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Obecní úřad Drahlín

Obecní úřad Drahlín sídlí na
návsi v budově č.92. Zastupitelstvo
obce nedoznalo v roce 2016 žádných
změn. Starostou obce byl pan Zdeněk
Černohorský.
Úřední hodiny byly pro občany ve
středu od 16.00 do 19.00 hodin. Pro
běžnou účetní agendu, pro platby
poplatků a žádosti na pobočce Czech
Point zůstaly hodiny v pondělí od 8.30 –
15.30 hod. a ve středu od 8.30 – 18.00
hodin vždy s polední přestávkou od
12.00 – 13.00 hod. Obecní úřad byl pro
veřejnost v roce 2016 uzavřen
z technických důvodů 15. – 19. února,
potom od 5. – 9. září a z důvodu
dovolené v termínu 27. – 30. prosince
2016.
V roce 2016 se konalo 9
veřejných zasedání OÚ Drahlín.

Rozpočet obce v roce 2016
Řádný rozpočet na rok 2016 byl
schválen jako schodkový 2. prosince
2015.
Schodek rozpočtu ve výši 3.252.200 Kč
je kryt z finančních prostředků minulých
let.
Rozpočtové příjmy
daňové příjmy tř.1
z toho:daň ze závislé činnosti
daň OSVČ
daň z kapitál.výnosů
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1.000.000
20.000
120.000

-1-

Rozpočtové výdaje
Silnice
Dopravní obslužnost
Pitná voda
Pitná voda-investice
Odpadní vody
Předškolní zařízení
Knihovna
Rozhlas
Kultura
sportovní hala
sportovní hala-investice
Tělovýchova
Nebytové hospodářství
veřejné osvětlení

1.200.000
0
2.100.000
500
300.000
9.400
0
15.000
2.000
260.000
663.100
150.000
400.000
500
12.600
5.000
3.000
32.000
45.000
0
0
15.000
10.000
10.000
355.800
278.000
77.800
6.055.800
3.252.200
9.308.000

1.140.000
100.000
3.300.000
425.000
330.000
8.000
12.000
90.000
167.000
0
50.000
10.000
160.000
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Územní plán
komunální služby a
územní rozvoj
nebezpečný odpad
komunální odpad
Ostatní odpad
Ostatní nakládání
s odpady
péče o vzhled a zeleň
Krizové řízení
požární ochrana
zastupitelstvo obce
činnost místní správy
služby peněžních ústavů
pojištění obce
Převody –konsolidace
Celkem výdaje
Zůstatek

zvýšen hlavně o daně z příjmu OSVČ a
výdaje na odklizení zeminy v části obce
Malý Drahlín. V rámci výdajů došlo
k přesunům v rozpočtových položkách
silnic a odklizení zeminy.
Bylo schváleno 2. listopadu 2016.
Páté rozpočtové opatření upravilo
příjmy o 459.013,50 Kč a výdaje o
54.104,50 Kč. Rozdíl byl uložen na
položku krátkodobé finanční prostředky
a tím byl ponížen schodek rozpočtu.
V oblasti příjmů šlo hlavně o zvýšení
příjmu z DPH a z daní z příjmu FO ze
závislé činnosti, v oblasti výdajů hlavně
o nákup služeb - pitná voda. Bylo
schváleno 19. prosince 2016.
Šesté rozpočtové opatření se týkalo
dorovnání příjmů roku 2016. O tuto
částku byl ponížen schodek rozpočtu ve
výši 282.898,39 Kč. Bylo schváleno
31.12.2016.

50.000
167.000
15.000
315.000
150.000

330.000
20.000
173.000
425.000
1.828.000
10.000
33.000
9.308.000

Běžné účty k 01.01.2016 :
7.569.596,08 Kč
31.12.2016 :
6.260.650,17 Kč

Dotace obdržené v roce 2016
Od Ministerstva zemědělství ČR ve výši
2.820.000,00 Kč na vybudování nového
vodojemu Drahlín.
Od Úřadu práce Příbram na
zaměstnance VPP 247.703 Kč.
Od Středočeského kraje na školení
hasičů 3.250 Kč.

Plnění rozpočtu bude známo až v květnu
2017.
V průběhu roku bylo schváleno 6
rozpočtových opatření.
První rozpočtové opatření opravilo
příjmy a výdaje o 72.270 Kč. V oblasti
příjmů šlo hlavně o navýšení příjmu
z DPH a v oblasti výdajů o příspěvek
obci Hluboš, TJ Sokolu Drahlín a SDH
Drahlín z loterií a sázek, příspěvku na
ochranu fauny a příspěvek ALKA.
Bylo schváleno 9. března 2016.
Druhé rozpočtové opatření navýšilo
příjmy a výdaje o 2.929.064 Kč. U příjmů
šlo hlavně o dotaci Středočeského kraje
na vodojem a navýšení příjmů z DPH.
V oblasti výdajů o výdaje na vodojem,
přípojek na vodovod a kanalizaci.
Bylo schváleno 29. června 2016.
Třetí rozpočtové opatření navýšilo
příjmy o 31.315 Kč a výdaje o 331.315
Kč. Z finanční rezervy bylo financováno
hlavně rozšíření vodovodního řádu a
kanalizace. Bylo schváleno 12. září
2016.
Čtvrté rozpočtové opatření zvýšilo
příjmy a výdaje o 8.000 Kč. Příjem byl
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Obec požádala o dotaci na projekt
Místní komunikace Drahlín Středočeský
fond rozvoje obcí a měst, o dotaci na
projekt Modernizace technického
vybavení knihovny Středočeský fond
kultury a obnovy památek a o dotaci na
projekt Přístavba krytého stání pro
vozidlo pro přepravu JSDH Středočeský
fond podpory dobrovolných hasičů a
složek IZS.
Ani jedna z těchto dotací nebyla
úspěšná.
Dotace poskytnuté v roce 2016
TJ Sokolu Drahlín na činnost
50.000,00 Kč + 15.000,00 Kč
SDH Drahlín na činnost
25.000,00 Kč + 4.738,42 Kč
Ochrana fauny ČR o.p.s 5.000 Kč
ALKA o.p.s. 5.000 Kč
Václav Scherfer – exhibiční utkání
v ledním hokeji 8.000 Kč.
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výši 500 Kč na poplatníka a rok a je
splatný do 31. března daného roku.

Příspěvková organizace obce Mateřská
škola Drahlín, okr. Příbram měla
schváleny výdaje v roce 2016 ve výši
330.000 Kč, tedy o 70 tisíc Kč více jak
v roce 2015.
V lednu 2016 byl schválen dar ve výši
15.000 Kč pro MŠ z výtěžku vánočního
prodeje při zahájení adventu 2015.

Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram
Obec Drahlín se stala podle usnesení č.
17 z 13. ledna 2016 členem
Dobrovolného svazku obcí ORP
Příbram. Obec bude zastupovat
starosta, případně místostarosta.
Kromě toho je obec členem Svazku obcí
Podbrdského regionu.

Na konci roku 2016 byl schválen
rozpočet obce na rok 2017. Celkové
výdaje 9.535.000 Kč a celkové příjmy
6.274.000 Kč. Rozpočet je schodkový a
výdaje budou kryty finančními
prostředky z minulých let. Nejvíce
peněz je plánováno na pitnou vodu a
opravy silnic. V příjmové části tvoří
největší položku příjmy z DPH a daně
z příjmů PO a FO (právnických a
fyzických osob).

Volby 2016
V tomto roce se konaly volby do
krajských zastupitelstvech a části
Senátu. Zástupci Senátu se v naší obci
nevolili. V Drahlíně byla volební účast
34,06% oprávněných voličů, to
znamená, že ze 458. voličů se k volbám
dostavilo 156 z nich. Vyhrálo zde ANO
2011, které získalo 28,20 % hlasů, ČSSD
17, 94%, Starostové a nezávislí 12,82%.
Celkem voliči dali své hlasy 11. stranám
či hnutím. Volby se konaly ve dnech 7. –
8. října 2016.

Obecní zastupitelstvo schválilo 9.
března 2016 příspěvek obci Hluboš na
obnovu památníku padlých, kde jsou
uvedena jména 22 rodáků Drahlína
v částce 22.000 Kč.

