DRAHLÍNSKÝ
zpravodaj
1/2022

Duben 2022

Zpravodaj se věnuje událostem v obci od ledna do března 2022
Rok 2022 – uplyne 698 let od první písemné zmínky o obci v roce 1324

Letošní jaro přišlo přesně na první jarní den - bylo jasno a na teploměru až +12 °C.
Počasí přímo lákalo na zahradu a do přírody. Také jste toho využili?
27. března 2022 začal letní čas.

Informace pro občany
Pomoc Ukrajině
Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KAPCU) Středočeského kraje zveřejnilo konkrétní telefonní linky pro pomoc Ukrajině a svá opatření. Vše najdete přehledně na webu obce Drahlín v sekci „Aktuálně-Zprávy“. V Příbrami bylo
asistenční centrum pomoci Ukrajině otevřeno 8. března. Od 1. dubna je přesunuto do bývalé budovy Rudných dolů
na adrese náměstí T. G. Masaryka 121 s provozní dobou od 7.00 do 21.00 hodin. Nabídku ubytování pro Ukrajince
mohou lidé zasílat na e-mail: pomocukrajine@kr-s.cz
Pokud chcete pomoci, můžete zaslat i jakoukoliv finanční částku různým charitativním organizacím,
vše je průběžně k dispozici v novinách či ostatních médiích.

Obchod s potravinami
Znovu připomínáme, že obchod s potravinami v obci Drahlín má stále otevřeno. Nová otevírací doba obchodu
s potravinami: pondělí – neděle od 7.00 do 20.00 hodin.
Denně nabízí čerstvé pečivo nebo širokou nabídku zeleniny a ovoce.

Připravované akce na 2. čtvrtletí 2022

– vše bude upřesněno

Turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním tenisu – Sokol plánuje na konec dubna
Dětský sportovní den - Sokol plánuje na 29. května 2022
Odložená VVH Sokola - je plánována na 21. května 2022
Odložený Maškarní ples pro dospělé - je plánován na 13. května 2022
Rybářský závod pro děti v Luhu - 4. června 2022 od 8.00 hod.
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Obecní úřad Drahlín
Zasedání OZ Drahlín v 1. čtvrtletí 2022
V průběhu 1. čtvrtletí 2022 se konalo celkem 1 veřejné zasedání OZ Drahlín.

Veřejné zasedání OZ dne 2. března 2022
• OZ schválilo rozpočtové opatření č. 1/2022, které je uvedeno v části rozpočtu níže.
• Schválilo vyřazení drobného hmotného majetku ve výši 44.209 Kč a ve výši 13.512,05 Kč.
• Schválilo časový plán obce Drahlín PZKO (programu
na zlepšování kvality ovzduší). Plán je uveden na webu
obce. Na základě tohoto plánu bude zastupitelstvo
informovat občany o možnostech finanční podpory, kterou poskytuje Státní fond životního prostředí (kotlíkové
dotace). Obec nebude poskytovat přímou finanční podporu, půjčku nebo dotaci na výměnu spalovacích zařízení ze svého rozpočtu.
• ZO pověřilo finanční výbor kontrolou účetnictví příspěvkové organizace Mateřská škola Drahlín a obce za rok
2021.
• OZ schválilo odprodej části pozemku č. 938/1, který
je připlocen k nemovitosti čp. 82.
• OZ schválilo pronájem části vodní plochy parcely
č. 801/35 Českému rybářskému svazu, místní organizaci
Bohutín a uzavření pachtovní smlouvy.
• OZ schválilo poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2022 organizaci Nalžovický zámek, p.s.s. ve výši 5.000 Kč
a uzavření VS/04/2022.
• OZ schválilo prodej části pozemku č.920/1 o výměře 13 m2.
• OZ schválilo odkup části pozemku č. 266/1 o výměře 1.000 m2 pro rozšíření stavby čistírny odpadních vod, která
by navazovala na původní ČOV.
• OZ schválilo v zájmu občanů obce darovací smlouvu na provoz obchodu s potravinami v Drahlíně čp. 155 v celkové
hodnotě 50.000 Kč s podmínkou rozdělení daru na měsíční částku maximálně 5.000 Kč.
• OZ schválilo podání žádosti o uzavření smlouvy o spolupráci při zabezpečení požární ochrany SDH Obecnicí. Dále
schválilo záměr prodeje hasičského auta SPZ 7S3 9463, které je v majetku obce.
• OZ vzalo na vědomí konání akce Uklime Česko – Uklime Drahlín. Akce se bude konat 2. dubna 2022. Více
na webu obce.

Obecní voda a kanalizace
Havárie vody dne 19. ledna 2022
V některých částech obce netekla obecní voda z důvodu
poruchy na potrubí u čp. 50. Vodovodní potrubí prasklo
v nočních hodinách a nejprve bylo nutno najít přípojku
k dané nemovitosti, aby voda nevytékala z vodojemu.
Oprava se podařila a ten samý den kolem poledne voda
začala mírně téci, jak se postupně doplňoval vodojem
Drahlín. Večer už voda tekla s normálním tlakem.

Výsledky analýzy vody
provedené 8. a 12. února 2022
Ve vodojemu Drahlín byla voda opravdu při prvním odběru nepříznivé kvality z důvodu překročení volného chlóru.
Při opakovaném odběru už byla voda ohledně volného
chlóru v normě. V ostatních parametrech byla opět vyhovující. Příznivý je nízký obsah uhlíku, železa i manganu.
PH odpovídá limitu. Opět byl ve vodě naměřen vysoký
obsah agresivního oxidu uhličitého, který může způsobovat korozi potrubí.

