Drahlínský zpravodaj
Ročník 2019

04/2019

prosinec 2019

Tento zpravodaj se věnuje událostem v obci od října 2019 do prosince 2019
Rok 2019 – 695 let od první písemné zmínky o obci v roce 1324

.

Informace pro občany

.

Poplatky pro rok 2020
Poplatky ze psů: jsou pro rok 2020 podle vyhlášky č. 01/2019 stejné jako v roce 2019. Platí
se poplatek 80 Kč za psa a rok, u majitelů psa starších 65 let se poplatek snižuje za
prvního psa na polovinu, tedy 40 Kč za psa a rok. Za dalšího psa se platí pro všechny
občany 80 Kč za psa a rok. Poplatek je splatný do 31. března 2020. Pokud si pořídíte psa
později než do konce března, nastává povinnost zaplatit poplatek do 15. dne v měsíci
následujícím po vzniku poplatku.
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Poplatky za svoz komunálního odpadu: upravuje vyhláška č. 02/2019. Podle ní je
poplatníkem osoba trvale hlášená v obci nebo fyzická osoba vlastnící v obci stavbu:
500,- Kč/rok, osoba s trvalým pobytem v obci Drahlín
500,- Kč/rok, rekreační objekt
Splatnost poplatku k 31.03.2020
Vodné: 35,- Kč za každý odebraný 1 m3 se splatností k 31.12.2020
V průběhu měsíce ledna budou probíhat odečty za loňský rok, protože je zaměstnanec obce
pan Maršík dlouhodobě nemocný, žádáme občany o sdělení stavu vodoměru, a to
osobně na obecním úřadu naší asistentce paní Tydlitátové, nebo telefonem na číslo
318 614 290, nebo mailem na info@drahlin.cz tak, aby mohlo být provedeno vyúčtování
za rok 2019. Děkujeme všem občanům za součinnost.
Stočné: 25,- Kč za každý odebraný m3
Nebo minimální paušální poplatek 900,- (stanovené směrné číslo 36m3 minimální odběr
na osobu nebo rekreační objekt dle vyhlášky 428/2001 Sb.)
Se splatností k 31.12.2020
Poplatky je možné hradit na pokladně Obecního úřadu Drahlín vždy v pondělí 8:30-12:00
a 13:00-15:30 nebo ve středu 8:30-12:00 a 13:00-19:00, nebo převodem na bankovní účet
obce Drahlín číslo: 521 696 349/0800 jako variabilní symbol uvádějte číslo popisné
nemovitosti, za kterou je poplatek hrazen.
S ohledem na ochranu osobních údajů není možné poskytovat údaje o výši místních
poplatků po telefonu, ale pouze osobně.
Víceúčelová hala - změna sazby za pronájem prostor
Od 1.1.2020 dochází ke zvýšení nájemného za pronájem víceúčelové haly
Pronájem klubu 1.500,- Kč na den
Pronájem klub a tělocvična 2.500,- Kč na den

Akce připravované na 1. čtvrtletí 2020
11. ledna 2020 08.00 hod.
25. ledna 2020 17.00 hod.
01. února 2020 17.00 hod.
21. února 2020 20.00 hod.
22. února 2020 14.00 hod.
(bude upřesněna na webu)

*
*
*
*
*
*

Turnaj v nohejbalu Sokola Drahlín
Výroční valná hromada SDH Drahlín
Výroční valná hromada TJ Sokola Drahlín
Maškarní ples Sokola Drahlín
Dětská veselice Sokola Drahlín
Oslava MDŽ na hale od SDH Drahlín

MAS (Místní Akční Skupina) Brdy se sídlem v Jincích nabízí dotace
z Programu rozvoje venkova pro nejmenší organizace, školy, případně
obce k realizaci svých projektů v hodnotě od 50.000 Kč. Vydala k tomu
VÝZVU, kterou najdete na webových stránkách obce nebo přímo na
www.masbrdy.cz. Tam se také dovíte podrobnosti o přijímaných
žádostech o dotace.
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Obecní úřad Drahlín

.

.

Ve čtvrtém čtvrtletí 2019 se konala dvě veřejná zasedání obecního zastupitelstva.
Podrobné zápisy najdete na webových stránkách obce www.drahlin.cz.
Zasedání zastupitelstva 21. října 2019
Projednalo dodavatele na zakázku Rekonstrukce kapličky Drahlín a Malý Drahlín a schválilo
uzavření smlouvy o dílo s tímto dodavatelem. Projednalo Rozpočtové opatření č. 4/2019.
Schválilo žádost o napojení jedné nemovitosti na vodovodní a kanalizační řad obce na
pozemku č. 783/6.
Zasedání zastupitelstva 16. prosince 2019
Zasedání schvalovalo střednědobý rozpočet obce na léta 2020-2022, rozpočet obce na rok
2020 a rozpočet pro mateřinku. Byla schválena dvě rozpočtová opatření pro rok 2019, a to č.
5 a 6, která jsou uvedena níže. Byly schváleny místní poplatky pro rok 2020, a to ze psů a
z odvozu komunálního odpadu. Byly stanoveny nové hodinové sazby pro dohody o
provedení práce a dohody o pracovní činnosti, platné od 1. ledna 2020. Podrobněji v příštím
zpravodaji.