Mateřská škola

V roce 2017 se bude muset zpracovat
nový územní plán obce vzhledem
k CHKO. Obec Drahlín byla zařazena
mezi 10 obcí, které dostanou od
Středočeského kraje dotaci v částce
270 000 Kč. V roce 2016 bylo provedeno
výběrové řízení na zpracování nového
územního plánu. Obecní zastupitelstvo
2. listopadu 2016 schválilo uzavření
smlouvy na vypracování územního
plánu obce s Ing. Arch. Jiřinou
Ečerovou na částku 257.000 Kč.
Obecně závazné vyhlášky v roce 2016

Děti z mateřinky řádně pomáhaly při úklidu

Obec vydala v roce 2016 2 obecně
závazné vyhlášky. První o stanovení
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na
území obce Drahlín. Druhou o místním
poplatku za provoz daného systému.
Obě vyhlášky byly vyvěšeny na úřední
desce 21. 12. 2016. Poplatek byl
stanoven s účinností od 1. 1. 2017 ve
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V obci je pro předškoláky mateřská
škola s kapacitou 24 míst a jídelnou. MŠ
vedla ředitelka Bc. Ludmila Řechková. I
v roce 2016 byla činnost dětí ve školce
pestrá a zajímavá. Např. v novém
školním roce se pracovalo podle
ročního plánu se jménem Cesta kolem
světa. V rámci tohoto programu se děti
podívaly do vesmíru s mobilním
planetáriem (3. října 2016) a potom
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„procestovávaly“ všechny světadíly.
V září nastoupily do školky 4 nové děti.
Každou středu od 5. října do 30.
listopadu děti navštěvovaly Solnou
jeskyni Březové Hory. V listopadu měly
také Martinskou slavnost a na konci
listopadu advent a jarmark spojený
s vánočními svátky (26.11.). V prosinci
se konala Mikulášská nadílka, výlet do
Hornického muzea Příbram spojený
s vánočními tradicemi a vánoční
slavnost.

nebudou muset zbytečně do prvního
patra. Tato část rekonstrukce by měla
být hotova do konce měsíce října z
důvodu opožděné dodávky vstupních
dveří, které jsou v současné době ve
výrobě. Celkové náklady rekonstrukce
včetně stavebních úprav, vnitřních i
venkovních parapetů, byly vyčísleny na
530 tisíc korun.
Na závěr bych chtěl popřát za celý
obecní úřad všem dětem a personálu
naší školky, aby se jim v nově
rekonstruovaných prostorách školky
lépe žilo a pracovalo.“
O rekonstrukci psal místní tisk Periskop
č.35/2016 (článek Zdeňka Černohorského).

O prázdninách prošla mateřinka
rekonstrukcí a starosta obce o tom
napsal v září 2016 informaci na web
obce, cituji:
„Děti v Drahlíně se po prázdninách
vrátily do nové školky, která během
prázdnin prošla velkou rekonstrukcí. V
celé budově, a to včetně OÚ, došlo k
výměně oken, vstupních dveří, a to jak
do budovy, tak i na školní zahradu. Do
všech oken byly namontovány nové
žaluzie a sítě proti létavému hmyzu. V
prostorách třídy bylo provedeno snížení
a zateplení stropu, což se projeví velkou
úsporou na vytápění celé budovy a
značné úspoře finančních prostředků na
nákup LTO, kterým je celá budova
vytápěna. Stěny třídy a ložnice byly
oškrábány a barevně vymalovány. Do
třídy byly namontovány rovněž úsporné
LED světla s 50% úsporou elektrické
energie. Jedná se o velké světelné
panely, které mají velkou svítivost, a tím
krásně celou místnost prosvětlí.
Jako hlavním, a velice důležitým
prvkem, bylo namontování dveří s
elektrickým uzamykáním, které může
otevřít při vstupu do prostoru školky
pouze personál. K tomuto kroku bylo
přistoupeno z bezpečnostních důvodu
vzhledem k ochraně dětí před vstupem
nepovolaných osob. Dveře byly
zabudovány do nově vyzděné příčky,
která zateplila všechny prostory školky.
V přízemí budovy, kde se nachází
sociálky pro posilovnu a obecní úřad
bude v rámci této rekonstrukce
vybourán místo okna vstup na školní
zahradu, aby děti mohly používat WC a
umyvadla přízemí v případě, kdy budou
na školní zahradě a z tohoto důvodu
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Rekonstrukce mateřinky 2016

I další část rekonstrukce, o které psal
starosta obce, se podařilo v roce 2016
dokončit. Na výměnu oken v budově č.
92 byla uzavřena smlouva o dílo
s firmou OKNOPLASTIK s.r.o.
s termínem dokončení 31. července
2016. Podle smlouvy byla dodržena
cena za výměnu oken ve výši 383.092
Kč včetně DPH.
Místní knihovna
V obci je otevřena místní knihovna, kde
půjčuje knihy paní Jarmila Brettlová.
Naše knihovna je zapsána v Registru
knihoven, vedeným Ministerstvem
kultury ČR, pod ev. č. 5665. Knihovní
fond se každým rokem mírně mění,
v současnosti disponuje knihovna asi
580 svazky. Knihovna sídlí v přízemí
budovy obecního úřadu u schodiště
vedoucího do naší mateřinky. Stále
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spolupracuje s Knihovnou Jana Drdy
Příbram a má možnost tento fond
pravidelně doplňovat o soubory knih z
tzv. výměnného fondu. Do tohoto
programu se aktivně zapojila Věra
Schneiderová, která se starala o
pružnou výměnu knih a častější
aktualizace knihovního fondu. Dále
knihovna nabízí možnost získat
konkrétní tituly podle přání čtenářů.
V roce 2017 má obec v úmyslu
modernizovat knihovnu a dát jí větší
propagaci tak, aby byl o knihy větší
zájem zejména u mladších občanů obce.
Veškerou dostupnou literaturu naší
knihovny lze vyhledat v knihovním on
line katalogu na tomto odkazu:
http://gw.kjd.pb.cz:8080/drahlin/baze.ht
m nebo na stránkách www.e-kis.cz
v záložce přehled knihoven.
Otevřeno bývá každou středu od 16:00
do 18:00 hod. Roční poplatek za využití
služeb naší knihovny činí 40,-Kč za rok
a 1 občana.
V roce 2016 obec požádala Středočeský
kraj o dotaci na modernizaci technické
výbavy knihovny. Dotace však nebyla
úspěšná, proto obec požádá o dotaci
znovu v roce 2017.

Schválený znak obce

K slavnostnímu předání znaku a vlajky
obce Drahlín došlo na půdě Parlamentu
České republiky 14. února 2017 z rukou
předsedy Poslanecké sněmovny Jana
Hamáčka.

Znak a vlajka obce
V roce 2016 schválilo OZ znak a vlajku
obce Drahlín vypracované Heraldickou
kanceláří Mgr. Vladimíra Červenky.
Na obou, znaku i vlajce, je umístěna
kančí hlava – erb rodu Buziců, z něhož
pocházeli rytíři z Drahlína, první známí
majitelé vsi ze 14. století, hradba
s cimbuřím – připomínka zaniklého
šlechtického sídla Hradiště, hornická
kladívka – vzpomínka na dobývání
železné rudy a pokusů o dobývání zlata
v obci a jejím okolí, vlnitý modrý pruh –
představuje Drahlínský potok, zelené
pozadí – představuje brdskou krajinu.
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Slavnostního předání se zúčastnil starosta obce

Obecní voda a kanalizace
Informace z webu obce z měsíce září
2016, kterou zveřejnil starosta obce,
cituji:
„V měsíci březnu 2016 začala výstavba
vodojemu pro část obce Drahlín o
kapacitě 50m3, který nahradil stávající
vodojem o kapacitě 18 m3. Stavbu
vodojemu ve výběrovém řízení vyhrála
firma NOVADUS s.r.o.
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Termín dokončení a předání byl z
důvodů obavy o suché období v letních
měsících stanoven na konec května až
začátek června, tento termín se i přes
velké komplikace, které stavbu
provázely, podařilo dodržet. Stavba
vodojemu byla financována z dotace,
která byla obci přiznána z fondu
Ministerstva zemědělství ČR v hodnotě
2.820 tis. Částka, kterou obec přispěla z
vlastního rozpočtu, činila 40%
celkových nákladů na výstavbu. V
konečném součtu se cena za výstavbu
navýšila o 37tis a to z důvodu, že při
napojení na vodovodní řad obce bylo
zjištěno, že původní vedení řadu nebylo
vedeno po obecních pozemcích, ale
přes pozemek společnosti
ALTSTAEDTER INVESTMENTS a.s.
Z tohoto důvodu se musel vodojem
napojit o 180 m níže až na hranici
pozemku obce Drahlín a pozemku
společnosti ALTSTAEDTER
INVESTMENTS a.s.