Analýza ve vodovodu Drahlín u OÚ potvrdila velmi dobrou kvalitu pitné vody skoro ve všech sledovaných ukazatelích. Ve výskytu volného chlóru byly výsledky stejné
jako u vodojemu Drahlín.
Kontrola vody ve vodojemu Malý Drahlín ukázala poměrně příznivou kvalitu vody. Koncentrace volného chlóru
byla na nízké úrovni, ale nebyly zaznamenány žádné problémy s mikrobiologickou kvalitou vody. Ostatní parametry vody jsou v normě a tedy vyhovující. I zde byla zjištěna vyšší hodnota agresivního oxidu uhličitého.
U odběrního místa M.D. čp. 169 bylo zjištěno, že voda
plně vyhovuje požadavkům vyhlášky 252/2004Sb. Byly
potvrzeny příznivé koncentrace železa, manganu, nízký
obsah přírodních organických látek a opět nízké pH, které může působit více na korozi potrubí. Koncentrace volného chlóru byla nižší, ale nebyly zjištěny problémy s mikrobiologickou kvalitou dodávané vody.
(informace je přehledně zveřejněna na webu obce)
(pokračování na str. 3)
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Kolaudace nových vrtů
Dne 30. března 2022 bylo vydáno Městským úřadem Příbram kolaudační rozhodnutí o užívání stavby Připojení
nového vrtu–vrtaná studna DH-1-19 na Velkém Drahlíně
a Posílení vodárenské soustavy – vrtaná studna DH-2
na Malém Drahlíně.
Nově zkolaudované vrty mohou být již používány a posílí
kapacitu vodojemů. Do konce června 2022 chce obec
zprovoznit vodovodní přípojky a napojení nemovitostí na
nově zrealizovanou etapu vodovodního řadu v severní
části obce.

Rozpočet 2022
Rozpočet obce Drahlín na rok 2022
Rozpočet obce na příští rok byl schválen 8. 12. 2021.
Je přebytkový s tím, že přebytek bude použit na vytvoření finanční rezervy pro příští období.
Celkové příjmy: 10.038.827 Kč
Celkové výdaje: 9.500.000 Kč.
V únoru 2022 došlo k úpravě rozpočtu dle vyhlášky
č. 412/2021Sb, která byla zveřejněna až po období přípravy rozpočtu obce v roce 2021. Položka 1340 - Poplatek za systém provozu KO je nahrazena položkou 1345 Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Výše poplatku se nemění a nemění se ani účel
poplatku.
Rozpočtová opatření v roce 2022:
Rozpočtové opatření č. 1/2022 z 2. března 2022
Zvýšilo příjmy o 19.660 Kč a zvýšilo výdaje o 50.000 Kč.
U příjmů se jednalo o vratky nevyčerpaných dotací
z roku 2020 SDH Drahlín a u výdajů o finanční dar na
provoz obchodu s potravinami.
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Tříděný odpad
7. dubna 2022 byl v obci uskutečněn svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Další svoz nebezpečného odpadu se uskuteční 6. září
2022 v době od 15.45 do 16.15 hodin.
Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven
u obecního úřadu, termín bude upřesněn.

Nepořádek okolo kontejnerů
Žádáme občany o udržování pořádku v okolí kontejnerů
s tříděným odpadem. V případě, že jsou kontejnery naplněny, neodkládejte odpad mimo ně.
Prostory jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem.
Náklady na úklid a svoz odpadu každý rok neúměrně
stoupají a obec nechce opět zvedat tarif místního
poplatku z odpadů, proto Vás žádáme o dodržování
pravidel a pořádku.

Neodkládejte
odpady mimo
vyhrazená místa
- kontejnery.
Odložením odpadu mimo vyhrazená místa, se dopouštíte přestupku dle § 69 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.
o odpadech, za který lze uložit dle § 69 odst. 4 písm.
b) uvedeného zákona pokutu do 50.000 Kč.
Kamerový záznam páchání přestupku bude předán
Policii ČR

V prostorách bývalého kravína, kde je pro občany k dispozici bioskládka odkládejte pouze bioodpad a udržujte
pořádek.

Kotlíkové dotace
Pokud doma topíte starým neekologickým kotlem třídy
1. a 2., budete muset do 1. září 2022 kotel vyměnit.
Po tomto datu bude topení v takovém kotli zakázáno.
Nyní je možno požádat o kotlíkovou dotaci, i když nemáte dost finančních prostředků k zakoupení vhodného topného tělesa. Pro Vaši orientaci byla zveřejněna na webu
obce výše uvedená informace: v sekci „Aktuálně-zprávy“.

Přidělení dotace z rozpočtu obce:
Český rybářský svaz, z.s. místní organizace Bohutín
10.000 Kč dle VS/01/2022
TJ Sokol Drahlín z.s. 60.000 Kč dle VS/02/2022
Ochrana fauny ČR o.p.s. 3.000 Kč dle VS/03/2022
Nalžovický zámek, p.s.s. 5.000 Kč dle VS/04/2022
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Program na výměnu neekologických kotlů, tzv. kotlíkové
dotace, vstupuje do nové fáze. Od 1. září 2022 bude
podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno
používat kotle pouze 3. a vyšší třídy podle ČSN EN 303-5.
Provoz zastaralých kotlů bude zakázán a bude nutné je
vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění.

Máte starý

KOTEL?

95 %

Dotaci můžete využít na výměnu kotle na dřevo nebo
uhlí nižší než 3. třídy za kotel na biomasu, tepelné
čerpadlo a plynový kondenzační kotel. Díky kotlíkovým
dotacím získáte zpět až 95% způsobilých výdajů.
Prostředky bude navíc možné čerpat zálohově.
Do nákladů lze zahrnout například i stavební práce,
dodávky a služby související s realizací, rekonstrukci
otopné soustavy, akumulační nádoby a kombinované
bojlery, zkoušky a testy na uvedení zdroje k užívání
a projektovou dokumentaci. Za způsobilé jsou
považovány instalace realizované od 1. 1. 2021.