Rozpočet obce 2019 a rozpočet obce 2020
Ve 4. čtvrtletí roku 2019 byla schválena 3 rozpočtová opatření. Rozpočtové opatření č. 4
z 30. září 2019 zvýšilo schodek rozpočtu o 5.000 Kč a o tuto částku byly zvýšeny výdaje na
odvoz velkoobjemového odpadu.
Rozpočtové opatření č. 5 z 27. listopadu 2019 zvýšilo schodek rozpočtu o 50.000 Kč,
z toho 30.000 Kč šlo na výdaje pro mateřinku a 20.000 Kč na zvýšení výdajů s odvozem
komunálního odpadu.
Rozpočtové opatření č. 6 z 16. prosince 2019 zvýšilo příjmy o 1.169.162 Kč a výdaje o
766.627 Kč. Mohl tak být snížen i schodek rozpočtu. Podrobně je opatření č. 6 opět na webu
obce od 19. prosince 2019.
28. listopadu 2019 byl zveřejněn na webu obce i předpoklad plnění rozpočtu roku
2019. Celkově se příjmy předpokládají o 744.819,85 Kč vyšší než původní rozpočet, a to na
celkových 8.298.029,85 Kč. Celkové výdaje se předpokládají o 1.803.933,65 Kč nižší než
původní rozpočet, tedy celkem 11.277.165,15 Kč. Nejvíce peněz šlo v roce 2019 na pitnou
vodu, mateřinku, kanalizaci, veřejné osvětlení, silnice a na péči o vzhled obce. Podrobně
najdete všechny položky předpokládaného plnění rozpočtu roku 2019 na webu obce v části
úřad-ekonomika.
Finanční výbor při OÚ zpracoval návrh rozpočtu na rok 2020. Mohli jste ho stáhnout na
webu obce od 28. listopadu 2019. Rozpočet je navržen schodkový se schodkem 6.261.343
Kč. Návrh předpokládá daňové příjmy ve výši 7.343.000 Kč, nedaňové příjmy ve výši
726.200 Kč, kapitálové příjmy ve výši 50.000 Kč a transfery ve výši 850.957 Kč, celkem
příjmy 8.970.157 Kč. Rozpočtové výdaje předpokládá ve výši celkem 15.186.500 Kč,
z toho nejvíce se navrhuje na pitnou vodu – 3.755.000 Kč, na obnovu silnic 1.725.000 Kč, na
zachování a obnovu hodnot místního povědomí, a to národního, kulturního i historického, se
navrhuje 1.450.000 Kč, na hospodářství s odpady půjde 1.281.000 Kč a na komunální služby
a územní rozvoj 1.212.000 Kč. Podrobně najdete návrh rozpočtu na webu obce v části úřadekonomika. Rozpočet byl schválen 16. prosince 2019 a schválený rozpočet najdete opět na
webu obce.
Pro zajímavost: Rozpočet města Příbram pro rok 2020 má příjmy 888 mil. Kč, výdaje 1023
mil. Kč a největší investicí roku 2020 bude rekonstrukce aquaparku za 50 mil. Kč.
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Obecní voda a kanalizace
V listopadu 2019 byla dokončena stavba posilujícího vrtu pro vodojem v části Velký Drahlín.
Po realizaci čerpacích zkoušek bylo zjištěno, že vrt má dostatečnou kapacitu s přítokem 0,8 1,2 l/s a tímto je zajištěna dostatečná kapacita vodního zdroje pro vodojem Velký Drahlín.
V důsledku odběru z nově zřízeného vrtu, došlo v měsíci prosinci k mírnému zakalení vody,
která byla dle rozborů nezávadná, parametry odpovídaly požadavkům pitné vody, byl pouze
zaznamenán mírně zvýšený výskyt manganu, který byl odbourán postupným odběrem vody
a proplachem vrtu.
V roce 2020 je plánovaná realizace vrtu stejného provedení pro oblast Malý Drahlín, vrt by
měl být vystavěn na pozemku v těsné blízkosti vodojemu Malý Drahlín, který byl zakoupen
do vlastnictví obce Drahlín v prosinci 2019. Vrt bude realizován za podpory dotace a přispění
Státního fondu životního prostředí ČR na základě projektové dokumentace pořízené firmou
Envirex, s.r.o., za spoluúčasti obce. Tato akce by měla být realizovaná do září roku 2020.

Bioodpad, nebezpečný odpad, tříděný odpad
Od roku 2019 uzavřela obec Drahlín smlouvu se společností ZD
Sádek, a.s. na dodávání bioodpadu pro jejich bioskládku, kterou
současně uzavřely i okolní obce, např. obec Sádek, nebo
Trhové Dušníky. V prostoru bývalého kravína má ZD Sádek
umístěnou mezideponii bioodpadu, kdy dvakrát ročně dochází
k likvidaci tohoto bioodpadu. Tento prostor pro bioodpad měl být
přemístěn na nové místo do zatáčky na koutech, ale prozatím
bylo dohodnuto, že obyvatelé obce mohou bioodpad stále
navážet do prostoru starého kravína bez omezení.

Dětské hřiště u mateřinky

Obec Drahlín v roce 2018 dostala dotaci na výstavbu nového dětského hřiště v přírodním
stylu pro potřeby Mateřské školy Drahlín, ale i pro potřeby široké veřejnosti. Ve 3. čtvrtletí
2019 se podařilo najít dodavatele a toho schválilo OZ na svém veřejném zasedání 11. září.
Byla uzavřena smlouva o dílo v hodnotě 912.745 Kč vč. DPH. Dodavatelem byla schválena
společnost AQUAFUN, s.r.o., Jaurisova 515/4, Michle, Praha 4. Dotaci poskytl Státní fond
životního prostředí ve výši 500.000,-Kč a obec financovala zbytek. V polovině listopadu
přijela těžká technika a začalo se budovat. Nejprve skrývka a potom se stavěly dřevěné
opory a další prvky, jako jsou houpačky, lanová stěna, prolejzačka, klouzačka, tabule,
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otevřený domek pro případ deště, lavičky apod. Nezapomnělo se ani na okrasné keře a
dřeviny. Od silnice bylo hřiště opatřeno zábranou. Hotovo bylo ještě před vánočními svátky,
v prosinci 2019.

