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Tento zpravodaj se věnuje událostem v obci od července 2020
do září 2020
Rok 2020 – uplyne 696 let od první písemné zmínky o obci v roce 1324

Informace pro občany
Chcete pomoci?
Ve Lhotě u Příbramě došlo 20. července 2020
k tragické události, při níž zemřeli tři lidé, členové jedné
domácnosti, následkem probíjení čerpadla v rybníku
na návsi obce. Obec založila pro pozůstalé konto, na
které lidé do 10. srpna zaslali téměř 150 tisíc Kč. Sbírka
bude pokračovat do konce tohoto roku. Pokud chcete
rodině také pomoci, můžete jakoukoliv částku poslat na
účet: 123-0773980207/0100. Obec Lhota u Příbramě
zaručuje, že všechny finanční prostředky z účtu
poputují pozůstalým. Sama obec se rozhodla darovat
částku 25 tisíc Kč. Číslo účtu je pravé, ověřila jsem ho
na oficiálních webových stránkách obce Lhota u Příbramě, kde je i informace o sbírce pomoci
uveřejněná paní starostkou Mgr. Evou Drmlovou.

Obchod s potravinami stále zavřený
Obchod Coop Příbram je zavřený od 1. dubna 2020. Firma Coop Příbram stále nenašla
vedoucí prodejny. Už se ani neobjevují inzeráty v místním tisku. Podle sdělení OÚ Drahlín,
bude situace pravděpodobně řešena pojízdnou prodejnou.

Výstraha proti požárům
Na konci srpna 2020 bylo ve Středočeském kraji opět velké sucho a byla vydána výstraha proti
požárům. Nesměly se rozdělávat ohně hlavně v lesích, nesměla se vypalovat stará tráva…
výstraha platila až do soboty 29. srpna.

Jízdné ve Středočeském kraji zdarma
Periskop č.18/2020 uveřejnil informaci o tom, že žáci základních, středních škol a učilišť a
senioři nad 65 let budou mít možnost od 1. září 2020 se zapojit do Projektu středočeského
jízdného pro žáky, studenty a seniory. Pokud se zapojíte, Středočeský kraj vám vrátí jízdné.
Veškeré informace naleznete na webových stránkách www.stredoceskejizdne.cz nebo na
telefonu: 257 280 844, po-pá od 8.00 do 14.00 hodin. K proplacení platí podmínka trvalého
bydliště osoby ve Středočeském kraji a trvalé dojíždění do školy a zpět některým ze spojů
Středočeského kraje. Bydliště a škola nesmí být v jedné obci nebo městě. U seniorů platí opět
trvalé bydliště ve Středočeském kraji, věk nad 65 let a využívání spojů Středočeského kraje.
Oboje platí pro železnici i autobusy. Žádosti o vrácení jízdného lze podávat elektronicky i
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písemně, formuláře a vše další je uvedeno na webu, který je výše. Požadovaná částka bude
při kladném vyřízení žádosti proplacena na účet žadatele.

Akce připravované na 4. čtvrtletí 2020
Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace se do konce letošního
roku neuskuteční žádná z plánovaných akcí.
Ruší se akce:
Drahlínská drakiáda, Drahlínský advent, Rejdění čertíků i Hokejová exhibice.

Volby do krajských zastupitelstev
a části Senátu
Volby do krajských zastupitelstev a do části
Senátu se konaly
2. – 3. října 2020.
V Drahlíně byl jeden volební okrsek. Volilo se
v obřadní místnosti v sídle OÚ Drahlín, čp.
92.
Výsledky voleb do Senátu:
Drahlín - volební účast 38.82%, ze 456. voličů
volilo 177 občanů.
1. Mgr. Václav Švenda (TOP09) – 29,51%
2. MUDr. Stanislav Holobrada (ČSSD) – 22,89%
Ve volebním obvodu 18 – Příbram postoupili do druhého kola:
1. Petr Štěpánek (STAN) – 21,98%
2. Ing. Jiří Burian (ODS) – 16,19%
V pátek 9. a v sobotu 10. října se konalo druhé kolo voleb do části Senátu. Ve druhém kole
voleb byla účast voličů velmi malá, pouze 13,69%. Druhé kolo vyhrál Petr Štěpánek, který
získal podporu 70,18% voličů, zatímco Ing. Jiří Burian dostal 29,81% hlasů.
V Drahlíně byla volební účast: 62 občanů z 456, tedy 13,60%.
Zvítězil u nás: Petr Štěpánek – 53 hlasů. Ing. Jiří Burian získal 9 hlasů.
Výsledky voleb do krajských zastupitelstev:
Do Středočeského kraje se volilo 65 zastupitelů a volební účast byla 40,66% občanů.
1.STAN – 22,21%
- 18 zastupitelů
2.ODS – 19,77%
- 16 zastupitelů
3.ANO2011 – 18,54% - 15 zastupitelů
4.Piráti – 14,41%
- 12 zastupitelů
Koalice pro Střed.kraj - 4 zastupitele
V Drahlíně byla volební účast 39,04%. Vyhrálo u nás ANO2011 (26,70%), STAN (17,61%),
Piráti (15,34%), TOP09+Hlas+Zelení (11,36%), ČSSD (7,39%), Trikolóra (7,39%), ODS
(5,68%), KSČM (3,41%), SPD (2,27%). Ostatní strany, hnutí a koalice měly zanedbatelné
procento hlasů do 1%.
Celostátně vyhrálo volby ANO2011, které získalo 178 mandátů (26,37% hlasů), Piráti 91
mandátů (13,48%), ODS 53 mandátů (7,85%), STAN 40 mandátů (5,93%), SPD 35 mandátů
(5,19%), KDU-ČSL 33 mandátů (4,89%), ČSSD 28 mandátů (4,15%), KSČM 13 mandátů
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(1,93%). Ostatní mandáty získaly různé koalice a uskupení už jmenovaných i jiných stran a
hnutí. Celkem se volilo 675 zastupitelů do krajů ČR.
Pro zajímavost - CoVID-19 – Příbramsko
Na Příbramsku byl k 2. červenci evidovaný pouze jeden člověk s nemocí CoVID-19.
Příbramsko se spolu s Mladoboleslavskem stalo hygieniky nejlépe hodnocenými oblastmi ve
Středočeském kraji v počtu aktuálně nakažených. K 15. červenci už tu nebyl evidován žádný
občan s touto nemocí!
29.července byla jedna pracovnice společnosti CZC.cz kladně testována na CoVID-19 a její
spolupracovníci se ocitli v karanténě. Prostory objektu byly vydezinfikovány a upravena
pracovní doba na následujících 14 dnů: PO-PA 9.00 – 17.00 hod., SO-NE zavřeno.
Pandemie CoVID-19 stále nekončí. I ve 3. čtvrtletí roku stoupaly počty nově nakažených u nás
nad 100 lidí denně. Vláda zavedla v červenci virový semafor s 4. pohotovostními stupni pro
jednotlivé okresy ČR. 1. mapa tohoto semaforu byla zveřejněna 3. srpna a následně byla
pravidelně aktualizována. Podle těchto map se upřesňovala bezpečnostní opatření v daných
oblastech.
Hygienické stanice už také mohou zveřejňovat údaje o počtech nemocných CoVID-19
v jednotlivých regionech. Tak například v naší obci byli k 12. srpnu 2020 celkem 2 lidí pozitivně
testovaní na tuto nemoc.
Od 24.srpna 2020 byla nově karanténa stanovena na 10 dnů místo původních 14 dnů.
Za pátek 21. srpna bylo u nás nejvíce pozitivně testovaných občanů na CoVID-19 od počátku
pandemie, a to 506. V srpnu se školy intenzívně připravovaly na nový školní rok, který měl
začít běžnou výukou ve školách s tím, že byla ministerstvem určena kuchařka pro podzimní
období výuky ve školách. Každá škola měla za úkol vyčlenit jednu třídu pro případné žáky
vykazující příznaky nemoci.
Na Příbramsku bylo k 28. srpnu 45,89 lidí nemocných CoVIDem-19 na 100 tisíc obyvatel a
proto bylo Příbramsko zařazeno do zelené, už rizikové oblasti, výskytu nemoci spolu
s Kolínskem, Žďárem nad Sázavou a Brnem-městem. V oranžové zóně je pouze hlavní město
Praha. V ČR už na CoVID-19 k datu 28. srpna 2020 zemřelo 418 lidí.
Od 1. září se vrátilo nošení roušek v prostředcích hromadné dopravy, na úřadech,
v zdravotnických zařízeních a lékárnách, v divadlech a kinech a dalších vnitřních akcích,
když je více jak 1000 lidí, v sociálních zařízeních, ve volebních místnostech a vestibulech
letišť.
Od 10. září se musí nosit roušky ve všech vnitřních prostorách kromě pár výjimek (děti a
učitelé v MŠ, děti ve třídách škol, restaurace při konzumaci jídla a pití). Vedení naší MŠ také
na webu obce žádalo rodiče, aby v prostorách MŠ nosili od 10. září roušky.
Situace se v naší republice nelepšila, za den přibývalo přes 1 tisíc nově nakažených. K 7.
září bylo v okrese Příbram 107 nakažených, z toho nejvíce v Příbrami – 60, Drahlín už nemá
žádného nakaženého.
21. září už bylo Česko druhé nejhorší v Evropě v počtu nakažených v přepočtu na počty
obyvatel, a to za Španělskem.
Od 5. října 2020 byl opět vyhlášen nouzový stav na dobu 30 dnů.
Aktuální situace okolo viru CoVID-19 se stále mění, sledujte tedy aktuální nařízení
Vlády ČR.