Řekněte si o kotlíkovou dotaci
a získejte zpět až 95 % výdajů!
14 242 Kč

Kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižším příjmem
mohou využít ti, jejichž výše průměrného ročního
čistého příjmu na člena domácnosti v roce 2020
nepřesáhla 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na osobu
a měsíc. Příjmy členů domácnosti jsou průměrovány
a u nezletilých dětí a u studentů do 26 let se příjem
počítá jako nulový. Osoby se starobním nebo
invalidním důchodem 3. stupně mají na dotaci nárok
automaticky.

PLYNOVÝ
KONDENZAČNÍ
KOTEL

100 000 Kč

S ohledem na kapacity topenářů a dodavatelů může být
obtížné stihnout výměnu kotle včas. Obce s rozšířenou
působností, které provádí kontroly, však budou moci
zohlednit snahu vlastníků nemovitostí kotel vyměnit.
V praxi to znamená, že pokud si alespoň požádáte
o dotaci na výměnu kotle do 1. září 2022, můžete se
vyhnout pokutě až 50 000 Kč.

KOTEL
NA BIOMASU

ı Příjem žádostí krajské úřady spustí koncem jara.
ı Máte k dispozici seznam výrobků a technologií,
ze kterého můžete vybírat nový zdroj tepla
na vytápění.
Dotaci na nový kotel můžete zcela nově získat
i pokud trvale žijete v rekreačním objektu.

75 000 Kč

Tolik můžete získat navíc jako bonus, pokud
zkombinujete kotlíkovou dotaci s dotací na zateplení
domu z programu Nová zelená úsporám.

TEPELNÉ
ČERPADLO

130 000 Kč

Kontaktujte svůj obecní
nebo krajský úřad

ı

50 000 Kč

130 000 Kč

Chcete vědět víc?
www.kotlikydotace.cz
Obraťte se
rajský úřad.

LIBERECKÝ KRAJ
dotace.kraj-lbc.cz

ÚSTECKÝ KRAJ
www.kr-ustecky.cz

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
portalzp.praha.eu

Co je třeba k podání
žádosti?
ı Formulář žádosti o podporu
ı Doklad o kontrole technického stavu a provozu
ı
ı

původního zdroje tepla – prokážete tak, že starý
kotel splňuje podmínky kotlíkové dotace
Doklad o splnění podmínky na výši průměrného
čistého příjmu na člena domácnosti
Foto starého kotle napojeného na otopnou
soustavu a komínové těleso

Potřebujete poradit? Obraťte se
na svůj obecní nebo krajský úřad.

KRÁLOVÉHRADECKÝ
www.kr-kralovehradecky.cz

KARLOVARSKÝ KRAJ
kotliky.kr-karlovarsky.cz

PARDUBICKÝ KRAJ
www.pardubickykraj.cz

STŘEDOČESKÝ KRAJ
www.kr-stredocesky.cz
PLZEŇSKÝ KRAJ
dotace.plzensky-kraj.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ
www.kr-olomoucky.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
lokalni-topeniste.msk.cz

KRAJ VYSOČINA
www.kr-vysocina.cz

JIHOČESKÝ KRAJ
kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
www.jmk.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ
www.kr-zlinsky.cz
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AŽ 50 % NÁKLADŮ

Dotaci z programu Nová zelená úsporám můžete
využít na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího
3., 4. a 5. emisní třídu, na výměnu lokálních topidel
nebo na výměnu elektrického vytápění za systém
s tepelným čerpadlem s elektrickým pohonem.
Ve všech těchto případech díky ní můžete ušetřit
až polovinu pořizovacích nákladů.

KDO MŮŽE ŽÁDAT

O dotaci si mohou požádat nejen majitelé rodinných
domů či trvale obývaných rekreačních objektů, ale
také majitelé bytových domů či bytů. Výše příjmu
nehraje žádnou roli a žádat může prakticky kdokoli.

JE TO LEHČÍ,
než si myslíte!
BONUSY

Výhodou je, že v rámci jedné žádosti můžete požádat i o další podporu
například na zateplení domu, využití dešťové vody či pořízení solárních
systémů. Díky komplexnímu projektu navíc získáte finanční bonusy v řádu
až několika desítek tisíc korun.

Nový kotel i z Nové zelené úsporám.
Řekněte si o dotaci až 50 %

Rodinný dům
(Kč)

Typ zdroje tepla
Plynový kondenzační kotel

35 000

12 000

Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže / se samočinnou dodávkou paliva

80 000

25 000

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním
zásobníkem pelet

100 000

–

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody

100 000

–

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody

80 000

30 000

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch

60 000

18 000

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené
k fotovoltaickému systému
Napojení na soustavu zásobování teplem

140 000

10 000

Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla a teplovodním výměníkem

45 000

35 000

Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla

30 000

Příjem žádostí už běží
ı Žádosti jsou přijímány od 12. října 2021 přes

webové stránky www.novazelenausporam.cz.
Elektronicky probíhá i následná komunikace se
Státním fondem životního prostředí ČR.

–

raťte se
tátního fondu

ÚSTÍ NAD LABEM
Mírové náměstí 3129/36

LIBEREC
U Jezu 525/4

HRADEC KRÁLOVÉ
Horova 180/10

KARLOVY VARY
Majakovského 707/29

OLOMOUC
Jeremenkova 1211/40b

PRAHA
Olbrachtova 2006/9
PARDUBICE
Pernerova 168
PLZEŇ
Kopeckého sady 11

zp.cz
0 500
–pátek:
6.00

OSTRAVA
Českobratrská 7

JIHLAVA
Havlíčkova 111

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Mánesova 3a

BRNO
Kotlářská 51

ZLÍN
Budova 51, J. A. Bati 5645

–
30 000

Co je třeba k podání
žádosti?
ı Formulář žádosti o podporu
ı Doklad o kontrole technického stavu a provozu
ı
ı

NextGenerationEU

www.novazelenausporam.cz

–

40 000

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

Chcete vědět víc?