Vodojem Drahlín

Až při uvedení vodojemu do provozu,
byla zjištěna skutečnost, že prameniště
nemá takovou vydatnost vody a nestačí
doplňovat v letních měsících zásobu
celého vodojemu. Z tohoto důvodu bude
nutné v co nejkratší době najít řešení na
posílení tohoto zdroje, které by
spočívalo nejspíše ve vybudování
nejméně jednoho hloubkového vrtu na
pozemcích obce Drahlín poblíž
vodojemu.“

Součástí projektu byla demolice
bývalého tělesa vodojemu, které se
nachází na pozemku společnosti
ALTSTAEDTER INVESTMENTS a.s., kdy
z důvodu ochrany maloplošného zvláště
chráněného území přírodní památky
Louky u Drahlína, bylo domluveno s
jednatelem společnosti ALTSTAEDTER
INVESTMENTS a.s., že těleso bývalého
vodojemu společnost ALTSTAEDTER
INVESTMENTS a.s. odkoupí a tím
přebere veškeré povinnosti k
zabezpečení bývalého objektu. Dne 12.
9. 2016 byl schválen na veřejném
zasedání zastupitelstva obce prodej
bývalého vodojemu za cenu 1,- Kč. Z
tohoto důvodu budou celkové finanční
náklady pokráceny o demolici. Prodej
starého vodojemu ušetřil obci Drahlín
náklady s demolicí přibližně 100tis Kč.
Vodojem Drahlín byl zkolaudován 17.
ledna 2017
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Obec se zaměřila na řešení tohoto
problému a v současné době probíhají
konzultace s hydrogeologem Ing.
Čeledou, ohledně posílení zdroje vody.
Další stavbou byly vodovodní přípojky
Malý Drahlín – v roce 2015 byla
zpracována dokumentace ke stavbě a
ohlášení stavby. Vše bylo předáno
Stavebnímu úřadu Jince a čekalo se na
schválení. Realizace stavby se
předpokládala v roce 2016. Na tuto
stavbu a stavbu Drahlín – vodovod,
tlaková kanalizace, přípojky vodovodu,
přípojky splaškové kanalizace byla
v květnu 2016 uzavřena smlouva
s firmou Novadus spol. s r.o. takto.
Kanalizace Luh 459.539 Kč včetně DPH,
vodovodní přípojky Malý Drahlín
1.220.669,91 Kč, celkem tedy na
1.680.208,91 Kč včetně DPH. Stavba
měla být zahájena v červnu 2016 a
dokončena do 150. dnů od podpisu
smlouvy a předání staveniště. V roce
2016 bylo zbudováno celkem 44
vodovodních přípojek Malý Drahlín.
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Byla dokončena II. etapa kanalizace
Luh, tři přípojky a zatrubnění příkopu.
Současně byla rozšířena místní
komunikace v této části obce.

v Drahlíně a Malém Drahlíně s Ing.
Urešem.
V roce 2017 budou probíhat přípravné
práce na výstavbu nové čistírny
odpadních vod. Teprve po provedených
studiích bude rozhodnuto, zda se
provede kompletní rekonstrukce
kořenové ČOV na vertikální ČOV, nebo
bude realizována mechanickobiologická ČOV.
Víceúčelová budova

Cesta v Malém Drahlíně po vybudování přípojek

I letošní léto bylo suché a obec byla
nucena vydat 12. července výzvu
k šetření vodou. Doporučila omezení
hlavně u mytí aut, napouštění bazénů a
zalévání zahrad.
V roce 2017 se předpokládá propojení
vodojemu Drahlín a Malý Drahlín, kdy
bude vodovodní řad veden po spojovací
cestě kolem lesa mezi Drahlínem a
Malým Drahlínem. Bude se projektovat
II. etapa vodovodního řadu přípojek
Malý Drahlín. K rozšíření vodovodního
řadu bude muset být vydáno stavební
povolení a celý projekt bude muset
projít schvalovacím řízením. Po vydání
všech potřebných povolení bude
zahájena realizace II. etapy. Obec bude
usilovat o získání dotace od
Ministerstva zemědělství ČR na tuto
akci. Po dokončení přípojek vody
v Malém Drahlíně bude odvezena
zemina a upraven přístup do lesa, kde
budou umístěny např. odpadní koše,
lavičky, stojany na kola, informační
tabule nebo mapa CHKO.

Víceúčelová budova 2016

Víceúčelová budova byla letos
využívána sportovci Sokola Drahlín,
hlavně stolními tenisty k tréninkům i
soutěžním utkáním. Byla pronajímána
organizacemi ke konání schůzí a
valných hromad společenských
organizací v obci, byla pronajímána ke
společenským setkáním, např. hasiči
zde zorganizovali retro MDŽ, děti tu
měly Velikonoční dílničku nebo zimní
Rejdění čertíků apod.
Z rozpočtu obec letos uvolnila na
opravy a údržbu haly celkem 167.000
Kč, skutečná částka vynaložená pro
daný účel bude známa až v květnu 2017.
V roce 2017 bude provedeno opláštění
topných těles a budou na okna
umístěny sítě, aby bylo zajištěno další
využití haly pro fotbal, florbal a
nohejbal. Budou zakoupeny branky a
nohejbalová síť.

2. listopadu 2016 OZ schválilo uzavření
smlouvy na montáž vodoměrů v Malém
Drahlíně (vnitřní za cenu 3.300 Kč,
vnější za cenu 3.700 Kč).
Schválilo uzavření smlouvy na
vypracování projektové dokumentace
na rozšíření vodovodního řadu

Zpravodaj 2016

Bioodpad, nebezpečný odpad, tříděný
odpad
V roce 2016 obec umožnila občanům
svoz bioodpadu ze zahrad, a to do

-7-

Drahlín

Drahlínský zpravodaj 02/2016
areálu bývalého kravína, a to celoročně.
Bioodpad tam zájemci měli třídit podle
instrukcí zastupitelstva obce na listovou
část a část větví. Byly tam umístěny
tabule s informacemi, ale občané
doporučení nedodržovali.
OBEC ŹÁDÁ OBČANY, KTEŘÍ DO
AREÁLU BÝVALÉHO JZD BIOODPAD
DOVÁŽEJÍ, ABY TŘÍDILI ODPAD PODLE
INSTRUKCÍ.
Výtluky cest se objevují po celé obci

Pokud by se tak nedělo, není možno
provádět štěpku z větví a vznikají potom
problémy s odvozem. Při zjištění dalšího
míchání bioodpadu, bude areál uzavřen
a bioodpad se bude moci ukládat pouze
za dozoru pracovníků OÚ a jen v časově
omezenou dobu.

Obec požádala v roce 2016 o dotaci na
opravy místních komunikací, v případě,
že dotaci dostane, budou se v roce 2017
opravovat místní cesty v Malém
Drahlíně. Předpokládá se vybudování
chodníku od návsi k prodejně Coop
Příbram.

Obec zařizovala pro své občany také
letos svoz nebezpečného odpadu, letos
se mohl takový odpad svést do
přistaveného kontejneru na prostranství
u obecního úřadu ve dnech 14. dubna a
8. září.
V červenci objednala obec pro své
občany 100 ks sad tašek na tříděný
odpad, kde každá sada obsahovala tři
tašky, a to na papír, sklo a plast. Každá
taška měla objem 40 litrů. Tašky byly
dodány společností EKO-KOM za
zvýhodněnou cenu a obec je
poskytovala občanům zdarma.

Obecní poplatky 2016 a 2017
- poplatek za odvoz komunálního
odpadu 500 Kč na osobu a rok a 500 Kč
za rekreační a neobydlený objekt za rok
se splatností do 31. března (rok 2017 –
dtto)
- poplatek za kanalizaci 60 Kč za osobu
a měsíc, tedy 720 Kč za osobu a rok,
1200 Kč za rekreační a neobydlený
objekt za rok se splatností do 30.
listopadu 2016
-poplatek za vodu 2016 se platil dvakrát,
a to při výměně vodoměrů a po
skončení roku v lednu 2017. Do výměny
vodoměrů se platilo 20 Kč/1m3 + 250 Kč
za vodoměr, potom 26 Kč/1m3.