Místní obecní úřad
V návaznosti na usnesení Vlády ČR ze dne 8.10.2020, o přijetí krizového opatření jsou od
12. 10.2020 na OÚ upraveny hodiny pro veřejnost takto:
PONDĚLÍ pokladna od 9:30-12:00, 13:00-15:30,
STŘEDA pokladna od 13:00-18:00, úřední hodiny 15:00-18:00.
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Na webových stránkách obce byl 13. července zveřejněn zápis ze zasedání OZ dne 24.
června 2020. Vracím se k bodům, které nebyly zveřejněny v DZ02/2020:
 OZ schválilo dodavatele na akci „Drahlín – rozšíření vodovodu – II. etapa“. Je jím
Společnost Šindler, důlní a stavební společnost, s.r.o. OZ schválilo i podpis smlouvy o
dílo, kde je stanovena cena stavebních prací na částku 9.350.222,43 Kč bez DPH.
Smlouva obsahuje podmínku, že stavba bude zahájena pouze tehdy, bude-li možno
čerpat státní finanční podporu v rámci programu 129300: „Podpora výstavby a
technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ Ministerstva
zemědělství ČR.
 OZ schválilo dvě smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce. Byly to smlouvy o
zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby na pozemcích obce za
jednorázové náhrady, v prvém případě 1.000 Kč, ve druhém 1.750 Kč. Jednalo se o
pozemky č. 585/7 a 974/3 v k.ú. Drahlín.
 Byl schválen dodatek č. 4 ke smlouvě č. 80008 s Technickými službami města Příbram.
Jednalo se o zvýšení počtu nádob na tříděný odpad a celková cena služeb TS Příbram
se dostala na částku 316.303 Kč bez DPH.
 Hostem zasedání byl Ing. Václav Černohorský, který OZ seznámil s podanou žádostí
obce k udělení výjimky na pozemek evropsky významné lokality Louky u Drahlína ke
Krajskému úřadu Středočeského kraje. OZ vzalo zprávu na vědomí. Žádost byla
podána k možnosti realizace některých bodů Územního plánu obce Drahlín.
 OZ schválilo zadání studie proveditelnosti připojení pozemku č. 89/1 a 225/1 v k.ú.
Drahlín na kanalizační a vodovodní řád obce Ing. Václavu Urešovi.
 OZ schválilo navýšení závazných ukazatelů MŠ Drahlín pro rok 2020 o 20.000 Kč,
které budou použity na mzdové náklady spojené s úklidem celé budovy čp. 92 za
období 1.9.-31.12.2020.
Kompletní zápis je zveřejněn na webových stránkách obce www.drahlin.cz.
Za 3. čtvrtletí roku se nekonalo žádné veřejné zasedání OZ. Zasedání OZ bylo z 30. září
přeloženo na 7. října.
Ministerstvo financí poslalo obcím prostřednictvím krajských úřadů 9. srpna 2020 celkem
13,4 mld. Kč jako kompenzaci za nižší příjmy z daní, i když reálný výpadek příjmů byl odhadnut
na 5,5 mld. Kč. Jednalo se o jednorázový příspěvek ve výši 1.250 Kč na každého občana
obce, což pro naši obec při aktuálním počtu obyvatel 557 znamená částku 696.250 Kč.