Bytový dům
(Kč/b. j.)

původního zdroje tepla – prokážete tak, že starý
kotel splňuje podmínky programu
Doklady prokazující vlastnický vztah k nemovitosti,
kde je nový zdroj tepla realizován
Foto starého kotle napojeného na otopnou
soustavu a komínové těleso

Potřebujete poradit? Obraťte se
na krajská pracoviště Státního fondu
životního prostředí ČR.
OSOBNÍ KONZULTACE
pondělí a středa:
9.00–17.00
pátek:
9.00–12.00

KARLOVY VAR
Majakovského 7

INFOLINKA SFŽP ČR
E-mail:
info@sfzp.cz
Zelená linka: 800 260 500
pondělí–pátek:
7.30–16.00
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Mateřská škola
1939–2022 | 83 let od založení Mateřské školy v Drahlíně

ZÁPIS
do Mateřské školy Drahlín
Zápis dětí do mateřinky
na školní rok 2022–2023
bude probíhat 11. května 2022
v době od 11.00 do 16.00 hodin.
B l i ž š í i n f o r m a c i najdete na webu obce
v sekci Mateřská škola

Několika obrázky se vrátím k listopadu a prosinci 2021...

(pokračování na str. 7)
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Leden 2022 byl ve školce hned 1. pondělí roku veselý, protože děti ukazovaly ostatním dárečky od Ježíška. V upečeném chlebu také hledaly fazole a nezapomněly na oslavy Tří králů. Venku si postavily sněhuláka, i když sněhu bylo
letos málo. Zapojily se do programu polytechnické výchovy s názvem Mladý projektant.

Únor 2022 byl ve znamení příprav na karneval, který proběhl 1. března. Děti se seznamovaly s hudebními nástroji,
opakovaly si řemesla. 28.2. se jelo na výlet do Čechovy stodoly, kde se účastnily programu „Masopust“. V období
od 15. do 18. února 2022 měla mateřinka 4 dny ředitelské volno z důvodu karantény některých pracovnic ve školce.

Březen 2022 začal karnevalem masek na téma řemesla. Hlavním tématem března bylo předjaří a jaro. 17. března proběhla další polytechnická výuka s názvem „Stavitel věží“.

8
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Obecní veřejná knihovna
1923–2022 | 99 let od první písemné zmínky o Obecní knihovně Drahlín
Bilance činnosti místní knihovny v roce 2021
Místní knihovna Drahlín zaznamenala v roce 2021 celkem
111 návštěv v rámci půjčení knih. Půjčilo se celkem
286 knih, z toho byla většina beletrie pro děti i dospělé
a také 22 dětských naučných knih. V rámci činnosti pro
děti se v loňském roce přišlo pobavit na kroužky 159
dětských návštěv, kde děti rozvíjely své schopnosti v angličtině a kroužku čtenářském a tvořivém. V covidovém
roce byla činnost kroužků nařízeními pozastavována, ale
od září 2021 se mohlo opět pracovat pravidelně a střídaly se v jednotlivých týdnech kroužky tvořivé a čtenářské
s kroužky výuky angličtiny.
(informaci poskytla paní knihovnice Marie Kuchařová)

V průběhu letních měsíců dojde v naší knihovně ke změně knihovnice. Pokud máte zapůjčené knihy, prosím
Vás o jejich navrácení do konce června 2022.

TJ Sokol Drahlín
pořádá

DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN
neděle 29. května 2022 od 14 hodin
na hřišti TJ Sokol v Drahlíně
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Společenské a sportovní akce v obci (leden–březen 2022)
Turnaj Sokola Drahlín v nohejbale se bohužel opět
nekonal
Maškarní ples Sokola Drahlín byl zrušen
– řádila mutace koronaviru Omikron.
Ples se uskuteční v náhradním termínu 13. 5. 2022.
Dětská veselice Sokola Drahlín opět z důvodu
pandemie zrušena.
Oslava MDŽ se v březnu nekonala, SDH řešil
případné pokračování v práci a volil nové vedení.

Dětské rybářské závody
V sobotu 26. března uspořádala Místní organizace Českého rybářského svazu Bohutín ve spolupráci se zastupiteli obce Drahlín první letošní dětské rybářské závody na
vodní ploše rybníka „V Luhu“. Tentokrát se nejmenší rybáři mohli těšit na nepříliš obvyklé úlovky. Rybí obsádku
členové MO Bohutín totiž obohatili o cca 300 kusů poněkud netradičních, ale mezi rybáři velice žádaných Pstruhů
duhových a Sivenů amerických.
Velice nás potěšil zájem o tuto akci, protože během rekordně krátké doby byla kapacita závodu plně obsazena.
Již den před samotným závodem měli činovníci z bohutínské organizace spolu s ostatními nadšenci řádně napilno. Připravovalo se celkové zázemí (přístřešky, stany
s posezením, občerstvení s teplými nápoji atd...), řádně
se označila lovná místa okolo rybníka a poté se už všichni těšili na příjezd nejmenších „závodníků“.
Sobotní ráno nás přivítalo krásně slunečným jarním počasím. Již od brzkého rána se začali sjíždět natěšení účastníci i s doprovodem rodinných příslušníků. Nejdříve proběhla povinná registrace, poté měl každý soutěžící možnost si před závodem z klobouku vylosovat své lovné
stanoviště. Cestou k vodě dostal každý účastník bodovací lístek a svačinu s občerstvením, kdo měl zájem, obdržel živočišné nástrahy.
Po důkladné přípravě lovícího náčiní a lovných míst děti
netrpělivě čekaly na startovní pokyn. Předseda MO Bohutín nejdříve seznámil zúčastněné s podrobnými pravidly
a přesně v devět hodin zahájil závod. Na všech dětech
bylo vidět obrovské odhodlání a snaha o co nejlepší
umístění. Vlasce svištěli všemi směry. Někteří zkoušeli
štěstí „na položenou“, ostatní zvolili splávky.