Péče o vzhled obce
Jistě jste si všimli, že před obchodem Coop
Příbram je instalována nová informační tabule
pro zprávy občanům a plakáty pro různé
společenské akce v obci, která je rozdělena
na zasklenou a plakátovou část.

Pronájem nebytových prostor
Obec Drahlín schválila podle usnesení č. 2019/4/3 z 12.
září 2019 záměr pronájmu nebytového prostoru v domě
čp. 38 o výměře 23,24 m2. Informace byla zveřejněna na
webu obce. Tyto prostory bude od ledna 2020 využívat
pro masáže paní Martina Dikanová. Jedná se o masáže
klasické (sportovní nebo rekondiční), lymfatické,
havajskou masáž LOMI-LOMI nebo masáž lávovými
kameny. Zájemci se mohou objednávat na telefonním
čísle 605 938 245.
Obec Drahlín nabízí k pronájmu nebytový prostor o
velikosti 24 m2 se samostatnou komorou a WC v budově čp. 38. Zájemci se mohou hlásit na
OÚ Drahlín, případně žádat bližší informace emailem na: mistostarosta@drahlin.cz nebo
telefonicky: 724 764 888 Věra Schneiderová.

Doprava a dopravní obslužnost
Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání 11. září 2019 vypsání výběrového řízení na
zakázku malého rozsahu na obnovu obrusné vrstvy místní komunikace Malý Drahlín na
příslušných pozemcích obce v k.ú. Drahlín, v jeho severní části. Zakázka se nepodařila
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zrealizovat z důvodů vysoké ceny, proto bude nově vypsáno výběrové řízení a akce bude
zrealizována až v roce 2020.
Rovněž je plánovaná rekonstrukce a oprava komunikace po výstavbě dešťové kanalizace
v problematickém prostoru v části Drahlín pro domy č.p. 202,203,204,207.

Čipování psů
Proběhne v obci dne 16.1. 2020 od 16:00, v budově Drahlín č.p. 38 ( bývalé kadeřnictví),
čipování provede veterinární lékařka MVDr. Marie Velasová za cenu 400,- Kč za mikročip a
úkon.

Obyvatelstvo obce v roce 2019
K 1. lednu 2019 měla obec podle informace OÚ Drahlín 548 obyvatel, z toho 260 mužů a
288 žen. (ČSÚ uvádí 549 obyvatel, z toho 274 mužů a 275 žen, průměrný věk mužů 41.8
roků a u žen 45.9, průměrný věk celkem 43.8 roků).
Drahlíňátka narozená v roce 2019: 6 dětí
Leden 2019 – Nikol Šrámková (info rodičů) a Eleanor Nohová
Červen 2019 - Nikola Rážová
Červenec 2019 - Nina Pfauserová
Květen 2019 - Vojtěch Hajzušin
Listopad 2019 – Anna Kratochvílová (Malý Drahlín – info Periskop č. 43/2019)
Všem novorozeným dětem přejeme: „ Ať krásný je svět, do kterého jsi přišel, a až ti bude
sto let, můžeš si říci, že ti život vyšel. “
V listopadu 2019 se konalo na OÚ Drahlín už druhé vítání občánků kde jsme přivítali 3
nově narozené děti.
Kulturní komise v rámci gratulací k jubileím občanům předala v tomto roce 45 dárkových
balíčků.
Zemřelo 5 občanů:
07. ledna 2020 – pan Jaroslav Samek Drahlín č.p. 71, ve věku 79 let (*1941)
12. března 2019 – paní Jiřina Dandová, Drahlín č.p.150, ve věku 73 let (*1945)
24. dubna 2019 – pan Josef Neliba, Drahlín č.p. 19, ve věku 83 let (*1935)
07. srpna 2019 – pan Václav Suda, Drahlín č.p.191, ve věku 73 let (*1945)
22. listopadu 2019 – pan Pavel Koucký, Drahlín č.p.241, ve věku 75 let (*1944)
Nejstarší občankou je paní Jiřina Kropáčová, která letos oslavila 95 let.

V listopadu 2019 oslavila paní Marie Waldhansová,
žijící nyní v Drahlíně,
své nádherné 105. narozeniny.
Dožila se jich v dobrém zdraví, a když se podíváte na foto
z 28. listopadu, určitě byste paní Waldhansové tolik
nehádali. Tak ještě hodně zdravíčka a hodně krásných
chvil, paní Waldhansová.
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K 31. prosinci 2019 žilo v obci podle informace OÚ Drahlín 555 občanů + 7 cizinců, z toho
mužů 275 a 287 žen.
Přidělení nových čísel popisných 2019
V roce 2019 byla přidělena dvě čísla popisná novým domům, ukončeným v tomto roce.
č.p. 262 – Luboš Hajzušín (oblast Luh)
č.p. 263 – manželé Černochovi (Malý Drahlín)

