Historie drahlínských kapliček
zasvěcených sv. Václavovi a sv. Janu

Kaple Drahlín zasvěcena sv. Václavovi, postavena roku 1896
Kaplička byla postavena v 19. století. Před kaplí stojí kříž, kde je uveden letopočet 1896.
Původní zvon kaple byl v době nacistické okupace použit na vojenské účely a po II. světové
válce se občané složili na nový zvon. Vybralo se 7761 Kčs. Nový zvon dodala firma Rudolf
Perner. Váha zvonu byla 22.5 kg a zvon stál 2758.50 Kčs. Zvon dostal jméno Václav. Ze sbírky
byl pořízen oltář od Josefa Kučiny s obrazem Václava na koni, který maloval místní rodák
Jaroslav Pešek z domu č. 101. Mše k slavnostnímu předání kaple se konala 1. září 1946 a
sloužil ji hlubošský farář Havlíček. Kaple je zasvěcena sv. Václavovi.
V roce 1991 byla kaple opravena, vymalována a bylo instalováno elektrické zvonění.

Kaple Malý Drahlín zasvěcena sv. Janovi, postavena roku 1890
Kaplička byla postavena také v 19. století. Kříž před kaplí nemá žádný letopočet. Stavba
kapličky byla povolena na obecním pozemku č. 801 dne 18. srpna 1888, což dokládá listina o
povolení stavby podepsaná starostou Františkem Neubauerem. Ke stavbě byl dodán plán a
rozpočet, kde se uvádí celkové náklady ve výši 374 zlotých a 79 kr. Rozpočet byl podepsán
15. června 1890. Je v něm uvedeno, že zvonek a socha sv. Jana měly být pořízeny za 50
zlotých a 82 kr.
Potřebné finanční prostředky na stavbu tvořily z části dary různých dárců, o čemž se dochovala
listina „Seznam příjmů na kapličku v Malém Drahlíně“. Mezi dárci byla například kněžna
hlubošská, která darovala 10 zlotých, kníže hlubošský 20 zlotých, obec Obecnice 10 zlotých,
obec Drahlín 10 zlotých, starosta Drahlína 10 zlotých, Antonín Volf 11 zlotých a 15 zlotých,
atd. Listina uvádí dary za celkových 130 zlotých.
Další historickou listinou ke stavbě je „Usnesení“ občanů Malého Drahlína z 8. května 1890,
podle kterého měla být stavba započata 7. července 1890 a ukončena do konce července
1890. Příslušný stavitel převzal stavbu za nejnižší cenu 337 zlotých.
Po sametové revoluci byla kaple opravena a vymalována. Starala se o ni místní občanka paní
Müllerová. Na zdi uvnitř kaple jsou oknem vidět obrazy svatých.
Materiály: místní občané, paní Müllerová, starší kronika obce, materiály, které mi předala paní
Schneiderová, Václav Chvál (Horymír 14.6.2001).
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3. Usnesení občanů Malého Drahlína z 8. května 1890
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