Všechna děcka se snažila o co nejlepší výsledek. Již
po několika málo minutách se podařilo ulovit první pstruhy i siveny. Celkem se podařilo soutěžícím ulovit přibližně 50 ks, což je velice solidní výsledek a děcka mají
od nás velkou pochvalu. Všichni přítomní se přesvědčili
o tom, že lov pstruhů a sivenů není zas až tak jednoduchý a mnohokrát rozhodují maličkosti i pověstné štěstí.
Proto ne každý účastník měl tu možnost si nějakou rybu
zdolat. I přesto to však nikomu neubralo na dobré náladě a všichni účastníci i s doprovodem dospěláků si závod náležitě užili.
Přesně v poledne byl závod oficiálně ukončen. Rozhodčí
ode všech závodníků vybrali bodovací lístky a společně
s pořadatelem začali sčítat a vyhodnocovat výsledky.
Dlouhou chvíli do vyhlášení výsledků si mohly děti společně s ostatními zkrátit opékáním špekáčků a ochutnávkou různých sladkých dobrot.
Nutno dodat, že se nevybíralo žádné „startovné“ a pro
každého účastníka závodu byly připraveny hodnotné
ceny a pamětní medaile. Pro první tři nejúspěšnější lovce
a za největší ulovenou rybu byly navíc připraveny krásné
poháry.
Přibližně ve 12.30 hod začalo oficiální vyhlašování výsledků závodu. Děcka si postupně chodili přebírat jednotlivá
ocenění, které jim předávala pravá vodnice „KUŇKA“.
Ze všech vyzařovala nefalšovaná radost z cen, zvláště
u těch nejmladších rybářů.
Velice nás těší množství pozitivních ohlasů na průběh
akce jak od dětí, tak i od rodičů a ostatní veřejnosti. Právě tento fakt je pro nás všechny z MO Bohutín tou nejlepší odměnou a motivací do další činnosti.
Už te se těšíme na viděnou u dalších akcí.
S pozdravem PETRŮV ZDAR!
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Fotostřípky z Rybařských závodů
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Tělovýchovná jednota Sokol Drahlín, o. s.
1920–2022 | 102 let od založení sportovní organizace TJ Sokol
Soustřeuje sportovce fotbalu, stolního tenisu a ledního hokeje.
Sportovní organizaci vede pan Václav Hrkal spolu s 9tičlenným výborem.
Organizace je největší v naší obci.

FOTBAL 2022
Ve fotbalu hraje MUŽSTVO „A“ ve III. třídě skupině A
okresní soutěže v Příbramském regionu a pro radost
mužstvo staré gardy.

Fotbal - mužstvo „A“
Okresní pohár
15. srpna 2021 1. kolo. Naše mužstvo „A“ hrálo doma
s mužstvem SK Březnicí 1918. Vyhráli jsme 3:0.
2. kolo Okresního poháru Příbram se hrálo 28. září 2021
Naším soupeřem byl na domácím hřišti SK Spartak Příbram B. Utkání jsme vyhráli 3:1.
Další utkání Okresního poháru se nehrála.
Okresní soutěž III. třída, skupina „A“,
sezóna 2021/2022
Po podzimu 2021 sezóny 2021/2022 skončilo naše
mužstvo na 5. místě tabulky. Nejlepším našim střelcem
byl Filip Ježek, který za podzim nastřílel 11 gólů
a skončil na 6. místě ve střelecké tabulce III. třídy skupiny A na okrese Příbram. 10. místo získal Jan Krátký
za 8 branek a na 19. místě Tomáš Plecitý za 6 gólů.
Na jaře 2022 se soutěžit začalo 17. kolem 26. března:
17. kolo: sobota 26. 3. 2022
TJ Sokol Drahlín, z.s. – TJ Sokol Pičín z.s.
Zápas sledovalo 45 diváků a vyhráli jsme 4:1. Po nepovedeném začátku a prohrávání 0:1 se nám v 21. minutě
utkání podařilo vyrovnat a druhý poločas už byl v naší
režii. Góly vstřelili: 2x Filip Ježek, po jednom Ondřej Plecitý a Jan Krátký. V utkání se hodně faulovalo, padlo
7 žlutých a jedna červená karta.
Rozpis zápasů na 2. čtvrtletí 2022:
18. kolo: neděle 3. 4. 2022 v 16.30 hod.
FC Višňová – TJ Sokol Drahlín, z.s.
19. kolo: sobota 9. 4. 2022 v 16.30 hod.
TJ Sokol Drahlín, z.s. – SK Třebsko B, z.s.
20. kolo: sobota 16. 4. 2022 ve 14.00 hod.
SK Jince 1921 B, z.s. – TJ Sokol Drahlín, z.s.
21. kolo: sobota 23. 4. 2022 v 17.00 hod.
TJ Sokol Drahlín, z.s. – SK Litavan Bohutín B, z.s.
22. kolo: sobota 30. 4. 2022 v 17.00 hod.
SK Pečice, z.s. – TJ Sokol Drahlín, z.s.
23. kolo: sobota 7. 5. 2022 v 17.00 hod.
TJ Sokol Drahlín, z.s. – TJ Sparta Věšín z.s.
24. kolo: neděle 15. 5. 2022 v 17.00 hod.
TJ Ligmet Milín B z.s. – TJ Sokol Drahlín, z.s.
25. kolo: sobota 21. 5. 2022 v 17.00 hod.
TJ Sokol Drahlín, z.s. – TJ Sokol Hvožany, z.s.
26. kolo: sobota 28. 5. 2022 v 17.00 hod.
Sokol Vrtule Láz, z.s. – TJ Sokol Drahlín, z.s.

14. kolo: sobota 4. 6. 2022 v 17.00 hod.
TJ Sokol Drahlín, z.s. – TJ Sokol Dal. Dušníky B, z.s.
15. kolo: sobota 11. 6. 2022 v 17.00 hod.
TJ Kovohutě Podlesí B, z.s. – TJ Sokol Drahlín, z.s.