Doprava a dopravní obslužnost
Doprava pro autobusy byla omezena 2.
října 2016 z důvodu konání Rally
Příbram.
Silnice mezi Sádkem a Lhotou u
Příbramě byla v letošní zimě poprvé
solena. Tato silnice nebyla v minulosti
v zimě udržována, a proto byla leckdy
nesjízdná hlavně z důvodu jejího
zafoukání sněhem.
Od 21. července byla omezena doprava
přes Malý Drahlín z důvodu budování
vodovodních přípojek v části obce.
Autobus měl dočasnou zastávku na
křižovatce pod vodní nádrží Malý
Drahlín. Uzavírka trvala do 9. září 2016.

Zpravodaj 2016

-poplatek vodné a stočné 2017
Cena vodného a stočného pro rok 2017
vycházela z kalkulace podle vyhlášky č.
428/2001Sb., kterou pro obec
vypracovala 1.SČV. Výsledné ceny
vodného 82,40 Kč/1m3 a stočného 45,74
Kč/1m3 nebyly pro zastupitelstvo obce
přijatelné, a tak se rozhodlo vodné a
stočné dotovat z rozpočtu obce Drahlín.
Stanovilo cenu vodného pro rok 2017
26m Kč/1m3 a stočného 20 Kč/1m3.
V případě paušálního poplatku činí
platba 720 Kč za rok pro osobu žijící
trvale v obci nebo 720 Kč za rekreační
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objekt a rok. Tento paušální poplatek
vychází ze směrných čísel, která jsou
stanovena vyhláškou č. 428/2001Sb.

9. května OZ schválilo pronájem
nebytových prostor o výměře 17 m2
v budově č. 38 paní Petře Štefányové
k provozování opravny a prodejny
oblečení, a to do 31.12.2016. Tyto
prostory obec opět nabídla k pronájmu,
což schválilo OZ 19.12.2016

- poplatek za psa byl v základní výši 80
Kč na psa za rok, důchodci platili
polovinu, za každého dalšího psa se
platilo 80 Kč za rok dle Obecně závazné
vyhlášky č.1/2013 o místním poplatku ze
psů. Splatnost 31. března (rok 2017 –
dtto).
Poplatky pro rok 2016 byly schváleny
OZ 2. prosince 2015.
Poplatky pro rok 2017 byly schváleny
OZ 2. listopadu 2016.
Pronájmy v roce 2016
Obec pronajímala v roce 2016 obecní
domek, a to slečně Schneiderové, která
zde provozovala kadeřnictví. Dále
tělocvičnu v budově č. 92 panu Šimkovi,
který zde měl posilovnu.
Další pronájem se týkal víceúčelové
haly u fotbalového hřiště:
Zapůjčení haly pro stolní tenis –
permanentka pro dospělou osobu a rok
600 Kč, permanentka pro děti do 15cti
let 300 Kč na osobu a rok, individuální
pronájem 20 Kč na hodinu a osobu.

Obecní dům čp. 38

Revize kotlů na tuhá paliva
Provozovatel spalovacího stacionárního
zdroje na pevná paliva o tepelném
příkonu od 10 do 300 kW včetně, který
slouží jako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu ústředního vytápění, je
povinen zajistit jednou za dva roky
provedení kontroly technického stavu a
provozu zdroje odborně způsobilou
osobou, přičemž první kontrola musí být
provedena nejpozději do 31. prosince
2016, jak je uvedeno v § 17 odst. 1 písm.
h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší, ve znění
pozdějších předpisů.

Krátkodobý pronájem haly:
V měsících duben – září = 200 Kč první
hodinu, 100 Kč každá další započatá
hodina
V měsících říjen – březen = 300 Kč první
hodina, 150 Kč každá další započatá
hodina
Pro mateřinku byla hala poskytována
zdarma.

V praxi to znamená, že ještě do konce
roku 2016 by si všechny domácnosti
měly nechat zkontrolovat technický stav
kotle na tuhá paliva, s nímž vytápějí svůj
rodinný dům. V příštím roce totiž po
nich mohou obecní úředníci chtít
doklad, zda je kotel v pořádku a zda je
provozován v souladu s pokyny výrobce
a výše uvedeným zákonem. Pokud ho
majitel nepředloží, hrozí mu pokuta.
Fyzické osobě 20 000 Kč, právnické a
fyzické podnikající osobě až 50 000 Kč.
Kontrolu technického stavu a provozu
spalovacího stacionárního zdroje

Pronájem obecního klubu:
pro obyvatele obce 1.000 Kč za den
pro ostatní 1.500 Kč za den
pro neziskové složky Drahlín 300 Kč na
den (max. 2x do roka)
Pronájem obecního klubu a haly:
pro neziskovou akci 2.000 Kč za den
pro ziskovou akci (např. podnikovou)
2.500 Kč za den

Zpravodaj 2016
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provádí výhradně odborně způsobilá
osoba proškolená výrobcem tohoto
zdroje, která má od něj udělené
oprávnění k jeho instalaci, provozu a
údržbě, přičemž proškolování těchto
odborně způsobilých osob provádí pod
dohledem Hospodářské komory ČR a
odbornou záštitou autorizovaného
společenstva Asociace podniků
topenářské techniky, která je
začleněnou součástí Hospodářské
komory ČR.
Fyzickým i právnickým osobám proto
doporučujeme pro zajištění technické
kontroly technického stavu a provozu
kotle využít seznam odborně
způsobilých osob uvedený na odkaze:
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

-obec nabyla v roce 2016 podle zákona
č. 15/2015Sb., o zrušení vojenského
újezdu Brdy, lesní pozemek 224/2 o
výměře 172 m2 v k. ú. Drahlín Brdy.
Jedná se o pozemek ochranného pásma
vodního zdroje.
Dražby a exekuce
10. února 2016 byl nabídnut k dražbě
travnatý porost a vodní plocha
v katastru obce za částku 130.000 Kč
7. prosince 2016 se dražila nemovitost
č. 101 a přilehlé pozemky s odhadní
cenou 6.380.000 Kč a nejnižším
podáním 4.253.334 Kč
Péče o vzhled obce

Stavby a kolaudace domů

Na návsi obce došlo k čistění nádrže,
odbagrovalo se dno s rákosem, byla
provedena sanace dna rybníka tak, aby
nedocházelo k znovuobnovení
nežádoucího porostu. Dno bylo
ošetřeno vápnem a postřikem Roundup
ECO. Celkem stála sanace rybníka 79.
000 Kč.

V roce 2016 byla přidělena následující
čísla popisná zkolaudovaným domům:
pouze jedno Drahlín čp. 256
Stavěl se rodinný dům na pozemcích
708/10, 710/21, 710/2 - zděný, přízemní,
tvar L, nepodsklepený (MDDr Miroslava
Hejduková)
Stavěl se zděný, nepodsklepený
přízemní dům tvaru L na pozemcích
160/3, 160/2, 945/1 (Luboš Hajzušín)

Provedly se kontroly hlavních uzávěrů
vody a opravy dešťových kanálů.

Prodej a koupě
Obec prodávala v roce 2016:
-parcelu č. 1005 k. ú. Drahlín o výměře
13m2 manželům Pličkovým za cenu 50
Kč/1 m2
-část pozemku č.938/13 o výměře 155
m2 panu Petru Černohorskému za cenu
50 Kč/1m2
-starý vodojem na pozemcích 762/1 a
755/2 za symbolickou cenu 1 Kč

Pohled na obec z Hradiště

Péče o kulturní památku obce – tvrz
Hradiště:
Tvrz v Drahlíně zřejmě stála už na
počátku 14. století. Zanikla zřejmě
v polovině 16. století, protože přestala
plnit funkci statku a Drahlín začal patřit
pod Hluboš.

Obec směnila v roce 2016:
-část pozemku 801/5 o výměře 14 m2 a
část pozemku 974/3 o výměře 7 m2
s paní Müllerovou za část pozemku
804/10 o výměře 5 m2 a pozemek 147/2
o výměře 12 m2 z důvodu narovnání
skutečného stavu.

Zpravodaj 2016
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V okrese Příbram žilo k 1.1.2016 114.206
občanů, z toho nejvíce bylo lidí ve věku
40 – 44 let, průměrný věk lidí na okrese
42,2 roků. Na okrese žilo i 66 lidí
starších 95. let.

Z tvrze se zachovaly pouze zbytky
propadlých sklepů, obklopené příkopem
se zbytky vnějšího valu. Plošina, na
které tvrz stála, byla obdélného
půdorysu na asi 8m vysokém návrší
dříve na západním okraji obce.