Mateřská škola
Rok 2019 - 80 let od založení Mateřské školy v Drahlíně v roce 1939
Nové projekty ve školce
Projekt společně to zvládneme:
Trvání projektu : 2 roky od 1.9.2019.
Jedná se o projekt Šablony II, který je spolufinancován Evropskou unií, dále se na něm
podílejí Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Projekt je zaměřen na jedno z kombinací
následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné
vzdělávání dětí, podpora mimoškolních rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce
s rodiči dětí, spolupráce s veřejností.
Celková výše projektu: 358. 487,- Kč
Projekt MAP II ORP Příbram:
Trvání projektu: 3 roky od 1.8.2019
Projekt je produktem spolupráce řady partnerů v území ORP Příbram. Cílem projektu je
zlepšení kvality vzdělávání v mateřských, základních a základních uměleckých školách
na území ORP Příbram tím, že bude dále rozvíjena spolupráce zřizovatelů škol, MAS
a aktérů vzdělávání. V MAP II budou realizovány kroky a aktivity vedoucí k naplňování cílů
stanovených v rámci MAP I.
Celková výše projektu : 55.000,- Kč
Ve 4. čtvrtletí 2019 v říjnu se děti ve školce zabývaly úrodou, konaly se různé ochutnávky
zeleniny, uvařily si výbornou bramboračku. Pro rodiče se konala přeložená rodičovská
schůzka 8. října a byla pro ně uspořádána přednáška o školní zralosti v součinnosti
s Masarykovou základní školou v Obecnici v termínech 1. a 15. října. Ekoprogram Krteček a
jeho kamarádi děti bavil 22. října. Na 29. října pořádala paní ředitelka o brigádu dětí a rodičů
na dokončení vyvýšených záhonů na školní zahradě. Tento den se konala i dílnička, kde si
děti vyrobily lucerničku.
4. listopadu se konalo vánoční focení dětí, 5.
listopadu odpoledne grafomotorika Mgr.
Ludmily Sotákové, a to formou teorie i
praktické ukázky. 7. listopadu měly děti na
programu hudební pořad s názvem Řemesla.
Martinská slavnost proběhla 12. listopadu od
17cti hodin a děti se na ni předtím pečlivě
připravovaly.
Ekoprogram
pokračoval
v listopadu akcí s názvem „Když se barví listí“
a 28. listopadu zavítalo do naší mateřinky
divadlo s pohádkou Šípková Růženka.
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Na konci listopadu se konala zkouška vánoční hry, kde pomohli i prvňáci a děti ji předvedly
na zahájení adventu 30. listopadu přítomným občanům Drahlína.
V prosinci už se děti připravovaly na Vánoce, připomněly si vánoční tradice, upekly si něco
vánočně dobrého a připravily vánoční slavnost, která se konala 18. prosince.

¨

Místní knihovna
Od září 2019 byl v knihovně k dispozici nový program pro evidenci zápůjček a knih. Každý,
kdo se zaregistroval, dostal přístup a mohl si rezervovat knihy on line, případně zkontrolovat,
co má vypůjčeno.
Bilancování aktivit knihovny za rok 2019
Tak trochu bilancovat je na konci roku možná potřeba….. Takto bilancovala paní Marie
Kuchařová, naše knihovnice:
Cituji:
„Konec roku mám velmi ráda. Je to chvíle, kdy se konečně mohu zastavit a nadechnout.
Odpočinout si, užít si ten čas s těmi nejbližšími. Ale přiznávám, že je ještě jeden o něco
méně významný, ale velmi uspokojivý důvod, který mne na konci roku tak baví – velmi ráda
se ohlédnu na uplynulý rok a udělám si takovou interní „inventuru“. Je fajn vidět za sebou
velkou spoustu odvedené práce – věci, které jsem zvládla, co jsem se naučila, a třeba i to,
co se teprve budu muset naučit nebo co je třeba zlepšit – alespoň mám před sebou cíl na
příští rok. Možná to máte podobně.
Pokud jde o knihovnu a další aktivity, je to vše ještě o to více potěšující, že když se ohlédnu,
vidím všechna ta setkání, usměvavé tváře a rozzářené dětské oči… Dovolte, abych se
s vámi podělila a ano, přiznám se, že možná i tak trochu pochlubila, jak pilné máme v obci
nejen čtenáře…
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Pokud to vezmu čistě z pohledu knihovny a akcí, které jsme pořádali, máme za sebou totiž
velmi povedený rok:
Letos jsme u nás přivítali 33 opravdu aktivních čtenářů, kteří nás navštívili téměř 280x a
někteří s sebou brali i děti, které si u nás alespoň chvíli hrály nebo četly pohádky (těchto
dětských návštěv jsme měli více než 100). Návštěvníci si mohli vybírat z cca 1800 knih
v našem vlastním fondu a několika set dalších knih, které nám zapůjčili a pravidelně
obměňují z Knihovny Jana Drdy v Příbrami. Letos jste si u nás půjčili více než 340 těchto
knih a dalších téměř 40 dalších nám na vyžádání sehnaly kolegyně z Příbrami i mimo
výměnný fond. V průměru tak vychází téměř 6 návštěv a 7 vypůjčených knih na každou
středu, kdy jsme měli otevřeno. To je velmi potěšující! Tím spíše, že už k nám chodíte nejen
pro dobrou knihu, ale často také jen tak posedět a popovídat si. A to vše je zatím statistika
pouze v půjčovně knih!
Kromě toho ještě pořádáme kroužky a akce (nejen) pro děti. Například na našich pondělních
kroužcích jsme v průběhu školního roku napočítali celkem 161 návštěv (během 29 dní) a
angličtina má ještě větší úspěch – 250 návštěv během 33 lekcí…
Mám radost, když vidím, jak moc se děti na kroužky těší, a upřímně musím říct, že je to
z velké části i díky tomu, že v posledních měsících je nás na jejich přípravu už víc. Od října
jsme totiž naše kroužky ještě vylepšili. V tomto školním roce už máme kroužky rovnou 4
pondělky v měsíci. Dvě pondělí trávíme s dětmi v knihovně, kde se ke mně často (dle svých
možností) připojují i další maminky – Hanka Bílková dětem velmi poutavě předčítá krásné
pohádky a Martina Dikanová zase často přichází s nápady na krásné a přitom jednoduché
tvoření, při kterém dětem také pomáhá. A tento kroužek navíc střídáme s dalším zajímavým
zpestřením – sudé pondělky v měsíci pod vedením Žanety Nohové s dětmi cvičíme, tančíme
a také (si) hrajeme nejen při jejích originálních pohádkách. A protože jsou děti velmi šikovné
a skvěle spolupracují, baví to i nás čtyři…
Moc mě těší také to, že s mnohými z vás se potkáváme i mimo kroužky a knihovnu. Děkuji
všem, kteří se účastní akcí, které chystáme pod záštitou OÚ Drahlín (čarodějnice, loučení
s prázdninami, velikonočních tvoření, setkávání v ženském kruhu a také velmi oblíbených
čertíků). A jako maminka a účastnice zase díky hasičům, sportovcům a také ženám z naší
báječné MŠ za akce, které tak krásně připravují oni… 😊
Vůbec je prima se s vámi potkávat.
Ale abych to s tím sentimentem nepřeháněla, raději už to zkrátím… prostě jsem chtěla vám
všem poděkovat a popřát vám, aby ten nadcházející rok byl pro vás rokem splněných přání.
Mnoho radosti, pohody, zdraví, ale také nadhledu a vnitřního klidu. Jsou v životě velmi
zapotřebí…
A zase někdy brzy na viděnou osobně, ať už v knihovně, na některé z akcí, nebo třeba na
našem překrásném novém hřišti… (už jste ho viděli?).
Za Obecní knihovnu Drahlín Marie Kuchařová“
Konec citace