Územní plán obce Drahlín
Městský úřad Příbram vydal formou veřejné vyhlášky termín dne veřejného projednávání
Územního plánu obce Drahlín. Jednání se konalo 15. září 2020 na MěÚ Příbram. Návrh byl
k nahlédnutí na webu www.pribram.eu a připomínky mohl každý podat písemnou formou do 7
dnů od veřejného projednávání na adresu MěÚ Příbram, Tyršova 108, 261 19 Příbram I.
Informace byla vyvěšena na webu obce od 23. července 2020.
Po veřejném projednání byl Městským úřadem, odborem územního plánovaní, v Příbrami,
předán územní plán dalším dotčeným orgánům k projednání.

Obecní voda a kanalizace
Do vodojemu v Drahlíně bylo začátkem září instalováno technické zařízení na monitoring a
řízení vrtu s vodojemem Drahlín, včetně přenosu dat na datahosting. Jedná se o moderní
zařízení umožňující sledování přítoku i odtoku vody, signalizaci poruch, řízení průtoku vody
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z vrtu, který lze řídit dálkově pomocí PC přes server. Zařízení dodala firma 1. SčV ze cenu
114.350,- Kč.

Rozšíření vodovodu
V současné době se jedná s MZe ohledně dotace na rozšíření vodovodu, prozatím není nic
podepsáno, pouze e-mailem nám bylo oznámeno, že dotace bude a připravují se podklady
pro rozhodnutí.
Během měsíce října již budou započaty práce v části obce Malý Drahlín a dále se bude
pokračovat do částí obce Velkého Drahlína podél lesa, kde vedení vodovodu chybí.
Hodnota celé akce: 11.313.769,14 Kč
Vlastní zdroje (spoluúčast): 3.960.769,14 Kč
Dotace z MZe: 7.353.000,- Kč
Z důvodů přetrvávajícího dlouhodobého sucha byla
pověřena společnost Envirex, s.r.o.,
k podání žádosti o dotaci na MZe na vrt, který
posílí vodojem na Malém Drahlíně.
V současné době se dokončují práce na přípojce
kabelového vedení NN pro vodojem Malý Drahlín
tak, aby byla možnost napojení čerpadla vrtu, který
by se měl vybudovat během podzimu 2020.
Přípojka elektrického vedení je vedena až do
vodojemu Malý Drahlín, aby bylo možno zapojit
bezproblémově
chlórovací
zařízení,
které
v současné době funguje na solární panel, a jsou neustále problémy s dávkováním chlóru.
Analýza vody pro Drahlín a Malý Drahlín dne 11. srpna 2020
1.SčV, a.s. provedla 11. srpna 2020 analýzu odebraných vzorků vody z dvou míst vodojemu
Drahlín a dvou míst vodojemu Malý Drahlín. Provozním rozborem bylo zjištěno, že voda pro
Drahlín odpovídá sledovaným parametrům pitné vody po chemické i biologické stránce. Voda
měla pH 6.8, byla tedy mírně kyselá, neboť je v ní vyšší obsah oxidu uhličitého. To bude možno
řešit v budoucnu dávkováním alkalického prostředku do vody ve vodojemu. Krácený rozbor
ukázal, že je ve vodě mírně nižší koncentrace volného chlóru, ale nebyly zaznamenány žádné
potíže mikrobiologické kvality vody.
Provozním rozborem vody pro Malý Drahlín bylo také potvrzeno, že voda odpovídá všem
požadavkům na kvalitu pitné vody. Byla zjištěna vyšší koncentrace volného chlóru, což bude
měřeno a vhodně upraveno. Ve všech ostatních parametrech je voda kvalitní, příznivý je
hlavně nízký výskyt organického uhlíku. Oxid uhličitý je také ve vyšší míře, což může agresivně
působit na kovové materiály potrubí. Podle kráceného rozboru byl obsah železa nižší než limit,
příznivý byl nízký obsah dusičnanů, dusitanů, amonných iontů, organických látek a manganu.
Po mikrobiologické stránce je voda plně vyhovující.
(kompletní informaci najdete na webu obce v menu „obec“ od 31. srpna 2020)

Oprava místních kapliček
Před vlastní informací o opravě kapliček něco malinko z historie:
Kaple Drahlín
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
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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
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).
Na historické listině je vidět rozpočet pořízený na stavbu kapličky v Malém Drahlíně

V červenci začala oprava místních kapiček. Nejprve té
na návsi obce, potom i kapličky v Malém Drahlíně.
Na konci července jsem pořídila pár fotek z opravy kapličky
na návsi. Byla už opravena střecha a právě pracovníci
odkrývali základy kaple, které původně byly kamenné a na
jednom z obrázků je vidět, že narazili na problém v podobě
kořenů už vzrostlých lip, které byly ke kapličce kdysi
vysázeny. Zřejmě bude nutno kořeny mírně zredukovat.
Opraven byl také kříž s letopočtem, byl vyčištěn a znovu
natřen. Měděná střecha by měla vydržet. Podle informace
paní Schneiderové byly krovy střechy po okrytí značně
zetlelé a oprava tedy byla více než nutná.
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Na začátku září 2020 jsem v Malém Drahlíně vyfotila opravu tamější kaple. Zatím byla
vyměněna střecha podobně jako kaple v Drahlíně z měděného plechu. Foto přikládám

Péče o vzhled obce

Začátkem září byla instalována herní sestava u hřiště pro míčové hry na Malém Drahlíně.
Tento herní prvek byl zakoupen za přispění Středočeského kraje a to z dotačního programu
Středočeský Fond obnovy venkova ve výši 105.132,- Kč. Celková cena herního prvku činila
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132.083,- Kč. V současné době probíhají ještě terénní úpravy pozemku, na kterém je sestava
umístěna, přesto je již hojně využívána našimi nejmenšími obyvateli, kteří jsou ze sestavy
s názvem „Přístavní pevnost“ velmi nadšení.
Foto i zprávu dodala Věra Schneiderová

Doprava a dopravní obslužnost
Ve třetím čtvrtletí roku pokračovala stavba chodníku od mateřinky k obchodu. Stavbu
prováděl Martin Šefrna.
V červenci 2020 byl hotov chodník vedoucí od obecního úřadu k obchodu COOP. Byl
vydlážděn zámkovou dlažbou a dostal 4 nové lampy veřejného osvětlení.
Stavba přispěla k bezpečnosti chodců a je přípravou na případnou další etapu chodníku,
vedoucí dál do obce.