STOLNÍ TENIS 2022
Stolní tenisté Sokola Drahlín hrají ve dvou
mužstvech „A“ a „B“. Obě mužstva hrála
v sezóně 2020/2021 v okresních soutěžích.
Áčko v Regionálním přeboru I. a Béčko v Regionálním
přeboru II.

Mužstvo „A“
Sestava mužstva A pro sezónu 2021/2022:
Jaroslav Samek, Josef Šutek, Ivan Chvojka, Oldřich
Ondráček, Jan Müller, Jaromír Brynda, Stanislav Sláma
ml., Stanislav Lopata, Martin Vlasatý, Antonín Jaroš
a Petr Šefr. Vedoucím je Jaroslav Samek.
Mužstvo „A“ se po podzimu umístilo na 4. místě tabulky
s bilancí 11 (8:0:3), skóre 137:61 a získalo 24 bodů.
Nejlepšími hráči byli: Jaroslav Samek s úspěšností
82,86% (29:6), Ivan Chvojka s úspěšností 64,52% (20:11),
Josef Šutek s úspěšností 63,89% (23:13) a Oldřich Ondráček s úspěšností 60,61% (20:13).
Jarní utkání mužstva „A“:
15. 1. 2022
TJ Spartak Čenkov
14:4
První zápas „jara“ 2022 se nám vydařil. Vyhráli jsme obě
čtyřhry a ve dvouhrách přidali 3 body za tři vítězství
všichni naši hráči: Jan Müller, Oldřich Ondráček, Josef
Šutek i Jaroslav Samek. Po 12. zápasech jsme průběžně
čtvrtí.
29. 1. 2022
TJ Sokol Voznice B
17:1
Zápas 13. kola jsme jasně vyhráli, naše byly obě čtyřhry
a ve dvouhrách skončili s plným počtem bodů 4 pánové
Jaroslav Samek, Josef Šutek a Oldřich Ondráček, 3 body
dodal Ivan Chvojka.
(pokračování na str. 12)
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STOLNÍ TENIS 2022
(dokončení ze str. 11)

29. 1. 2022
TJ Sokol Hluboš-Paseky A
14:4
Soupeř nastoupil pouze ve třech hráčích, takže si mohl
dovolit Josef Šutek jeden zápas vynechat. Vyhráli jsme
obě čtyřhry, po 4 bodech dodali Jaroslav Samek a Oldřich
Ondráček, po dvou bodech Josef Šutek a Ivan Chvojka.
Po 14.kole jsme průběžně na 3. místě s bilancí 11:0:3,
skóre 182:70 a máme 33 bodů. V úspěšnosti je průběžně
náš nejlepší hráč Jaroslav Samek na 3. místě žebříčku RP
I. Jeho úspěšnost je 88%.
12. 2. 2022
TJ Spartak Rožmitál B : A
8:10
Čtyřhry skončily nerozhodně, ve dvouhrách bodovali: 3x
Jaroslav Samek, 2x potom Ivan Chvojka, Oldřich Ondráček i Josef Šutek. Po 15. zápasech jsme stále na 3. místě průběžné tabulky.
26. 2. 2022
SK Březnice D : A
3:15
Naše mužstvo bylo jasně lepší, ve čtyřhrách jsme získali
jeden bod, ve dvouhrách se dařilo a 4 body získali pánové Josef Šutek a Jaroslav Samek, tři přidali pánové Ivan
Chvojka a Oldřich Ondráček.
26. 2. 2022
SK Březnice C : A
10:8
Těsná prohra v Březnici v 18. kole. Ve čtyřhrách jsme
propadli, ve dvouhrách to bylo na 50% u Ivana Chvojky
a Jaroslava Samka, 25% u Oldřicha Ondráčka a nejvíce
75% u Josefa Šutka, ten však dostal jeden zápas k lepšímu, když soupeř nenastoupil. Po 18. kole jsme průběžně
na 3. místě tabulky s 39 body.
1. 3. 2022
TJ Slavoj Obecnice C : A
7:11
Ve čtyřhrách jsme byli 100procentní, ve dvouhrách přidali
body všichni hráči shodně po dvou (pánové Samek,
Ondráček, Chvojka a Šutek).
Po 18. kolech jsme průběžně na 2. místě tabulky, bilance
18 (14:0:4), máme skóre 226:98 a 42 bodů.
12. 3. 2022
TJ Tatran Sedlčany D
10:8
Jednu čtyřhru jsme vyhráli a ke druhé nenastoupili, protože jsme hráli pouze ve třech. Ve dvouhrách přinesli pánové Oldřich Ondráček, Jaroslav Samek a Josef Šutek po
třech bodech. 6 zápasů jsme přenechali soupeři, ale i tak
nám to stačilo na výhru.
12. 3. 2022
TTC Příbram B
12:6
Opět jsme hráli pouze ve třech, jednu čtyřhru jsme vyhráli, ke druhé nenastoupili, ve dvouhrách bodovali 4x Josef
Šutek a Jaroslav Samek a 3x Oldřich Ondráček.
Po 20. kolech jsme průběžně na 2. místě, bilance 16:0:4,
skóre 248:112, máme 48 bodů. Do konce sezóny zbývají
2 zápasy.
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s úspěšností 75% (21:7) – 10. místo v tabulce hráčů,
Stanislav Sláma ml. 50% (13:13) – 18. místo, Jaromír
Brynda 41.67% (10:14) – 21. místo.
Letošní jarní utkání mužstva „B“:
22. 1. 2022 TJ Sokol Voznice-Malá Hraštice C : B 6:12
Vyhráli jsme jednu čtyřhru a ve dvouhrách přidali body:
Jan Müller 4, Jaromír Brynda 4, Stanislav Sláma ml. 3,
hráli jsme ve třech a tak jsme odevzdali bez boje 5 bodů
soupeři.
22. 1. 2022 TJ Slavoj Obecnice D : B
9:9
Zápas jsme hráli pouze ve třech mužích a 5 zápasů jsme
tak odevzdali soupeřům. Naše body dodali: 4 Stanislav
Sláma ml., 3 Jan Müller a 2 Jaromír Brynda.
3. 2. 2022 TJ Sokol Příbram C
7:11
Naše mužstvo výborně zvládlo obě čtyřhry, ale ve dvouhrách prohrálo. Jaromír Brynda získal 2 body, ostatní
naši hráči (Jan Müller, Stanislav Lopata a Antonín Jaroš)
pouze každý jeden bod.
5. 2. 2022 TJ Spartak Rožmitál C
14:4
Výhra našeho mužstva se skládala z jedné výhry ve čtyřhře, sto procent odvedli Jan Müller a Jaromír Brynda,
3 body Stanislav Lopata a 2 body přidal Stanislav Sláma
ml.
19. 2. 2022 SK Klučenice B : B
5:13
Ve čtyřhrách jsme získali jeden bod, ve dvouhrách přidali
všichni naši hráči (Stanislav Lopata, Stanislav Sláma ml.,
Jan Müller a Jaromír Brynda) po třech bodech.
19. 2. 2022 SK Chraštice B : B
3:15
Ve 14. kole jsme vyhráli obě čtyřhry a ve dvouhrách byli
stoprocenstní Stanislav Lopata, Stanislav Sláma ml. a Jan
Müller, 2 body přidal Jaromír Brynda. Bylo to naše poslední utkání v sezóně 2021/2022. Průběžně jsme na
3. místě s bilancí 14(7:2:5), skóre 145:107 a 23. body.
Vede TTC Příbram C.
Bilance našich hráčů
Jan Müller
Stanislav Sláma ml.
Jaromír Brynda
U hráčů, kteří sehráli
Stanislav Lopata
Antonín Jaroš
Martin Vlasatý