V Drahlíně:
Zemřeli:
paní Marie Malá, Drahlín 67, 26.1.2016 ve
věku 83 let, pan Jaroslav Šrámek,
Drahlín 154, 4.2.2016 ve věku 68 let, paní
Marie Vohnoutová, Drahlín 24, 9.3.2016
ve věku 84 let, paní Věra Sandrová,
Drahlín 99, v dubnu 2016 ve věku 76 let,
pan Bohuslav Franta, Drahlín 145,
4.6.2016 ve věku 67 let, paní Věra Malá,
Drahlín 42, 19.7.2016 ve věku nedožitých
71 let, pan Pavel Danda, Drahlín 143,
srpen 2016 ve věku 60 let, pan Jaroslav
Neliba, Drahlín 16, 1.12.2016 ve věku 86
let.
Celkem 8 občanů

Tvrz Hradiště je památkově chráněna od
3. 5. 1958 a byla zapsána do seznamu
kulturních památek 31. 12. 1965 pod
číslem rejstříku 37735/2-2614
s identifikátorem 149666 v Katastrálním
území Drahlín č.parcely 575.

Narodili se:
Jáchym Gavlas (leden 2016 – Periskop
2/2016), František Lahodný (Periskop
27/2016), Erik S. * 06/2016,
Filip Kudlačík (Periskop 38/2016), Nikola
Hejduková (Periskop 38/2016), David
Kunc (Periskop 40/2016).
Celkem 6 občánků

Hradiště v zimě 2016-2017

Obec se o tuto památku začala starat na
základě připomínek občanů, které
inicioval pan Václav Scherfer ml. na
konci roku 2015. Práce provádějí
pracovníci obce. Nejprve se pracovalo
na vyčištění oblasti od náletů. V roce
2016 došlo k chemickému ošetření
oblasti proti náletům nežádoucích
dřevin.
V roce 2017 bude obec pokračovat
v procesu tak, aby bylo Hradiště
kompletně vyčištěno a označeno
informační tabulí.

Přistěhovali se: 15 osob
Odstěhovali se: 8 osob
Svatba: v zrcadlovém sále dobříšského
zámku si 12. srpna brala Lenka Šeflová
z Drahlína Miroslava Sovu z České Lípy
(veřejná informace z Periskopu
č.31/2016).
K 31.12.2016 podle evidence OÚ Drahlín
bylo v obci trvale hlášených 542
obyvatel, z toho je 269 mužů a 273 žen.

Obyvatelstvo obce
K 1.1.2016 žilo v obci dle
evidence OÚ Drahlín 537 osob, z toho
266 mužů a 271 žen. Podle evidence
Českého statistického úřadu žilo v obci
538 obyvatel, z toho 267 mužů a 271
žen. Průměrný věk obyvatel byl 44,2
roků, u mužů to bylo 42,3, u žen 46 let.
Dětí do 4 let tu žilo 21, mužů nad 85 let
2, žen nad 85 let 6. Nejvíce lidí bylo ve
věku 65-69 let – celkem 48 občanů.

Zpravodaj 2016

Nejstarší občankou byla v roce 2016
paní Jiřina Kropáčová (*1924), která se
dožila 92 let. Pro zajímavost:
v listopadu 2016 bylo nejstarší občance
světa Italce Emmě Morano 117 let. Jako
jediná se narodila ještě v 19. století (rok
1899).
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Společenské a sportovní akce
v obci
Maškarní ples 2016
Maškarní rej zorganizoval TJ Sokol
Drahlín v pátek 4. března 2016
v tanečním sále v Sádku. S organizací
finančně pomohl OÚ Drahlín a Sádek.
Hrála skupina Signál, k vidění byla
spousta krásných masek, tradičně
nechyběla bohatá tombola a oslavnou
báseň složil místní umělec Jan
Strmiska.

Dětská veselice 2016

Obec přispěla finanční částkou ve výši
3.000 Kč schválenou OZ 9. března 2016.
Pálení čarodějnic
30. dubna organizoval SDH Drahlín za
finanční podpory OÚ Drahlín upalování
čarodějnic. Místní hasiči připravili na
brigádách oheň z materiálu po kácení a
ze dřeva, dovezeného obcí. Vrchol ohně
zdobila čarodějnice vyrobená dětmi
v mateřince. Akce se účastnilo kolem
40ti občanů obce se svými dětmi. Nutno
konstatovat, že letos byla hranice
značně krásnější jak loni. Pálení
čarodějnic předcházelo posezení u
ohně, opékání buřtů a sousedská
debata.

Maškarní ples Sokola 2016

Dětská veselice 2016
Dětská veselice se konala v neděli 6.
března v Sádku za organizace TJ Sokola
Drahlín, OÚ Drahlín a OÚ Sádek. Akci
uváděl Radek Lebeda a krásnou hudbu
v duchu pohádek pouštěl Vlasta
Svoboda. Děti soutěžily v různých
společenských hrách, o nejlepší masku
v různých kategoriích a zadováděly si
na parketu i mimo něj. Mezi nejkrásnější
masky patřil malý vodníček nebo
kominíček, líbila se mochomůrka. Dort
se uděloval za absolutní vítězství a letos
si ho odnesl Jeníček se dvěma
Mařenkami.
Potěšila i bohatá tombola.

Čarodějná hranice 2016

Mezinárodní den žen v retro stylu
Dne 12. 3. 2016 se uskutečnila v obci
Drahlín oslava MDŽ, kterou pořádalo
SDH společně s OÚ Drahlín.

Zpravodaj 2016
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Oslava se uskutečnila v tělocvičně
multifunkční haly a tato akce se setkala
s velkým úspěchem. Každá žena byla po
příchodu přivítána a obdarována
červeným karafiátem z rukou hasičů a
starosty obce. Celkem bylo rozdáno 43
karafiátů. Každá oslavenkyně dále
dostala dortík samozřejmě věneček a
kávu, jak bylo zvykem v dobách
minulých. K dispozici byly i chlebíčky se
šunkou a vlašským salátem. O obsluhu
se starali členové SDH Drahlín v retro
oblečení. Po uvítacích projevech
starosty obce Zdeňka Černohorského a
starosty hasičů Václava Petráně nejprve
na uvítání zazněla báseň „ Jiřího
Wolkera Poštovní schránka“. Hrou na
flétny potěšily i dívky oblečené do
pionýrských krojů. Následovala volná
zábava, která byla zpestřena hudbou „
drahlínského Žebírka“ doplněného hrou
p. Motla na harmoniku.
Bylo to krásné odpoledne, plné zábavy
určené pro ženy z naší obce, které měly
možnost si popovídat a uvolnit se od
každodenních starostí. Přirozená zábava
pokračovala až do večerních hodin.
O akci psal místní tisk Periskop č.11/2016
(článek Zdeňka Černohorského)
Obec na akci přispěla částkou 2.000 Kč
schválenou OZ 9. března 2016.

svíce. Mezi nenáboženské symboly patří
pomlázka a hodování spojené s vítáním
jara.
U nás doma jsou spojeny náboženské i
nenáboženské tradice. Svátečně se
zdobí dům, malují se vajíčka, peče se
velikonoční vaječná hlavička, nebo
sladký mazanec či věnec, někde se
dělají medové jidáše, někde chodí
koledovat o velikonočním pondělí pouze
chlapci, jinde i děvčata, někde se
dopoledne děvčata musí vyšlupat a
darovat za to vajíčko, někde odpoledne
děvčata polévají chlapce studenou
vodou apod.
Velikonoční dílnička, kterou
zorganizoval Obecní úřad Drahlín pod
taktovkou Věry Schneiderové, byla
milým zastavením před svátky jara. V
prostorách sportovní haly se 19. března
2016 tvořily velikonoční dekorace a
pletly pomlázky. Za hojné účasti dětí i
rodičů vznikla velikonoční vajíčka
malovaná barvou, voskem, zkrášlená
ubrouskovou metodou nebo polepená
ovesnými vločkami, ubrouskovou
metodou byly vyzdobeny květináčky pro
velikonoční výsevy, namalovala se řada
různě tvarovaných perníčků a
vybarvovaly se velikonoční zvířátka a
kytičky. Do perníčků se někteří
návštěvníci dílničky hned pustili.
Krásnou dekorací byla srdíčka z
proutků. Nechyběly pomlázky vyráběné
z čerstvých prutů vrby a zdobené
barevnými fáborky.
O akci psal místní tisk Periskop č.12/2016
(článek Dany Chmelíkové)