V září se prováděly konečné terénní úpravy, rovnal se terén, zasela se tráva a 4 parkové
stromy. Jmenují se katalpy srdčité. Je to opadavá dřevina z čeledi trubačovitých.

V 10. letech dorůstají do výšky cca 5 m. Kvetou
v červnu a červenci bílými květy, listy mají svěže
zelené s viditelným žilkováním. Jsou nenáročné,
chtějí pouze odvodněnou hlubší zem, dobře snáší
nepříznivé podmínky jako zadláždění nebo
znečištěné ovzduší. Jsou plně mrazuvzdorné do
cca -28°C.
V září už byly hotovy i okrasné ostrůvky
v budoucím trávníku, jeden v dolní a jeden v horní
části prostranství za chodníkem.
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Omezení dopravy
Pokud pojedete za Jince, připravte se na omezení dopravy, kde je mezi Jincemi a
Rejkovicemi značně hrbolatá silnice II/118 a potom je doprava řízena semafory. Začala
tam na přelomu června a července 2020 dlouho připravovaná investiční akce Jinců, která řeší
zásobování vodou a kanalizaci. Hodnota akce je 120 mil. Kč bez DPH, z toho Státní fond
životního prostředí přispěje částkou necelých 60 mil. Kč. Bude rekonstruována i úpravna vody
a bude rozšířena vodovodní a kanalizační síť v obcích Jince, Rejkovice a Běřín. Na konci srpna
2020 se už jezdilo bez semaforů, ale s omezením rychlosti.
Nový bodový systém
Vláda schválila 17. srpna 2020 nový bodový systém v silniční dopravě. Zvýšené postihy jsou
za alkohol za volantem, za nedovolený vjezd na železniční přejezd, za ujetí od nehody,
mírnější postihy jsou za špatné parkování, za světla nebo za překročení rychlosti o 10 km/hod.
Na vybraných úsecích dálnic bude možno jet rychlostí až 140 km/hod. Odebrat oprávnění
bude moct policie při dosažení 12 bodů, u mladých řidičů už při dosažení 6 bodů. Jsou také
zpřísněny pokuty doprovázející přestupky až na maximálních 75 tisíc Kč. Platnost nového
systému má být od roku 2022.
Sledování hustoty provozu
Od 14. července do konce října 2020 provádělo a provádí na 4000 „sčítačů“ sledování provozu
na 6500 úsecích českých silnic. Výsledky by měly sloužit jako podklad pro přípravu dopravních
staveb Ředitelství silnic a dálnic. To za tuto sondáž zaplatí 48.8 mil. Kč. Poslední sčítání
hustoty provozu se konalo v roce 2016 (od roku 2010 do roku 2016 vzrostl provoz na dálnicích
o 11%, na ostatních silnicích o 13%).

Mateřská škola
Rok 2020 - 81 let od založení Mateřské školy v Drahlíně v roce 1939
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Na 4 obrázcích připomínám ještě
červen 2020 v naší mateřince –
hry i oslavy…….

O
letních
prázdninách,
v červenci a srpnu, byla
mateřinka zavřená v době od 7.
července do 14. srpna. Provoz
MŠ byl obnoven v pondělí 17.
srpna. 27. srpna se konala letní
slavnost, kde si účastníci
povídali o tom, co ve školním
roce 2019/2020 prožili a všichni
se také rozloučili se školáky,
kterých bylo v tomto roce 7.
Novinkou byla „noční školka“.
Tři obrázky jsou ze srpna 2020

V září nastoupily do MŠ nové děti, se kterými se ty stávající seznamovaly a uzavíraly nová
přátelství. Nový školní rok zahájilo v mateřince celkem 24 dětí.
Mateřinka uspořádala pro rodiče přednášku na téma „Jak děti připravit na školu“, a to ve dnech
24. září a 1. října. Lektorkou byla Mgr. Ludmila Sotáková.

Obecní veřejná knihovna
Rok 2020 – 97 let od první písemné zmínky o Obecní knihovně Drahlín v roce 1923
Knihovna má prozatím běžnou otevírací dobu každou středu od 16:00 do 18:00.
Podle informace paní knihovnice Marušky Kuchařové se můžete těšit na říjen, kdy bude
knihovna opět doplněna novinkami z Knihovny Jana Drdy z Příbrami v rámci zápůjčního fondu.
Mimochodem Knihovna Jana Drdy slaví 1. října letošního roku 120 let od svého založení v roce
1900.
Od října 2020 knihovna pro děti chystala 2 kroužky:
1) Mixík – smíšený kroužek – každý čtvrtek od 16:00 do 17:00 – prostřídáme povídání,
čtení a tvoření s hraním, drobným cvičením a pantomimou. Letos budou všechny
kroužky v knihovně. – Tyto kroužky jsme vedly společně s paní učitelkou Žanetou Nohovou
(v hale) a maminkami Martinou Dikanovou a Hankou Bílkovou (čtení a tvoření). Pokud to
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bude možné, budeme v této spolupráci pokračovat. Děti si tety velmi oblíbily a zároveň jsme
se tak mohly dětem více věnovat.
Tohoto kroužku se mohou zúčastnit i menší a nové děti a je zdarma (náklady hradí OÚ
Drahlín).
2) Angličtina pro nejmenší – každou středu od 15:30 do 16:20!!! – vzhledem k situaci
bylo rozhodnuto, že budeme pokračovat pouze s dětmi, které již na angličtinu chodily –
kromě dětí z MŠ se k nám přidají i děti z první třídy. Podmínky jsou stejné jako v minulém
školním roce.
Děti si vždy vyzvedáváme buď ve školce (je zapotřebí, abyste nám k tomu ve školce
podepsali souhlas), odvedeme je na kroužek a zde si je pak vyzvednete ve smluvený
čas. Pokud děti ve školce nespí, vodí je rodiče rovnou na kroužek.
Na oba kroužky je třeba se přihlásit! Můžete nám napsat přes Facebook (Obecní knihovna
Drahlín), e-mailem: knihovna.drahlin@email.cz nebo osobně – vždy ve středu mezi 15:00
a 18:00 v budově Obecní knihovny Drahlín, a to nejpozději do 20. září 2020.
(informaci poskytla vedoucí knihovny Marie Kuchařová a jsou zveřejněny na webu obce)

Vzhledem k novým opatřením vlády proti koronaviru byla činnost kroužků od 12. října
pozastavena.

Obecní kronika

.