mužstva „B“:
39:12
úspěšnost 76,47%
29:17
úspěšnost 63,04%
27:21
úspěšnost 56,25%

méně jak 17 zápasů:
10:06
úspěšnost 62,50%
06:04
úspěšnost 60,00%
00:04
úspěšnost 00,00%

Konečná tabulka mužstva „B“ po sezóně 2021/2022
Poř. Družstvo

PU

1. TTC Příbram C

V

R

P

K

Skóre

Body

14 14

0

0

0

215:37

42

2. TJ Sokol Příbram C

14 11

1

2

0 144:108 34

Mužstvo „B“

3. TJ Sokol Drahlín B

14

7

2

5

0 145:107 23

Složení mužstva „B“:
Jan Müller, Jaromír Brynda, Stanislav Sláma ml., Stanislav Lopata, Martin Vlasatý, Antonín Jaroš, Petr Šefr.
Vedoucím je Jan Müller.

4. TJ Slavoj Obecnice D

14

7

1

6

0 123:129 22

5. SK Klučenice B

14

5

4

5

0 127:125 19

6. TJ Sokol Voz.-M. Hraštice C 14

3

1

10 0

93:159

10

7. TJ Spartak Rožmitál C

14

2

1

11 0

90:162

7

8. SK Chraštice B

14

2

0

12 0

71:181

6

Po skončení podzimní části soutěže je mužstvo B na průběžném 5. místě tabulky s bilancí 8(3:1:4), skóre 75:69
a má 10 bodů. Podzimní část skončila 4.12. Nejlepšími
hráči mužstva B byli na podzim 2021 Jan Müller

(pokračování na str. 13)
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Výroční valná hromada TJ Sokola Drahlín za rok 2021
Na VVH za rok 2020, konané v říjnu 2021 bylo zvoleno nové vedení organizace na následující období:
předseda organizace pan Václav Hrkal
Č l e n o v é v ý b o r u o r g a n i z a c e : Dana Horychová, Filip Ježek, Zdeněk Lukáš, Josef Neliba, Petr Šefr, Petr
Špindler st., Miroslav Šrámek a Jaroslav Štefan
Členy kontrolní komise byli zvoleni: předseda Václav Sandr, členové: Václav Přibík a Radek Lebeda
VVH za rok 2021 se měla konat 29. ledna 2022, ale pro větší počty covidově pozitivních členů organizace nebo těch
v nařízené karanténě byla odložena na pozdější termín. Pravděpodobně se bude konat 21. května 2022.

Sbor dobrovolných hasičů Drahlín
1889–2022 | 133 let od založení SDH v obci
Sbor dobrovolných hasičů měl k 1. lednu 2022 18 členů, z toho 2 děti, 6 žen a 10 mužů.
K 31. 12. 2021 se odhlásil stávající starosta sboru Václav Petráň, hospodářka sboru Radka
Petráňová a Anička Zelenková.
22. 1. 2022 se konala Výroční valná hromada SDH Drahlín v místním klubu u sportovní haly,
kde se rozhodovalo o dalším směřování SDH v naší obci.

Po delší době a delší diskuzi se podařilo najít pokračovatele – do funkce starosty byl zvolen dosavadní velitel sboru
pan Josef Sláma. Funkci hospodářky převzala Dana Chmelíková. U sboru byla zrušena zásahová jednotka, která nemá
dlouhodobě minimální počet členů a není zásahuschopná. Starosta obce Ing. Černohorský požádal formou veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí služeb JSDH Obecnici. Současně se bude řešit otázka, co s hasičským automobilem.
Pokud se prodá, peněžní prostředky za jeho prodej budou disponovány na obci pro případ pozdějšího oživení činnosti sboru, který opět prochází generačním problémem a těžko hledá nové perspektivní členy, kteří by převzali
už 133 letou tradici SDH v Drahlíně za svou.
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Zajímavosti | Upozornění
Brdy
Od tohoto roku vznikly v Brdech dvě nové vodní plochy, kterými VLS bojuje proti klimatickým změnám v posledním
období. První je malá vodní nádrž Klášterka, která se nachází v lesích nad loveckým zámečkem Tři trubky jihovýchodně od obce Těně. Vodní plocha má 1400 m 2. Druhá nese název Hejl a nachází se jihozápadně od obce Podluhy.
Rozloha její plochy je 1900 m2. Hodnota obou děl je 4.8 mil. Kč, z toho 2.7 mil. Kč šlo z dotace evropských strukturálních fondů. V rámci akce Živá voda vzniklo již dříve v Brdech více vodních ploch, např. nádrž Pazderka, Bahna I.
(zdroj www.pribram.cz)
a II. nebo 4 desítky tůní.

