úřad na základě
ukončených Komplexních pozemkových úprav.
 Projekt - Cyklostezka Dřevěnice - Radim – tato cyklostezka by byla od domu
Jiránkových k hřišti v Radimi podél silnice III. třídy. Byla by to dobrá věc, z hlediska
bezpečnosti chodců a cyklistů a hlavně dětí, které navštěvují mateřskou a základní
školu. Před několika lety jsme se snažili tuto cyklostezku vybudovat na druhé straně
silnice od křížku ke hřbitovu v Radimi. Jednalo by se o kratší trasu, tím i levnější, ale
bohužel zde vznikly překážky na straně vlastníků pozemku v Dřevěnici, kteří měli
požadavky, které nebylo možné splnit.
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Další aktivity jsou uvedeny v PRO, jehož plné znění je vystaveno na internetových stránkách
obce Dřevěnice nebo v písemné podobě je uložen na obecním úřadě.
Zastupitelstvo obce schválilo nový PRO na rok 2022 až 2025 na svém jednání dne 1.12.2021
Obec do nového Programu rozvoje obce tak zařadila některé požadavky občanů a také
zbývající nerealizované aktivity z minulého období. Naplánované cíle, opatření a aktivity se
budou realizovat pouze za předpokladu, že obec získá dostatek finančních prostředků z
dotací. Rozpočet obce nemůže tyto aktivity v žádném případě pokrýt bez další finanční
podpory.

Adventní čas
Pokud jdete v prosinci za šera vesnicí, tak jste si
jistě všimli, jak je většina domů krásně
vyzdobených. Sváteční osvětlení je i na zahradách.
Jestli chodíte s dětmi, tak se jim to určitě moc líbí.
V Lázeňské ulici u domu Luboše a Jany Krausových
je velká zajímavost. Krásný dřevěný betlém, který
v noci svítí a je dobře vidět ze silnice.

Vážení,
nastal čas předvánoční, čas bilancování, čas hodnocení, co se nám za uplynulý rok 2021
podařilo a v čem jsme zůstali něco dlužni. A tak i naše ZO včelařů Radim skládá účty z již
končícího roku. ZO má 21 členů a 4 členy
bez včel. Tito včelaři chovají 258 včelstev,
z toho nejvíce je zastoupeno včelařů, kteří
mají jedno až pět včelstev (7 včelařů).
Tento rok byl opět utlumen covidovou
situací, hlavně v počtu pořádaných akcí,
ale i nepřízní počasí. Jaro našim včelám
nepřálo, bylo dlouho chladno a když
rozkvetly ovocné stromy (třešně, jabloně)
a následně i pro nás stěžejní řepka, začalo
pršet. Takže včely byly v úlech a kdo
neměl dostatečně nakrmeno z podzimu,
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musel přikrmovat, aby včelstva udržel v síle pro případnou snůšku. Koncem května se počasí
přece jenom umoudřilo a tak i včelky se dočkaly lepších časů. A teď pár čísel ze statistik. Naši
včelaři uvádějí tento rok jako spíše podprůměrný a to s průměrným výnosem 15,4 kg medu a
0,4 kg vosku na včelstvo. Tento stav je porovnatelný s celorepublikovým průměrem. A tak se
každý zájmový včelař již těší na příští sezonu a práci kolem včel. Tak tedy přejme si, aby
nastávající rok 2022 byl pro nás včelaře, ale i pro vás, kteří máte rádi med, pohodový,
úspěšný a prožitý ve zdraví.
Za ZO Radim - předseda Bohuslav Bajer

Informace k postupu prací na rybníku Hlíza
Geodeticky byl vytyčen začátek hráze v zátoce a bude dodělán základ až k jejímu konci. Budování
této hráze pokračuje navážením kamene. Dodavatel má kámen objednán v kamenolomu Libořice
a Košťálov a kámen si na staveniště naváží sám. Bude dočistěn nátok do rybníka a pata levého
břehu bude opevněna lomovým kamenem. Stávající výjezdy budou upraveny na pozvolný
přechod z nádrže na břeh. Letos byly vyúčtovány tyto práce:
Odvezení sedimentu z rybníku Hlíza
9 897 122 Kč
Práce na hrázi
1 029 906 Kč
Ostatní práce
123 335 Kč
Celkem bylo zatím profinancováno:
11 050 363 Kč
Práce budou v prosinci ukončeny. Na jaře
se potom dodělá vše tak, aby se dle harmonogramu mohl rybník začít v červnu
příštího roku opět napouštět.
Hráz
zůstane i přes zimní měsíce neprůjezdná.
Obec bude zajišťovat vyhrnutí případného sněhu po cestě od silnice III.
třídy menší mechanizací, protože v
těchto místech traktor neprojede. Na
staveniště v okolí rybníka a na hráz je
zákaz vstupu. Tato místa jsou označena.

Přejeme Vám krásné a klidné vánoční svátky,
zdraví a spokojenost v novém roce 2022

Úřední hodiny na obci: PONDĚLÍ – 15,00 HOD. – 18,00 HOD. STŘEDA – 15,00 HOD. – 19,00 HOD.
starosta obce: Mgr. Dušan Vrabec
601 395 386
místostarosta obce: Ludmila Lukavcová
 736 279 726
administrativa obce: Bc. Barbora Veberová
723 354 315
Email obce: ou.drevenice@tiscali.cz
Internetové stránky obce: www.drevenice.org
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