Kronikářka obce Dana Chmelíková, která zpracovala
druhou knihu obecní kroniky, čítající léta 1993 – 2014,
dala originál kroniky 8. července do Vazárny, s.r.o. Příbram.
Kronika bude rozmnožena ve dvou výtiscích, jeden bude
uložen v SOA Příbram a druhý bude k nahlédnutí na OÚ
Drahlín. Originál kroniky zůstane zatím u kronikářky obce.
Kronika čítá 393 stran a oba výtisky budou v modré vazbě.
(zelená vazba patří TJ Sokolu Drahlín a červená vazba SDH
Drahlín).
V SOA Příbram jsou uloženy dvě kroniky TJ Sokola Drahlín
(1920 – 2000, 2001 – 2013) a jedna kronika SDH Drahlín
(1889 – 2000). Druhá kronika SDH Drahlín z let 2001 – 2019
je zatím u kronikářky, než si ji prohlédnou členové sboru, ve
čtvrtém čtvrtletí roku 2020 bude také uložena do SOA
Příbram.
V SOA Příbram je uložen i originál první kroniky obce Drahlín z let 1946 – 1992. Ofocené
kroniky pracovníky SOA Příbram byly na nosičích CD předány kronikářce, která je může
zájemcům poskytnout k nahlédnutí.

Společenské a sportovní akce v obci od července do září 2020
Drahlínské posvícení
Posvícení se mělo konat v sobotu 26. září, pěkná potom v pondělí 28. září. Z důvodu
doporučení vlády o shromažďování osob se posvícenské oslavy nekonaly.
Nekonaly se ani další plánované akce.
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Společenské organizace v obci
Tělovýchovná jednota Sokol Drahlín, o. s.
100 let od založení sportovní organizace TJ Sokol v roce 1920
Soustřeďuje sportovce fotbalu, stolního tenisu a ledního hokeje.
Sportovní organizaci vede pan Václav Hrkal spolu s 9tičlenným
výborem. Organizace je největší v naší obci.

Fotbal
Ve fotbalu hraje už pouze MUŽSTVO „A“, které hrálo minulou sezónu ve III. třídě
skupině A okresní soutěže, kde skončilo na 3. místě. Starší žáci pro nedostatek
mladých fotbalistů do nové sezóny nenastoupili, mužstvo staré gardy mělo problémy
s docházkou a nedokázalo obsadit místo trenéra a vedoucího SG.

Fotbal - mužstvo „A“
Nová sezóna 2020/2021 začala 22. srpna,
mužstvo „A“ opět hraje ve III. třídě okresní soutěže.
Bude mít 13 soupeřů: TJ Zduchovice, TJ Ligmet
Milín B, SK Pečice, Sparta Věšín, Sokol Vrtule Láz,
TJ Sokol Daleké Dušníky B, FC Višňová, TJ Sokol
Pičín, SK Tochovice B, TJ Stará Huť, TJ Sokol
Hvožďany, SK Litavan Bohutín B a Sokol Dolní
Hbity. Podzimní část soutěže bude končit 15.
listopadu 2020, kdy se končí 13. kolem.
Kádr mužstva v nové sezóně doplnili: Tomáš
Prokeš, Jaroslav Ježek, Daniel Květ a Matěj
Kudrna.
Naše mužstvo „A“ fotbalistů Sokola Drahlín by mělo hrát následovně:
1.kolo - Sobota 22.8.2020 v 17.00 hodin – TJ Sokol Daleké Dušníky B : A
2.kolo - Sobota 29.8.2020 v 17.00 hodin – A : FC Višňová
3.kolo – Neděle 6.9.2020 v 17.00 hodin - TJ Sokol Pičín : A
4.kolo – Sobota 12.9.2020 v 16.30 hodin – TJ Sokol Dolní Hbity : A
5.kolo – Sobota 19.9.2020 v 16.30 hodin – A : SK Tochovice B
6.kolo – Sobota 26.9.2020 v 16.30 hodin – TJ Stará Huť : A
7.kolo – Sobota 3.10.2020 v 16.00 hodin – A : TJ Sokol Hvožďany
8.kolo – Neděle 11.10.2020 v 16.00 hodin – SK Litavan Bohutín B : A
9.kolo – Sobota 17.10.2020 v 15.30 hodin – A : TJ Zduchovice
10.kolo – Neděle 25.10.2020 v 14.00 hodin – TJ Ligmet Milín B : A
11.kolo – Sobota 31.10.2020 v 14.00 hodin – A : SK Pečice
12.kolo – Sobota 7.11.2020 v 14.00 hodin – TJ Sparta Věšín : A
13.kolo – Sobota 14.11.2020 v 13.30 hodin – A : Sokol Vrtule Láz
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1.kolo III. třídy, skupiny A odehrál tým „A“ Sokola Drahlín na hřišti soupeře v sobotu 22.
srpna. Se Sokolem Daleké Dušníky B vyhrál 8:0, když poločas skončil 4:0. S 3mi body se
umístil na čele průběžné tabulky, protože dosáhl na nejlepší skóre. Na osmi brankách se
podíleli: 2x Jaroslav Ježek, 2x Jan Herink, po jedné brance dali: Filip Ježek, Ondřej Plecitý a
Tomáš Prokeš, jednu branku si vstřelil soupeř do vlastní brány. V utkání nepadla žádná žlutá
ani červená karta a dokonce nikdo nebyl vystřídán. Utkání vidělo 45 diváků.
2.kolo III. třídy, skupiny A jsme doma hráli s FC Višňovou a remizovali jsme 1:1. Naši branku
vstřelil ve 20. minutě Petr Špindler a soupeř vyrovnal v 77. minutě utkání. Kapitánem byl Jan
Herink a padla pro nás jedna žlutá karta, kterou ve 48. minutě zápasu obdržel Daniel Bartůněk.
Soupeř dostal žluté karty dvě. Na čele tabulky už se nehřejeme, po druhém kole jsme pátí.
3.kolo III. třídy, skupiny A jsme hráli v Pičíně s tamním Sokolem Pičín. Přivezli jsme si
vítězství 4:2 (1:1). Nezačali jsme dobře, protože soupeř ve 13. minutě vedl 1:0, do konce
poločasu Karel Štefány vyrovnal na 1:1 a do kabin se šlo veseleji. Druhý poločas už jsme
ovládli: na 2:1 zvyšoval v 64. minutě Tomáš Plecitý na 3:1 potom Ondřej Plecitý. Soupeř snížil
na rozdíl jedné branky v 78. minutě, ale v 90. minutě potvrdil naše vítězství Ondřej Plecitý na
konečných 4:2 pro nás. Vítězství jsme si, bohužel, odvezli i ve žlutých kartách, kdy jsme
obdrželi dvě (Pavel Černohorský a Tomáš Ďuračka) a soupeř pouze jednu.
Zápas sledovalo 93 diváků.
4.kolo III. třídy, skupiny A se hrálo v sobotu 12. září od 16.30 hodin. Hostily nás Dolní Hbity
a porazili jsme jejich mužstvo 3:1, když poločas skončil remízou 1:1. V zápase, který vidělo 62
diváků, vstřelil první branku náš kapitán Jan Herink a vedli jsme do 28. minuty, kdy soupeř
vyrovnal. Ve druhém poločase už stříleli jen naši: v 68. minutě Karel Štefány a v 79. minutě
Daniel Bartůněk skóre uzavřel na konečných 3:1 pro nás. Dostali jsme se na průběžné 2. místo
tabulky. Máme zatím 10 bodů.
5.kolo III. třídy, skupiny A bylo z 19. září přeloženo na středu 23. září. Hráli jsme doma a
zápas vidělo 40 diváků. Naše mužstvo „A“ prohrálo s mužstvem SK Tochovice B 1:4, když
poločas skončil remízou 0:0. Kapitánem v utkání byl Tomáš Plecitý a nehrál Jan Herink. Hrálo
se čistě, nejprve střílel pouze soupeř a na konečných 1:4 snížil v 89. minutě Daniel Bartůněk.
Po 5. kolech je naše mužstvo na průběžném 5. místě s bilancí 5 (3:0:2), skóre 17:8 a máme
10 bodů.