V roce 2017 se bude oslava MDŽ konat
11. března ve 14 hodin.
Velikonoční dílnička

Dětský sportovní den 2016

Velikonoční tvořivá dílnička

Mezi nejznámější náboženské symboly
Velikonoc patří beránek, vajíčko,
kočičky, křen, mléko s medem, kříž a
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bych chtěla zveřejnit: v kategorii
předškoláků zvítězila Alice Burmanová,
v kategorii dětí od 4 do 6ti let Vojtíšek
Šrámek, u chlapců 1.-3. třídy Michal
Švehla, u dívek stejné kategorie
Kristýnka Vnoučková. V nejstarší
kategorii dětí 4. – 7. třídy zvítězil Michal
Bělohlávek a u děvčat Alena Samková.
O akci psal místní tisk Periskop č. 23/2016
(článek Dany Chmelíkové)

Tradiční akcí v Drahlíně, pořádanou k
svátku dětí, je Dětský sportovní den,
organizovaný TJ Sokolem Drahlín se
spoluúčastí obce.
Letošní oslava se konala v sobotu 4.
června na hřišti U Hradiště a sešly se na
ní děti z obce i okolí. Naštěstí nám přálo
počasí. Hlavní soutěží bylo sportovní
klání ve vícebojích, rozdělené na 6
kategorií dle věku dětí. U předškoláků
se soutěžilo dle věku, školáci byli dále
rozděleni na dívky a chlapce. Nutno říct,
že se všechny děti zapojily do bojů s
velkým úsilím a to bylo po právu
oceněno sladkostmi už za pouhou
účast. Ve všech kategoriích se potom
oceňovaly výkony od prvního po šesté
místo jako v biatlonu. Nejvíce zaujalo
sbírání a sčítání bonbónů, lovení
balónků, pěti-žabáci na dálku, kop na
bránu nebo hod na děravou stěnu, u
starších dětí už se cenily výkony v
bězích, v hodu míčkem nebo skákání v
pytlích.

Obec přispěla finanční částkou 8.000 Kč
schválenou OZ 9. května 2016.
Podzimní putování po Brdech
Hasiči Drahlína a přátele turistiky se
vydali 22. října 2016 po Velecké lesní
cestě do Brd v jejich střední části. První
zastavení 26ti účastníků výletu bylo u
křížku na hřebenu mezi vrchy Sádkou a
Kloučkem. Na křížku je letopočet 1647 a
váže se k němu pověst o zázraku Panny
Marie Svatohorské. Na tomto místě se
ocitla slepá dívka a díky zázraku
prozřela. Podle letopočtu lze soudit, že
je tento křížek nejstarší ve středních
Brdech, ale zřejmě ten, co nyní stojí na
místě, už byl zhotoven později.
Druhé zastavení bylo na vrchu Klouček
nad obcí Sádek, který je ve výšce 681
m.n.m., a naše skupina se zapsala do
vrcholové knihy. Lesním průsekem jsme
se dostali na lesní cestu Příkopovku a
po kratší cestě mezi stromy ke studánce
s názvem Fabiánova. Studánek se
stejným názvem je v Brdech více, u této
bylo trampy vybudováno malé posezení
s ohništěm. Zapsali jsme se do osadní
knihy.

Mezi soutěžemi se děti mohly pobavit na
skákacím nafukovacím hradu, byly
svědky ukázky výcviku záchranářských
psů a mohly si zastříkat jako opravdoví
hasiči na cíl nebo se vyfotit v hasičské
helmě. Před vyhlášením výsledků
pobavila vložená soutěž o čokoládové
mince, které se ukrývaly uprostřed
několika velikánských koláčů, a děti se
k nim musely prokousat.

Vítězové Dětského dne 2016

Na stupních vítězů to slušelo všem.
Nejvíce ze všech vítězům vícebojů, které
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začínajících hasičů. Stříkalo jim to jako
o závod.

Po návratu na lesní cestu Příkopovku
jsme došli až na rozcestí s lesní cestou
Kolovkou a po asi 1 km se dostali ke
druhé studánce s názvem Synkova. Leží
v nadmořské výšce 640 m. Byla
opravena v roce 2012 a její voda je prý
zázračná. Kdo se jí napije a přeje si
nezištné přání, toto přání se mu splní.
Další zastavení bylo až na vrchu Brda,
který je ve výšce 773 m.n.m. a kde je
také vybudováno ohniště s posezením.
Trasa měla přibližně 17 km.
Poděkování patří všem, nejvíce však
vedoucímu výpravy Pepovi Slámovi.

Za pěkné odpoledne patří poděkování
místním hasičům, které finančně
podpořil OÚ Drahlín.
Napočítala jsem 55 účastníků, a to jsem
nepočítala draky.
O akci psal místní tisk Periskop č.41/2016
(článek Dany Chmelíkové).
Advent 2016
V sobotu 26. listopadu 2016 byl v
Drahlíně v 17 hodin před halou za hojné
účasti občanů zahájen letošní advent.
Byl tradiční. Návštěvníky přivítal
starosta obce pan Zdeněk Černohorský,
popřál všem dobrou zábavu a
poděkoval všem sponzorům akce a
všem organizátorům. Připomněl, že
výtěžek akce byl jako každý rok
věnován naší mateřince.
Děti z mateřinky v následném
vystoupení pohladily účastníky akce
svým vánočním příběhem se zpěvy a
divadelní spolek Skalka připomněl
příběh o narození Ježíška. Rozsvícení
vánočního stromu se podařilo a na
závěr jsme si poslechli vánoční písně a
koledy, nebo i zazpívali s hudební
skupinou Čenkomor. Bylo to příjemné
zastavení v mlhavém podvečeru před
zahájením adventní doby. Malý trh s
vánoční výzdobou měl úspěch a
pohoštění chutnalo opravdu všem.
O akci psal místní tisk Periskop č. 45/2016
(článek Dany Chmelíkové).

II. ročník Drahlínské drakiády
Tradice pouštění draků pochází z 4.
století před n.l. z Číny a podle legend
byli draci zpočátku používáni jako
spojení mezi bohy a lidmi. V 18. století
byli draci používáni např. Benjaminem
Franklinem k pokusům s elektřinou.
Později je využívali meteorologové k
pozorování počasí ve velkých výškách.
V roce 1919 se podařilo dosáhnout v
Německu soustavě 8mi propojených
draků závratné výšky 9.740 metrů.

II. ročník Drahlínské drakiády říjen 2016

Naše drakiáda, uskutečněná V Luhu 28.
října 2016, měla také své vítěze v
kategoriích nejhezčích draků nebo
draků nejvýše létajících. Diplomy
zdobily účastníky soutěže k potěšení
všech a krásní byli zcela jistě všichni
draci, kteří se dostali do vzduchu. Mezi
mládeží bylo hodně výborných
navigátorů a později i hodně výborných
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Obec přispěla částkou 15.000 Kč
schválenou 2. listopadu 2016.

z Drahlína a podpořit je přijeli také jejich
fanoušci, a to nejen z Drahlína. Obec na
akci poskytla dotaci ve výši 8.000 Kč.
V exhibičním utkání se předvedla
mužstva Drahlína a Malého Drahlína. Na
akci byl přistaven pro fanoušky
autobus.

Rejdění čertíků aneb možná přijde i
Mikuláš
V drahlínské hale se za organizace dvou
maminek Marušky Kuchařové a Martiny
Dikanové a jejich pomocníků odehrálo
veselé čertování malých i větších
čertíků 3. prosince 2016
Čert je prostě pohádková bytost a
přesně takové čertíky jsme měli u nás v
hale na podvečerním rejdění. Sešlo se
jich požehnaně, malých, větších i
největších a rejdění si užívali. Při vstupu
na rejdiště dostali čertíci vstupní kartu,
kde po splnění hravých úkolů dostávali
razítka. Jako průvodci u her se osvědčili
andělé a větší čerti a ti všichni pomáhali
menším čertíkům plnit jejich úkoly.
Všech pět razítek představovalo vstup k
Mikuláši, který na konec rejdění dorazil
a byl moc hodný a štědrý, tak jak už
Mikuláš bývá. Čertíci a čertice si mohli v
hale kromě plnění úkolů zatancovat,
zahrát si hudební hry, zazpívat si, nebo
si pochutnat na domácím vánočním
cukroví. Co potěší více než rozzářené
oči našich nejmenších, co myslíte?
O akci informoval web obce a také místní
tisk Periskop č. 46/2016 (článek Dany
Chmelíkové).