Založení místní knihovny
Hledala jsem datum vzniku obecní knihovny v Drahlíně, ale protože mám k dispozici pouze
kroniku od roku 1946, mohla jsem konstatovat, že první zmínka o knihovně je z roku 1948,
kdy knihovnu vedl Václav Týbl, a měla 620 svazků, v roce 1949 už to bylo 697 svazků,
v roce 1950 není žádná zmínka o knihovně a v roce 1951 je uvedeno, že knihovna byla
znovu otevřena a vedl ji Jan Halouska. Knihovnu vedl Jan Halouska zřejmě do roku 1963,
kdy odcházel do důchodu a v roce 1964 ji převzala Hana Kubátová a vedla ji i v roce 1965.
Od roku 1966 do roku 1974 se o knihovně kronika obce nezmiňuje a teprve v roce 1976 ji
opět chtěla znovu otevřít kulturní komise při MNV. Podařilo se to až v roce 1981, kdy knížky
půjčoval Václav Lopata a vedl knihovnu do roku 1988. V tom roce ji převzala Anna Bímová.
Fungovalo i druhé výpůjční místo v Malém Drahlíně a tam knihy půjčovala Miloslava
Schneiderová. Toto výpůjční místo ustoupilo skladu obchodu s potravinami v roce 1991.
V roce 1993 převzala půjčování knih paní Miloslava Brokešová, v letech 1996-1997
Stanislava Humlová a od roku 2000 do roku 2006 Anna Bělohlávková. V té době bylo
v knihovně na 3750 svazků a kolem 100 evidovaných čtenářů. V roce 2006 převzala
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půjčování knih Jarmila Jezlová a ta se o knihovnu starala až do roku 2017 (od roku 2013 pod
novým jménem Bretlová). V roce 2009 byla knihovna modernizována, přestěhovala se do
současných prostor a byla digitalizována. Od roku 2017 vede knihovnu Marie Kuchařová.
V roce 2018 došlo k další modernizaci knihovny (nový počítač, nová tiskárna a nový
nábytek), a knihovna rozšířila svou působnost o práci s dětmi a o ženská setkávání.
Víte někdo, kdy byla přesně založena místní knihovna?? Ozvěte se na telefon
606 917 427. Děkuji předem za jakoukoliv informaci k tématu. DCh.
Pohybový kroužek pro děti
Od října probíhal na hale druhé a čtvrté pondělí dětský kroužek, který kombinoval
pohybovou aktivitu s dramatickou náplní pod vedením paní učitelky Žanety Nohové.

Ženské setkávání
Kulturní komise při OÚ Drahlín zorganizovala podzimní setkání žen ve čtvrtek 21. listopadu
2019 v 17 hodin v místním společenském klubu na hale.