6.kolo III. třídy, skupiny A se konalo 26. září, Sokol ho přeložil tak, aby se hrálo doma
s mužstvem Staré Huti, protože bylo současně plánováno posvícení v Drahlíně. Nakonec se
kvůli vytrvalému dešti opět nehrálo a mužstva se utkala až v pondělí 28. září. Sešlo se 45
diváků a zase pršelo, takže všechny aktéry utkání lze považovat za hrdiny. Kapitánem byl Jan
Herink. V prvním poločase soupeř stále vedl a my jsme dotahovali. Poločas skončil 2:3, ale
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ten druhý se nám už nepovedl. Utkání skončilo prohrou 2:5 a naše branky stříleli Daniel
Bartůněk a Karel Štefány. Po 6. kolech jsme klesli na 7. místo. Fotografie jsou z tohoto utkání.
7.kolo III. třídy, skupiny A jsme doma sehráli v sobotu 3. října. Soupeřem nám bylo mužstvo
TJ Sokola Hvožďany. Už v 6. minutě jsme prohrávali 0:1 a zabojovali jsme až na konci utkání.
V 78. minutě vyrovnal Ondřej Plecitý a na výhru upravil kapitán Jan Herink v 89. minutě utkání.
Vyhráli jsme tedy 2:1.
Okresní pohárová soutěž byla zahájena 15. srpna. Hraje se vyřazovacím způsobem a v 1.
kole nastoupilo 24 mužstev okresu Příbram. Přihlášen je i náš TJ Sokol Drahlín, který hostil
v prvním kole SK Třebsko v sobotu 15. srpna od 17.00 hodin. Zápas skončil naším
vítězstvím 6:3, když v poločase to bylo 6:1. Zápas doma vidělo 90 diváků a za naše barvy
střílel 2x Ondřej Plecitý, 2x Jan Herink, který byl v zápase kapitánem, 2x Jaroslav Ježek.
Zajímavostí byla penalta soupeře kopaná v 89. minutě zápasu za prohřešek našeho brankáře,
který sudí ohodnotil žlutou kartou.
Z 24 přihlášených týmů zbyla pro druhé kolo dvanáctka vítězných mužstev a z nich se Sokol
Drahlín zařadil na 6. místo.
Na podzim 2020 proběhne i druhé kolo Okresního poháru Příbram, a to 28. října, kdy budeme
hrát od 14.00 hodin s SK Spartakem Příbram B. Pohár bude potom pokračovat až na jaře
2021.
Fotbal – stará garda

Mužstvo SG Sokola Drahlín, které se účastnilo Memoriálu Petra Duška v Hluboši 2020
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Letos se v Hluboši konal už 17. ročník Memoriálu Petra Duška v malé
kopané, a to 18. července. Letos se turnaje účastnilo 5 mužstev starých
gard. Týmy hrály systémem každý s každým. Vítězství si odnesl tým KO
Mongeo Podlesí.
Naši fotbalisté skončili na 4. místě.
Hodnocení nejlepších hráčů turnaje se letos obešlo bez našich sportovců.
Po turnaji setkání pokračovalo v přátelském duchu, všem zúčastněným
hrála skupina Výkop.
SG Sokola Drahlín se účastnila 11. ročníku turnaje starých gard O Pohár
starosty Obecnice. Turnaj se konal v sobotu 29. srpna 2020 a
účastnily se ho 4 týmy fotbalistů. Hrálo se 2x15 minut každý
s každým a hodnotilo se 1. – 4. místo, nejlepší střelec a nejstarší
fotbalista turnaje (tím byl náš Josef Hejduk). V minulých ročnících
turnaje mužstvo SG Sokola Drahlín vyhrálo 4x (v roce
2011,2014,2018,2019), domácí Slavoj Obecnice také 4x, po
jednom vítězství si odnesly týmy Tochovic a CJ Izolace.
Letošní 11. ročník vyhrálo mužstvo: SG Slavoje Obecnice
pouze o skóre před SG Sokola Drahlín. Oba celky měly 7 bodů, skóre Obecnice 9:4, skóre
Drahlína 8:6. Naši fotbalisté remizovali se Slavojem Obecnicí 1:1, vyhráli s Hokejkami
Obecnice 1:0 a s TJ Zaječovem 5:4. Třetí skončilo mužstvo Hokejky Obecnice a čtvrtý TJ
Zaječov

fotografie jsou z XI. ročníku turnaje SG O Pohár starosty Obecnice z 29.8.2020

1.FK Příbram se udržel v nejvyšší fotbalové soutěži ČR. Ve skupině o sestup skončil sice na
posledním místě, ale protože se skupina pro nákazu CoVID-19 hráče Opavy nedohrála,
nikdo nesestupoval. Z národní ligy postoupily dva celky, Pardubice a Brno, takže se nejvyšší
Fortuna fotbalová liga v sezóně 2020/2021 o tyto celky rozšíří.