Ptačí hodinka 2022
4. ročník pozorování a sčítání ptáků pod názvem Ptačí hodinka se konal ve dnech 7. ledna – 9. ledna 2022.
Akce se účastnilo 35.271 pozorovatelů v celé ČR. Bylo zachyceno 706.908 ptáků (loni to bylo 538.607 ptáků). Nejčastěji to byla letos sýkora koňadra, vrabec polní, vrabec domácí, sýkora modřinka, kos černý. Letošním skokanem
se stal strakapoud velký, který byl loni pozorován na 26 % krmítek, a letos to bylo už na 42% krmítek. Také dlask
tlustozubý byl viděn letos třikrát více jak loni, letos na 16 % krmítek.

Pochod Praha–Prčice
Již 55. ročník pochodu Praha–Prčice se letos uskuteční 21. května. Bude mít 16 tras + jednu pro vozíčkáře + 4
pro cyklisty. Délka tras je od 23 km po 70 km. Pokud máte zájem se účastnit, více se dozvíte na www.praha-prcice.cz.

Pozvánka do Hornického muzea Příbram
V roce 2021 navštívilo muzeum 80 tisíc návštěvníků, to je o 10 tisíc více jak v roce 2020. Návštěvnost byla ale stále nižší než v předcovidovém období. Kladem bylo, že se mohlo více času věnovat
opravám a údržbě 50. budov patřících do Březohorského areálu a několika km podzemních štol.
Byla např. doplněna historická důlní technika v areálu Ševčínského dolu, byl opraven hornický vláček, v areálu dolu Vojtěch bylo zabezpečeno zdivo, v areálu Vojna bylo opraveno oplocení a opravil se obslužný objekt. Byl opraven i komplex Uranového dolu Bytíz apod.
Pokud se rozhodnete Hornické muzeum navštívit třeba
se svými dětmi či vnoučaty, můžete se těšit např. na:
• Velikonoce v hornickém domku 4. – 17. 4. 2022
• Hornické slavnosti u příležitosti jejich 170. výročí
29. – 30. 4. 2022
• 33. ročník Prokopské pouti 3. 7. 2022
• V muzeu bude v roce 2022 připraveno více než 40
tematických výstav. K vidění bude nový exponát „Hornická svatba“ (plastika od sochaře Ivana Lošáka)
• Ve Skanzenu Vysoký Chlumec se bude kromě prohlídek konat i dovadlo, 1. – 17. 4. 2022 tam budou Velikonoce ve skanzenu, 4. 6. 2022 Vojáci na vsi, 16. 7.
(zdroj web pribram.cz)
2022 Den řemesel atd.
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Řidiči pozor!
Od 1. ledna 2022 mohou policisté při silniční kontrole
za nezaplacené pokuty nainstalovat na auto botičku,
případně zabavit registrační značku auta, pokud řidič
nezaplatí danou pokutu na místě.

Uzavírka
ve Lhotě u Příbramě
Od 18. dubna do 18. května 2022 bude úplná uzavírka silnice III/11810 ve Lhotě u Příbramě. Objízdná trasa je navržena přes obec Obecnice.
Více informací naleznete na stránkách www.drahlin.cz

Dopravní omezení v Příbrami
Od 7. března do 16. června 2022 bude omezena jízda v Obecnické ulici v Příbrami, kde se bude upravovat povrch
vozovky, chodníky a osvětlení. Ulice bude jednosměrná ve směru do Příbrami, v opačném směru je opět jednosměrná
objížka Husovou ulicí a ulicí U Lilky.
Další dopravní omezení bude v Milínské ulici, vedoucí kolem soudu, a to od konce března 2022. Mění se vodohospodářské sítě, přibydou parkovací místa a budou tam zbudovány dopravní pruhy pro cyklisty.

Jízdné PID
Od 1. dubna 2022 došlo ke změně Tarifu PID (v návaznosti na úpravy výše celostátních slev ke změnám cen
jízdného pro děti, studenty a seniory ve Středočeském
kraji).
Státní sleva pro tyto tarifní kategorie (děti od 6 do 18 let,
studenti od 18 do 26 let a senioři od 65 do 70 let)
se snižuje ze 75 % na 50 %. S tím souvisí i změna cen
jízdného pro jednotlivou jízdu i předplatních kuponů
PID, které jsou nově poloviční oproti plné ceně.

Další změnou je zavedení zlevněného jízdného
pro držitele průkazů ZTP
a ZTP/P ve Středočeském kraji, kteří mají
nově slevu 75 % z plné
ceny jízdného, a to jak
v autobusech, tak ve vlacích PID (dosud mohli
cestovat v autobusech
zdarma). Pro cestování
po Praze se ceny jízdného nemění.
Senioři nad 70 let mohou cestovat příměstskými autobusovými linkami
PID na území Středočeského kraje i nadále zdarma (zrušení této bezplatné přepravy je plánováno v návaznosti na rozhodnutí Středočeského
kraje ke 12. 6. 2022).
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Lítačka
PID přináší novinku pro obyvatele Středočeského kraje, kteří kvůli vyřízení Lítačky a nákupu dlouhodobých kupónů již
nemusí cestovat do hlavního města Prahy. Lze zařídit i na pobočce v Příbrami.

Platnost bankovek
U starých vzorů bankovek nominální hodnoty 100, 200, 500, 1000 a 2000 Kč z let 1995-1999 končí platnost 30. června
2022. Dva roky bude možno si je vyměnit v pokladnách bank, po dvou letech už jen v ČNB, a to neomezeně.
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