Společenské a sportovní akce v obci od října do prosince

V. ročník Drahlínské drakiády
Organizoval SDH Drahlín za finanční přispění obce
v částce 3000 Kč. Letošní Drahlínská drakiáda byla plná
rekordů. Na 26. října bylo rekordně krásné teplé počasí,
ale s rekordně slabým větrem. Měli jsme draka s rekordně
dlouhým ocasem a draka s rekordním počtem ocasů. Draci
letos létali rekordně krátký čas a rekordně dlouho se
dostávali na oblohu, při čemž navigátoři naběhali rekordní
počet kilometrů. To, že to zdatní navigátoři nevzdali, bylo
samozřejmě hodno rekordu. Podařilo se nám dva draky
rekordně zašmodrchat a potom jsme je rekordně dlouho
rozmotávali. Přijelo též rekordní množství kočárků s usměvavými Drahlíňátky.
Na závěr se hasiči pochlubili novým plovoucím čerpadlem, které prvně pustili na vodu a
vyzkoušeli. Šlapalo jako hodinky. Úplně na konec rekordní počet lidiček doufal, že na příští,
už šestý ročník drakiády, bude vítr příznivější. Přišlo na 50 Drahlíňáků a létalo 11 draků.
Článek uveřejnil Periskop č.41/2019.
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Zahájení adventu v obci
Akci organizovala obec za pomoci hasičů a dobrovolníků 30. listopadu. Článek o tom vyšel
v místním tisku Periskopu v č. 46/2019 – zde je:
Poslední listopadový den v Drahlíně patřil k těm příjemným. Zahajovali jsme malou slavností
letošní advent, na kterém potěšila slova starosty obce v zahájení i krásné vystoupení dětí
z mateřinky. Někteří dospěláci si s nimi zazpívali vánoční písně a koledy a zpívání jsme si
mohli zopakovat při vystoupení skupiny Čenkomor, která nám zpříjemnila čas po rozsvícení
vánočního stromu.

Letos potěšilo ohnivé představení, při kterém se až tajil dech nad některými působivými
pasážemi. Náš advent provázelo značné ochlazení a tak přišel vhod horký čaj, výborný
svařák nebo punč. Krásná vánoční dekorace byla k mání u stánků a jejich nákupem jsme
mohli podpořit místní mateřinku, protože velká část výtěžku byla věnována právě jí. Chutnalo
povedené cukroví místních kuchařinek a celou akci zakončilo posezení přátel v místním
klubu.

Zpravodaj 2019

- 11 -

Drahlín

Drahlínský zpravodaj 04/2019
Rozcházeli jsme se příjemně naladěni a se svátečním pocitem, že Vánoce, nejkrásnější
svátky roku, jsou už zase za dveřmi.
Rejdění čertíků a andílků
Drahlínské děti v hojném počtu a doprovázené dospěláky se sešly 1. prosince v místním
klubu na akci organizované kulturní komisí obce pod názvem Rejdění andílků a čertíků.
Úkolníček byl jejich nezbytnou součástí v době čekání na mýtické bytosti a do něho
dostávaly razítka za úspěšné splnění úkolů, které byly zajímavé i hravé. Je nutno říct, že se
nikdo neztratil a nezašmodrchal a co chvíli přibývaly na vánoční stromek krásné ozdoby
vlastnoručně vyrobené soutěžící drobotinou, nebo se co chvíli ozývaly výkřiky rodičů
žasnoucích nad výtvory svých ratolestí v tvořícím kroužku. Děti se zaujetím a patrným úsilím
lovily v pomyslném rybníku kapříky, neohroženě krmily čerta, a aby ho nakrmily, musely se
k němu přiblížit na skoro nebezpečnou vzdálenost. Slalom mezi polínky zase ukázal, že
musí být i obratní a rychlí, a odpovědi na všetečné otázky v nebíčku zase to, že musí být i
pohotoví. Po chvíli bylo už v sále znát značné napětí, a když se ozvalo silné klepání na
dveře, dosáhlo vrcholu! Vstoupil vysoký Mikuláš s majestátní berlou, krásný a něžný anděl
s velikým košíkem plným nějakých balíčků a rozpustilý čertík s kudrnami na hlavě a
červenými růžky, který byl i letos děsivý jen úplně malinko. Sálem se nesl jen šum a
očekávání, už žádný pláč ani křik. Ale děti to ještě neměly úplně snadné, protože Mikuláš
dovolil andělovi předat dáreček jen za krásnou básničku nebo písničku. Děti však nezaskočil
a dostalo se mu všeho požadovaného vrchovatě. Nakonec při odchodu čertík malinko
zahrozil a už jsme se všichni mohli veselit a dovádět při hudbě, někdo si mohl zazpívat a
někdo se už neohroženě pustil do rozbalování dárečků.
Bylo to přátelské odpoledne a veselý podvečer, škoda, že nás Mikuláš navštěvuje jen jednou
za rok! Článek zveřejnil Periskop č.47/2019

Společenské organizace v obci
Tělovýchovná jednota Sokol Drahlín, o. s.
99 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.
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Fotbal
Ve fotbalu organizaci reprezentovalo mužstvo „A“, které hrálo v Okresním přeboru
Příbram, od podzimu 2019 potom ve III. třídě skupině A okresní soutěže, starší žáci
hrající v soutěži OP na okrese a mužstvo staré gardy.