Stolní tenis
Stolní tenisté Sokola Drahlín hrají ve dvou mužstvech „A“ a „B“. Obě mužstva hrála
v sezóně 2019/2020 v okresních soutěžích. Áčko v Regionálním přeboru I. a Béčko v
Regionálním přeboru II.
V sezóně 2019/2020 mužstvo „A“ skončilo na 4. místě v RP I. Nejlepším hráčem byl Jaroslav
Samek. Mužstvo „B“ skončilo v RP II. na 5. místě. Nejlepším hráčem byl Stanislav Lopata.
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Mužstvo A
Sezóna 2020/2021 začala v září 2020 a mužstvo
A hrálo v RP I.
Rozpis jednotlivých utkání byl zveřejněn 25. srpna
2020. Mužstvo „A“ bude mít 11 soupeřů v RP I.:
TJ Spartak Čenkov A, TJ Sokol Voznice B, TJ
Spartak Rožmitál pod Třemšínem B, TJ Slavoj
Obecnice C, TTC Příbram B, TJ Tatran Sedlčany
D, SK Březnice C, SK Březnice D, SK Chraštice
A, TJ Sokol Hluboš-Paseky A, SK Klučenice A.
Zde uvádím rozpis zápasů mužstva „A“ TJ Sokola Drahlín na podzim 2020:
1.kolo 26. září 2020 v 9.00 hodin: TJ Slavoj Obecnice C : A
2.kolo 10.října 2020 v 9.00 hodin: SK Březnice D : A
3.kolo 10.října 2020 ve 13.00 hodin: SK Březnice C : A
4.kolo 24.října 2020 v 9.00 hodin: Hluboš-Paseky A : A
5.kolo 24.října 2020 ve 13.00 hodin: Spartak Čenkov A : A
6.kolo 7.listopadu 2020 v 9.00 hodin: A : TTC Příbram B
7.kolo 7.listopadu 2020 ve 13.00 hodin: A : Spartak Rožmitál B
8.kolo 21.listopadu 2020 v 9.00 hodin: SK Chraštice A : A
9.kolo 21.listopadu 2020 ve 13.00 hodin: SK Klučenice A : A
10.kolo 5.prosince 2020 v 9.00 hodin: A : Sokol Voznice B
11.kolo 5.prosince 2020 ve 13.00 hodin: A : Tatran Sedlčany D
Kdo má zájem, může fandit ve sportovní hale Drahlín dle rozpisu alespoň 4x v tomto
podzimu, 7x se hraje venku.
1.kolo: 26.září 2020 v 9.00 hodin - Slavoj Obecnice C : A = 7 : 11
Vyhráli jsme obě čtyřhry a získali tak 2 body, ve dvouhrách získal 3 body Oldřich Ondráček,
3 body Jaroslav Samek, po 1 bodu Ivan Chvojka a Josef Šutek. Poslední bod byl připsán
Jaroslavu Samkovi – soupeř nenastoupil.

Mužstvo B
Sezóna 2020/2021 začala v září 2020 a mužstvo
B hrálo v RP II.
Mužstvo „B“ Sokola Drahlín dostalo v této sezóně
9 soupeřů a bude hrát v RP II.: TTC Příbram C, TJ
Spartak Čenkov B, TJ Spartak Rožmitál pod
Třemšínem C, TJ Slavoj Obecnice D, TJ Sokol
Příbram C, TJ Sokol Příbram D, TJ Sokol HlubošPasek B, SK Chraštice B, SK Klučenice B.
Rozpis mužstva „B“ pro podzim 2020
1.kolo 26.září 2020 v 9.00 hodin: B : Slavoj Obecnice D
2.kolo 10.října 2020 v 9.00 hodin: B : TJ Sokol Příbram C
3.kolo 10.října 2020 ve 13.00 hodin: B : TJ Sokol Příbram D
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4.kolo volno
5.kolo 24.října 2020 v 13.00 hodin: B : TJ Spartak Rožmitál C
6.kolo 7.listopadu 2020 v 9.00 hodin: Sokol Hluboš-Paseky B : B
7.kolo 7.listopadu 2020 ve 13.00 hodin: Spartak Čenkov B : B
8.kolo 21.listopadu 2020 v 9.00 hodin: B : SK Chraštice B
9.kolo 21.listopadu 2020 ve 13.00 hodin: B : SK Klučenice B
10.kolo volno
11.kolo 5.prosince 2020 v 9.00 hodin: TTC Příbram C : B
I u mužstva B můžete fandit, tentokrát doma hraje 6 utkání, venku pouze 3.
1.kolo: 26.září 2020 v 9.00 hodin – B : TJ Slavoj Obecnice D = 13:5
Utkání jsme odehráli ve třech a soupeř získal body pouze tím, že jsme nenastoupili ke všem
utkáním. Po 4 bodech získali Stanislav Sláma, Antonín Jaroš i Jan Müller ve svých
dvouhrách, vyhráli jsme i jednu čtyřhru.
Sokol Drahlín dále plánuje pro 4. čtvrtletí roku zvýšit zábranu za brankou, která je
umístěna blíže k silnici tak, aby míče nepadaly na přilehlou zahradu, případně až na hlavní
silnici vedoucí obcí.

Sbor dobrovolných hasičů Drahlín
131 let od založení SDH v obci v roce 1889
Sbor dobrovolných hasičů letos čítal k datu VVH 25. ledna 2020 jen
22 členů, z toho 3 děti.
O letních prázdninách se sbor nesešel. První schůzka potom se měla
konat 20. srpna 2020. Měla být přípravou na světelnou fontánu
v Obecnici v sobotu 22. srpna 2020. I ta však byla zrušena.
U kronikářky SDH je pro zájemce možnost prohlédnout si druhou
knihu kroniky SDH Drahlín z let 2001 – 2019 před jejím uložením
v SOA Příbram. Kronika byla vytištěna ve firmě Timco Příbram a svázána ve firmě Vazárna,
s.r.o. Příbram. Kronika má 257 stran.
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Na obrázcích je ukázka kroniky hasičů 2001-2014

18. září došlo k požáru v CHKO Brdy nedaleko Bratkovic, byl vyhlášen 2. stupeň požárního
poplachu a zasahovalo 6 jednotek hasičů z okolí, jedna profesionální z Příbrami a 5
dobrovolných z Jinců, Čenkova, Hluboše, Bratkovic a Trhových Dušník. Požár byl nahlášen
před 18. hodinou a lokalizován ve 20 hodin. Hořelo na ploše asi 40x50m, ale příčina požáru
dosud nebyla určena.
(zdroj www.pribram.cz)

Místní zahrádkáři
49 let od založení místní organizace ČSZ v roce 1971
V Drahlíně máme také maskovaný sloup veřejného osvětlení,
víte, kde ho najdete?