Díky panu Scherferovi se můžete o akci
dozvědět více: cituji:
„Ve čtvrtek 29. prosince 2016 se na
Zimním stadionu v Příbrami uskutečnil
2. ročník exhibičního utkání v ledním
hokeji o pohár starosty obce Drahlína
mezi mužstvy Malého a „velkého“
Drahlína. Do tohoto ročníku se nově
vstupovalo za finanční podpory
místního Obecního úřadu Drahlín.
Starosta Zdenek Černohorský navíc
zařídil koupi bezmála 90 cm vysokého
putovního poháru, který byl dominantou
slavnostního zahájení.
Po porážce z předchozího ročníku si
chtěli borci z „velkého“ Drahlína vzít
zpět nadvládu, a tak duel sliboval
atraktivní podívanou. Hnacím motorem
pro obě mužstva byla početná skupina
diváků, drahlínských i přespolních.

II. ročník exhibičního utkání v ledním hokeji

Při úvodním ceremoniálu mohli všichni
přítomní pozorovat krasojízdu Boba a
Bobka v podání Zdeňka Dařílka a
Jaroslava Štefana. Ti se zhostili své
úlohy maskotů jako profesionálové a po
celou dobu trvání zápasu bavili diváky
nejrůznějšími vylomeninami. Milan
Černohorský společně s Ladislavem
Šrámkem poté na červeném koberci
zazpívali drahlínskou hymnu, která se,

Rejdění čertíků 2016

II. ročník exhibičního utkání v ledním
hokeji
Akce se uskutečnila v Příbrami ve
sportovní hale 29. prosince.
Zorganizovali ji přátele hokeje
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uchu lahodíc, linula ochozy celého
stadiónu.

moderování stál opravdu za to.
Koneckonců přesvědčit se můžete sami
na
odkazu https://www.youtube.com/watch
?v=asfxhwwcOXk&feature=youtu.be,
kde je sestřih z celé exhibice.“
Konec citátu.

Samotný zápas přinesl celou řadu
zajímavých momentů, včetně únosu
rozhodčího, hromadné bitky
a závěrečné vteřiny s Bobem v brance.
Nebyla nouze ani o krásně vypracované
góly a dokonce hned dva hráči se
blýskli hattrickem. Celkem padlo
šestnáct branek, a jelikož o dva puky
více musel ze své svatyně lovit
malodrahlínský brankář, zvítězili hráči
„velkého“ Drahlína 9:7.

Společenské organizace v obci
V naší obci působí tři společenské
organizace sportovní TJ Sokol Drahlín,
SDH Drahlín a místní zahrádkáři. V roce
2015 se začal tvořit spolek přátel
ledního hokeje, který však zatím
nenabyl statusu společenské
organizace.

Po skončení zápasu byla vyhlášena
peněžitá částka, kterou se hlavní
organizátoři rozhodli z dobrovolného
vstupného věnovat na dětské oddělení
Oblastní nemocnice Příbram. Ta se
navíc ještě rozrostla při pozápasovém
posezení v restauraci U Václavů na
úžasných 9.057,- Kč. Ještě jednou
chceme poděkovat všem, kteří přispěli
finančními prostředky. Za ty budou
nakoupeny věcné dary, které následně
předají kapitáni obou mužstev společně
se starostou obce nemocnici v Příbrami.

Tělovýchovná jednota Sokol Drahlín,o.s.
Soustřeďuje sportovce ve fotbalu a
stolním tenisu.
V roce 2016 pracoval ve funkci předsedy
pan Vladimír Fürst, kterému pomáhal
9tičlenný výbor. Organizace sdružovala
k 1. lednu 2016 117 členů. Jediným
aktivně sportujícím čestným členem je
pan Jaroslav Trnovec, který stále hraje
stolní tenis, a to i ve věku 82 let.
Ve fotbalu organizaci reprezentovali
muži v soutěži III. třídy skupiny A
v okrese Příbram. V sezóně 2015/2016
skončilo mužstvo na krásném 2. místě
konečné tabulky, když dlouho vedlo.
Nakonec mužstvo mužů prohrálo o
skóre s TJ Ligmet Milín, o.s. Obě
mužstva dosáhla na 67 bodů a měla
stejnou bilanci zápasů (22:1:3). Skóre
Drahlína 117:36, skóre Milína 121:30. O
mužstvu psal Příbramský deník v říjnu
2016. Vyzdvihl jeho domácí
neporazitelnost, kdy mužstvo uhrálo
doma bez porážky v řadě 21 zápasů.
Mezi nejlepší střelce mužstva patřili:
Filip Ježek, Daniel Bartůněk a Radek
Lebeda.
Mužstvo mužů si vedlo výborně i
v podzimní části soutěže sezóny
2016/2017 III. třídy skupiny A na okrese.
Po odehraných 13. zápasech podzimu je
mužstvo mužů Drahlína opět včele.

Velké poděkování dále patří trojici
rozhodčích pod taktovkou hlavního
sudího Zdenka Kálala a všem, kteří se
podíleli na organizaci této akce. Zvláště
manželům Blance a Martinovi
Šrámkovým, Františku Komanovi,
mladým sličným hosteskám pod
vedením Nikol Kubátové a v neposlední
řadě Daně Mičanové a jejímu choti
Jiřímu, který se navíc zhostil role
moderátora celého duelu. A nutno
podotknout, že výsledek jeho
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Vede tabulku, získalo zatím 33 bodů a
prohrálo pouze dva zápasy.

Konec citátu.
V okresní soutěži soutěžilo mužstvo
mladších žáků, které bojuje ve skupině
F1A - mladší žáci skupina A na okrese.
V sezóně 2015/2016 skončilo mužstvo
na 13. místě ze 16cti, v sezóně
2016/2017 je zatím na 7. místě.
Nejlepším střelcem mužstva je zatím
David Procházka.

Vedoucí týmu A mužů ve fotbale Bc.
Radek Lebeda k výkonu mužstva
napsal, cituji:
„A mužstvo TJ Sokol Drahlín začalo
jarní část sezóny 2015/2016 na domácí
půdě, kdy své fanoušky potěšilo jasnou
výhrou nad rezervou Pičína. Bohužel na
vítězné vlně jsme se neudrželi dlouho a i
slabší docházkou na tréninkové
jednotky jsme začali ztrácet cenné body
v cestě za postupem, kdy vše
vyvrcholilo zápasem o vše v Milíně.
Bohužel zápas jsme nezvládli a prohráli
o 3 branky /1:4/, což znamenalo, že TJ
Sokol Milín postoupí do OP na náš úkor.
S odstupem času se již nechci blíže
vracet k trojici arbitrů v tomto utkání, ale
myslím si, že všichni diváci, kteří nás
přijeli podpořit, si obrázek udělali sami.

V tenisových soutěžích na okrese
soutěžila dvě mužstva „A“ a „B“. První
v Regionálním přeboru I. a druhé
v Regionálním přeboru II.
V sezóně 2015/2016 dosáhlo mužstvo
„A“ stolních tenistů na 10. místo
v Regionálním přeboru I. na okrese.
Sehrálo 22 utkání, z nichž 5x zvítězilo,
4x remizovalo a 13x prohrálo. Získalo
celkem 19 bodů. Soutěž vyhrálo
mužstvo Březnice „C“, které získalo 66
bodů.
Mezi nejlepší hráče tohoto mužstva
patřil Jaroslav Samek s úspěšností
74,39%, Josef Šutek s úspěšností
68,33% a Stanislav Sláma ml.
s úspěšností 44,68%.
Mužstvo „B“ skončilo na 7. místě
v Regionální přeboru II. na okrese
Příbram. Z 26. utkání jich 12 vyhrálo, 1
remizovalo a 13 prohrálo. Mužstvo
získalo celkem 37 bodů. Soutěž vyhrál
tým Sokola Příbram „C“, který získal 75
bodů a ani jednou neprohrál.
Jako nejlepší z našich se zapsali
Stanislav Sláma ml. s úspěšností
80,65%, Milan Pech s úspěšností 61,11%
a Petr Šefr s úspěšností 50,75%.
Po skončení podzimní části obou
soutěží v RPI. i RPII. v sezóně 2016/2017
je stav následující: Mužstvo „A“ je
průběžně na 8. místě a mužstvo „B“ na
průběžném 10. místě.
Kromě sportovních aktivit se organizace
věnuje kulturně společenským akcím.
Tyto akce jsou uvedeny výše.