Fotbal - mužstvo „A“
Soutěž III. třídy skupiny A v sezóně 2019/2020 se hraje dvoukolově a nastoupilo v ní 14
fotbalových jedenáctek.
Na podzim 2019 se hrálo celkem 13 zápasů soutěže III. třídy „A“ a dvě kola Okresního
poháru Příbram. 1. kolo OP Příbram bylo naplánováno na neděli 18. srpna od 17.00 hodin a
hráli jsme s Bohutínem, druhé kolo potom na středu 5. září opět od 17.00 hodin, to už bylo
pro nás pasé – neprošli jsme prvním kolem.
Změny v mužstvu „A“: přišel Filip Ježek a Petr Špindler ml., do Spartaku Příbram odešel
Jonáš Pavlišta.
Od podzimu 2019 bude mužstvo trénovat Petr Špindler st. a z místa trenéra odešel Jaroslav
Štefan.
Z DZ03 známe:
1.kolo – 24. srpna 2019: TJ Sokol Daleké Dušníky : TJ Sokol Drahlín = 4:3
2.kolo – 31.srpna 2019: TJ Sokol Drahlín : FC Višňová = 8:0
3.kolo – 8. září 2019: TJ Sokol Pičín : TJ Sokol Drahlín = 1:4
4.kolo – 14. září 2019: Sokol Dolní Hbity : Sokol Drahlín = 0:4
5.kolo – 21. září 2019: Sokol Drahlín : SK Pečice = 3:0
Po pěti kolech jsme byli průběžně na 2. místě tabulky III. třídy skupiny A okresní soutěže.
Další podzimní zápasy:
6.kolo – 28. září 2019:TJ Stará Huť : Sokol Drahlín = 1:3
60 diváků vidělo dva různé poločasy. V prvním se dařilo domácím a od 15. minuty vedli 1:0.
Skóre se nám podařilo upravit až v 60. minutě a do konce zápasu jsme skórovali ještě
dvakrát. Gólové trefy byly připsány dvakrát Filipu Ježkovi a jednou Danielu Bartůňkovi.
Zápas se hrál slušně, nepadla žádná penalizační karta.
7.kolo – 5. října 2019: Sokol Drahlín : Sokol Hvožďany = 3:4
30 diváků vidělo dramatický závěr našeho utkání, které skončilo v normálním hracím čase
3:3. Naše branky stříleli Daniel Bartůněk, Pavel Černohorský a Filip Ježek. Naše vyrovnávací
branka padla až 89. minutě utkání. Penaltový rozstřel se nám nepovedl a prohráli jsme 4:5,
takže i celé utkání 3:4. V utkání padlo 5 žlutých karet a zde jsme bohužel vyhráli 3:2. Po
sedmi zápasech jsme průběžně na 2. místě s bilancí 7(5:0:2), skóre 28:8 a získali jsme 17
bodů.
8.kolo – 12. října 2019 SK Litavan Bohutín : Sokol Drahlín = 3:2
První poločas patřil soupeřům, kteří dvakrát trefili branku a vedli 2:0, druhý poločas jsme
dotahovali a povedlo se nám to v 63. minutě gólem Filipa Ježka a 68. minutě, kdy branku
vstřelil Ondřej Plecitý. Soupeř hrál hodně agresívně a dostal za to od rozhodčího 5 žlutých
karet. Zápas rozhodly penalty, které se nám nevydařily a soupeř byl stoprocentní. Prohra 2:3
potom mrzela. Zápas vidělo 50 diváků. Po 8. kolech jsme průběžně na 2. místě s bilancí
8(5:0:3), skóre 30:10 a 18. body.
9.kolo – 19. října 2019: Sokol Drahlín : TJ Zduchovice = 0:1
Zápas sledovalo 65 diváků a vidělo prohru domácích a zápas chudý na góly. Jediná branka
padla těsně před koncem prvního poločasu ve 45. minutě do naší sítě. V prvním poločase se
zranil náš brankář Josef Cifrain a nahradil ho Lukáš Kouba. V našem nedůrazně hrajícím
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mužstvu se vystřídali všichni 4 náhradníci a nepomohlo to. Na žluté kary „vyhráli“ také
soupeři 3:1. Po devíti kolech jsme průběžně na 4. místě, bilance 9(5:0:4) a máme 18 bodů.

Obrázky jsou z 1. poločasu utkání se Zduchovicemi

10.kolo – 26. října 2019: TJ Ligmet Milín : Sokol Drahlín = 3:2
Naše branky vstřelili Jan Herink a René Zwettler a po prvním poločase to vypadalo na
možnou výhru. Nepovedlo se a soupeř ve druhém poločase hru otočil a dvěma brankami si
zajistil tři body do průběžného hodnocení. Soupeř také fauloval a dokonce obdržel 72.
minutě zápasu červenou kartu. Nám k brance potom nepomohla ani hra 11cti na deset.
Zápas vidělo 50 diváků. Po deseti kolech jsme průběžně na 4. místě s bilancí 10 (5:0:5),
skóre 32:14 a 18. body. Náš nejlepší střelec Filip Ježek je zatím na 4. místě žebříčku
střelců III. třídy, skupiny A, střelil 8 branek za podzim sezóny 2019/2020.
11.kolo – 2. listopadu 2019: Sokol Drahlín : Sokol Rosovice = 10:2
Od počátku až do konce utkání jsme byli lepším týmem a stříleli jsme branky od 2. minuty po
89. 4x potěšil asi 30 diváků Jan Herink, 2x Daniel Bartůněk a Filip Ježek a jednou Ondřej
Plecitý a Miroslav Kuchař. Po 11. zápasech jsme na průběžném 4. místě, 6x jsme vyhráli, 5x
prohráli a získali jsme 21 bodů. Naše skóre je aktivní 42:16. Poprvé informovala diváky o
stavu zápasu nová elektronická tabule.
12.kolo – TJ Sparta Věšín : Sokol Drahlín = 1:2
Karel Štefány se trefil už v 15. minutě utkání a do konce prvního poločasu už branka
nepadla. Na 2:0 pro nás zvýšil Tomáš Plecitý v 8. minutě druhého poločasu a soupeři se
podařilo snížit v 69. minutě utkání. Hodně se střídalo, u nás dokonce 4 hráči a soupeři si
rozdělili i dvě žluté karty. Utkání sledovalo 30 diváků. Po 12. kolech jsme průběžně na 2.
místě, máme 24 bodů, skóre 44:17 a bilanci 7:0:5. Tabulku vede Litavan Bohutín B.
13.kolo-16. listopadu 2019: Sokol Drahlín : Sokol Vrtule Láz = 5:0
Zápas skončil jednoznačným vítězstvím našich barev, i když se hrálo hodně nečistě, soupeř
dostal 4 a my 3 žluté karty. Skóre otevřel penaltou Ondřej Plecitý, který přidal branku i ve
druhém poločase. Dále stříleli Jan Herink, Karel Lukáš a Jaroslav Štefan. Poslední podzimní
zápas sledovalo 66 diváků. Přezimovali jsme na 2. místě III. třídy, skupiny A okresní soutěže.
Naši nejlepší střelci v podzimní části 5. Jan Herink – 11 gólů, 6. Filip Ježek – 10 gólů a 23.
Ondřej Plecitý – 6 branek.
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Tabulka po podzimu 2019 sezóny 2019/2020
#