Obecní úřad sděluje zájemcům o moštování:

V letošním roce bohužel není moštárna
v provozu, jelikož technické vybavení a
stav strojů to neumožňuje.

Pozor na klíšťata
Příbramsko je v současné době na tom nejhůře z celého
Středočeského kraje v počtu evidovaných případů
boreliózy, celkem letos 36 případů. Je to 2x více jak loni.
Současně bylo evidováno i 8 případů encefalitidy. Např.
v Praze letos hygienici neobjevili žádné klíště infikované
encefalitidou. Testuje se tam průběžně 9 lokalit, některé
z nich už více jak 20 let. V celé ČR letos celkem
onemocnělo 1035 osob boreliózou a 158 osob
encefalitidou. Proti klíšťové encefalitidě neexistuje lék, ale
je možno se preventivně nechat očkovat, kdy jedna várka stojí 900 Kč. Na toto očkování
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přispívá i zdravotní pojišťovna. Proti borelióze očkování zatím neexistuje, nemoc se léčí
antibiotiky. Obtížně se odhaluje, a pokud není odhalena včas, je léčba náročná a zdlouhavá.
S klíštětem se můžete potkat v podstatě kdekoliv venku a nejen v lese nebo ve vysoké trávě.
I když je pouze 10-20% jedinců infikovaných, je vhodné ihned zasáhnout. Klíště opatrně
viklavými pohyby vyndejte a místo ihned dezinfikujte. Místo po přisátí klíštěte pečlivě sledujte
a v případě komplikací navštivte lékaře a toho o klíštěti určitě informujte!
(převzato z internetu)

CHKO Brdy
Kůrovcová kalamita
V ČR je kůrovcem zasaženo už 47% katastrálních území a MZ rozšiřovalo letos v červenci tzv.
červené zóny (tedy zóny silně postižené kalamitou) i ve Středočeském kraji. Červená zóna
obsahuje nově 6.109 katastrů lesních porostů z celkových 13.078. V takových zónách mají
majitelé lesů možnost ponechat na holinách bez porostu pruhy o šířce 5 m v rozestupech
minimálně po 20. metrech od sebe. Dále se uvidí, jak kůrovcová kalamita urychlí změny druhů
porostů ve prospěch smíšených lesů. Podle informace MZ se loni vysadilo 111,6 mil. listnatých
stromů a 36,1 mil. sazenic smrků.
(zdroj: www.pribram.cz)

Cyklostezky v Brdech
Na konci srpna 2020 bylo v Brdech označeno dalších
12 cyklostezek o délce 270 km, které mohou využívat i
pěší turisté. Trasy byly vyznačeny v červenci a srpnu
spolkem Turistická oblast Brdy a Podbrdsko. Značení
stálo více jak 1 milión Kč.
(zdroj www.pribram.cz)

Zajímavosti
Káva a výzkumy vědců
Už více jak tisíc let jsou známy povzbuzující účinky kávy a kofein v kávě obsažený je
všeobecně považovaný za nejrozšířenější stimulant.
O výzkumu účinků kávy na lidský organismus byly
zveřejněny už stovky studií a výsledky se velmi různí.
Laicky řečeno pro jedny je to všelék, pro druhé příčina
všeho zla.
Podle poznatků vědců 3-4 šálky kávy denně povzbuzují
krátkodobě činnost mozku, činnost srdce a cév. Nejvíce
kávy se vypije v Norsku a tak se činili i tamní vědci. Jejich
výsledky potvrdily, že lidi, kteří pili rozpustnou kávu,
umírali častěji než ti, kteří pili filtrovanou mletou kávu, a
dokonce ti, kteří pili filtrovanou kávu, vykazovali nižší
úmrtnost než ti, co kávu nepili vůbec.
Pijete kávu? Tak ji klidně v množství 3-4 šálky denně
pijte dál!
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Nejteplejší den roku
Letošní nejteplejší den byl naměřen na 44 stanicích z celkových 157mi.
Nejtepleji bylo 21. srpna v Průhonicích, kde naměřili 35,4°C. U nás v Drahlíně jsem naměřila
+32°C. Potom následovala i tropická noc s teplotou leckde nad 20°C, u nás ráno 22. srpna
bylo +21°C, protože zatažená obloha držela teplo dole.
Tip na výlet s dětmi
O letních prázdninách jsem byla s dětmi na výletě
v HistoryParku Ledčice a mohu ho všem jen doporučit. Je
to pro děti zábavné a je to něco nového, také se tam trochu
poučí o archeologii. Park leží 6 km od památné hory Říp,
takže v oblasti, kde se našly různé archeologické nálezy. O
prázdninách je park otevřený denně, na podzim už pouze
pro veřejnost o víkendech a svátcích od 9.30 – 17.30 hodin.
Rodinné vstupné je 450 Kč a lektoři se vám věnují asi 3
hodiny. Dozvíte se zajímavou formou něco o archeologii, na
interaktivním pískovišti si můžete modelovat krajinu a zjišťovat, jak na ni působí lidé a příroda,
můžete si vykřesat oheň starodávnou metodou, umlít si mouku, nebo naostřit kamenný nástroj
či pazourek. V keramické dílničce si můžete vyrobit cokoliv z hlíny a odnést si výtvor domů,
můžete si zkusit postavit starodávný dům, zastřílet si k luku, vyhledat železný předmět pomocí
detektoru kovů a dostat za to odměnu. V létě můžete asistovat při bazénovém podmořském
výzkumu. Můžete si v domečku vyzkoušet vlastní archeologický výzkum a určit, z jaké doby
asi kostra pochází……občerstvit se můžete v bistru U mamuta. Pro rodiče je i příjemné
posedět pod vodní mlhou. Prostě park je zábavný pro celou rodinu.
Park byl otevřen v roce 2015 a najdete ho na adrese www.historypk.cz.

Drahlínský zpravodaj 03/2020 vydává Obecní úřad Drahlín, Tel.: 318 614 290, e-mail: info@drahlin.cz,
počet výtisků 300, ročník 2020, datum vydání říjen 2020
Zpracovala Dana Chmelíková, Zpravodaj bude zveřejněn na stránkách www.drahlin.cz
Telefony:
starosta Ing. Zdeněk Černohorský 606 050 122, místostarosta Věra Schneiderová DiS 724 764 888

Zpravodaj 2020

Drahlín