V letošní sezóně 2016/2017 jsme si opět
vytyčili cíl nejvyšší, a tím je postup do
OP. Plánu se zatím držíme, neboť
tabulku vedeme o 3 body před rezervou
Tochovic. Věřím, že nelehký úkol na jaře
zvládneme a podaří se nám zahrát si
kvalitnější soutěž.

Fotbalové utkání mužstva „A“

Za podzimní část se nám podařilo
nastřílet ve 13 utkáních 80 branek a 26
branek obdržet, což činí průměr na
zápas 6.2 branky vstřelené a 2 branky
obdržené.

Sbor dobrovolných hasičů Drahlín
Organizace sdružovala na začátku roku
2016 29 členů.

Věřím, že nám i naši fanoušci a fanynky
udrží přízeň a budou nás co nejvíce
podporovat v rámci FAIR PLAY.“

Zpravodaj 2016
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k záchraně turistů. Letos byla plánována
ze strany OÚ Drahlín přístavba hasičské
zbrojnice pro garážování zásahového
vozidla. Tato stavba byla přesunuta do
roku 2017 z časových důvodů
spojených se stavbou vodojemů a
vodovodních přípojek.

Současné parkování hasičského auta

Na konci roku 2016 měla pouze 23
členů. V prosinci 2016 zemřel
dlouhodobý člen sboru pan Jaroslav
Neliba.
Starostou sboru byl v roce 2016 pan
Václav Petráň, velitelem pan Josef
Sláma a vedoucí žen paní Jitka
Němcová. Tito tři členové sboru tvořili
výbor SDH.
V roce 2016 hasiči soutěžili
v hasičských soutěžích na okrese se
smíšeným mužstvem. V Memoriálu
Václava Soukupa v Sádku 28. května
skončilo mužstvo poslední, ale tam je
zradila stříkačka PS 12, šla do opravy a
bylo to znát, protože na druhé soutěži O
pohár hejtmana Středočeského kraje na
Kardavci smíšené mužstvo skončilo na
krásném 4. místě ze sedmi soutěžících.
Soutěžilo se 11. června.

O pohár hejtmana Střed. kraje Kardavec 2016

Zástupci sboru se účastnili oslav 130.
let SDH Obecnice a 6. proudy přispěli ke
kráse večerní světelné vodní fontány.
Dále se sbor účastnil oslav 85. let SDH
Kardavec a přispěl finanční částkou na
práci s dětmi v dané organizaci. Letos
se díky včasnému nahlášení
doutnajícího lesa členkou sboru
Helenou Strmiskovou podařilo zabránit
případným větším škodám na lesním
porostu.
V roce 2016 sbor hospodařil s příjmy
36.512,42 Kč a výdaji 41.782,23 Kč. K 31.
12. 2016 byl celkový zůstatek financí
22.893,03 Kč. O hospodaření se starala
Radka Zelenková.
I letos se o kroniku a aktualizace webu
obce Drahlín v sekci SDH Drahlín starala
Dana Chmelíková.
Kromě vlastní činnosti se organizace
podílí i na společenských akcích v obci,
které jsou uvedeny výše.

Memoriál Václava Soukupa Sádek 2016

Místní zahrádkáři

Dva členové sboru se letos účastnili
školení, a to strojník Antonín Herynek a
velitel Josef Sláma. Sbor se školil také
ohledně zásahu v CHKO Brdy 25. února
a část členů byla v Brdech na zjišťování
traumatologických bodů umístěných

Zpravodaj 2016

V obci pracovala organizace
zahrádkářů, která se starala o moštárnu,
a její členové pomáhali při podzimním
zpracování ovoce.
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Nové cedule označující CHKO Brdy

Stav moštárny v roce 2016

Armáda si ponechala část prostoru u
Jinců a Velcí, kde je dělostřelecká
střelnice, zbytek oblasti bude rozdělen
do 28 katastrů a o ty se budou starat
příslušné obce. Drahlín bude mít ve
správě pravděpodobně 2,25 km2 CHKO
Brdy. Do konce roku 2017 bude probíhat
v Brdech očista od nevybuchlé munice.
Celkově bude CHKO Brdy zaujímat
rozlohu 345 km2.
Podrobnější informace lze nalézt na
stránkách http://brdy.ochranaprirody.cz/
nebo na www.vls.cz
Místní tisk Periskop č.1/2016 informoval
o slavnostním otevření CHKO Brdy.
Slavnost začínající v Orlově uspořádalo
město Příbram. Brdské lesy symbolicky
otevřel Fabián, vládce a pán brdských
hvozdů. Zájemci se potom vydali
vycházkou na vrchol Třemošné a na
vyhlídku Kazatelna. Brdy se tak poprvé
po devadesáti letech otevřely veřejnosti.
Kraj se rozhodl, že pomůže obcím na
okraji CHKO Brdy a přispěje jim na
pořízení nového územního plánu.
Jednalo se o 17 obcí z Příbramska a
Hořovicka. K rozdělení bylo vyčleněno
celkem 3.4 mil. Kč, jak informoval
hejtman Středočeského kraje Miloš
Petera na konferenci s názvem
Revitalizace bývalého vojenského
újezdu Brdy, která se konala 30. června
2016. Deset obcí bylo nuceno
vypracovat nový plán a zbývajících
sedm muselo pořídit změnu stávajícího
územního plánu. Obec Drahlín patří
mezi prvních 10 obcí a bude moci použít
příspěvek ve výši 270 tisíc Kč (patří sem
i obce Bratkovice, Felbabka, Jince,

Letos bylo hodně ovoce, ale pouze
místy. Také jeho kvalita nebyla ideální
na skladování, ovoce bylo menší a
hodilo se tedy k moštování. Letos začali
zahrádkáři moštovat pro veřejnost 24.
září a sezóna trvala zhruba do poloviny
listopadu. Moštovalo se podle zájmu,
většinou v sobotu i neděli, v listopadu
už pouze v sobotu. Zájemců z obce bylo
letos méně, více lidí přijelo z okolních
obcí, hlavně z Bratkovic, Pasek a
Obecnice. Celkem bylo vyrobeno 1.995
litrů moštu (loni 3.600 litrů). Zahrádkáři
děkují starostovi obce za pomoc při
výměně jističů. O hladký průběh
moštování se zasloužil hlavně pan
Lukeš, který po moštování celý prostor
umyl a zazimoval. Jemu patří
poděkování za drobné úpravy a opravy
v moštárně, např. loni nechal vyrobit za
finanční prostředky zahrádkářů nové
žlaby, protože ty staré byly už prohnilé.
Také se pokusil se synem opravit
střechu, protože do různých částí
budovy začalo zatékat, nová lepenka
přesto i letos propouštěla vodu a byla
by nutná oprava odborníka. V budově
by bylo vhodné vyměnit vchodové dveře
a okna, budova byla postavena v 80.
letech minulého století a tyto stavební
prvky doznaly značného opotřebení.
Zahrádkáři by uvítali pomoc obce.
Vojenský újezd Brdy
Podle zákona č.15/2015 Sb. a nařízení
vlády 292/2015 Sb. je v části Brd
vyhlášena CHKO Brdy s účinností od 1.
ledna 2016.

Zpravodaj 2016
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Křešín, Láz, Obecnice, Podluhy, Věšín a
Vranovice (zdroj Periskop č. 27/2016)).

V roce 2016 policie ČR vyšetřovala o
12% trestných činů méně jak v roce
2015. Objasnila jich zhruba 53%
z celkových 218 tisíc. Je to už třetí rok,
kdy kriminalita v naší republice klesá. U
trestných činů vloupání a krádeže tomu
tak není. Zde se podařilo objasnit pouze
asi 1/3 těchto trestných činů.
Na Příbramsku bylo spácháno v roce
2016 1945 trestných činů a objasněno
jich bylo 892, to je skoro 46%.

Kriminalita
V roce 2016 v letě došlo ke vloupání do
domu pana Cibocha a pachatelé
způsobili škodu za více jak 100 tisíc Kč.
Pachatelé se do domu dostali oknem a
ukradli traktůrek, sekačku, štípačku,
pilu, televizi… Pachatele se nepodařilo
dopadnout.

Přejeme všem občanům šťastný a úspěšný rok 2017
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