KLUB

Z

V

R

P

S

B

P+

P-

1.

SK LITAVAN Bohutín B, z.s.

13

12

0

1

68:27

35

1

0

2.

TJ Sokol Drahlín, z.s.

13

8

0

5

49:17

27

0

3

3.

TJ Sokol Daleké Dušníky B, z.s.

13

9

0

4

54:28

27

1

1

4.

FC Višňová

13

8

0

5

37:25

26

0

2

5.

Sokol Vrtule Láz, z.s.

13

8

0

5

47:36

23

1

0

6.

TJ Stará Huť, z.s.

13

7

0

6

47:32

21

0

0

7.

TJ Zduchovice, z.s.

13

7

0

6

35:32

21

0

0

8.

TJ Sokol Pičín z.s.

13

7

0

6

36:33

20

2

1

9.

TJ Ligmet Milín B z.s.

13

5

0

8

38:36

17

0

2

10.

SK PEČICE, z.s.

13

5

0

8

38:45

16

0

1

11.

TJ Sokol Hvožďany, z.s.

13

5

0

8

24:32

16

1

2

12.

TJ Sparta Věšín z.s.

13

6

0

7

22:34

15

3

0

13.

TJ Sokol Rosovice B

13

3

0

10

20:78

6

3

0

14.

TJ Sokol Dolní Hbity

13

1

0

12

16:76

3

0

0

Okresní pohár ve fotbalu 2019/2020
Mužstvo A Sokola Drahlín se účastnilo soutěže Okresního poháru Příbram. Loni jsme došli
až do finále, ale letos se nedařilo. Prohráli jsme hned v prvním kole 18. srpna 2019
s Livanem Bohutín vysoko 0:8 (0:5). Vysokou porážku vidělo doma 62 diváků. První branku
jsme dostali už v 11. minutě a poslední padla v prodloužení času v 94. minutě. Na naši
obranu musím říct, že Livatan Bohutín hraje o třídu výše a je průběžně v Okresním přeboru
Příbram třetí. Letošního ročníku Okresního poháru Příbram se účastnilo 27 mužstev, a
protože se hraje vyřazovacím způsobem, jsme v této sezóně suverénně poslední. Škoda.

Fotbal – starší žáci
Letos spojili žáci své síly se staršími žáky ze Slavoje Obecnice a hrajeme pod názvem
Drahlín/Obecnice.
V sezóně 2019/2020 hraje opět mužstvo starších žáků Sokola Drahlín v Okresním přeboru
Příbram ve skupině starších žáků A. Na podzim 2019 se hrálo dvoukolově a na jaře opět
dojde k dělení na skupiny výkonnostně bližších mužstev, jako tomu bylo v uplynulé sezóně.
Na podzim 2019 bylo v soutěži s našimi žáky celkem 6 mužstev.
Kromě starších žáků Sokola Drahlín soutěžily celky SK Březnice 1918, TJ Sokol Daleké
Dušníky, TJ Ligmet Milín, TJ Kovohutě Podlesí/Bohutín, MFK Dobříš a TJ Spartak Rožmitál
pod Třemšínem.
Na podzim 2019 sehráli starší žáci 12 utkání, začínali 25. srpna a končili podzim 10.
listopadu.
Z DZ03 známe:
1.kolo neděle 25. srpna 2019: MFK Dobříš : Drahlín/Obecnice = 1:4
2.kolo neděle 1.září 2019.: Podlesí/Bohutín : Drahlín/Obecnice = 1:4
3.kolo neděle 8. září 2019: Drahlín/Obecnice : TJ Sokol Daleké Dušníky = 27:0
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4.kolo sobota 14. září: SK Březnice 1918 : Drahlín/Obecnice = 2:10
14.kolo středa 18. září: TJ Ligmet Milín : Drahlín/Obecnice = 3:0
5.kolo neděle 22. září: Drahlín/Obecnice : TJ Spartak Rožmitál = 0:2
Po šesti zápasech jsme průběžně na 3. místě, 4x jsme vyhráli, 2x prohráli a dosáhli jsme na
12 bodů.
Další zápasy ve 4. čtvrtletí roku 2019:
7.kolo – 6. října 2019: Drahlín/Obecnice : TJ Ligmet Milín = 2:3
První branka padla v 15. minutě, kdy Jan Kupčí zařídil vedení 1:0, vedli jsme i 2:1 (branku
vstřelil David Procházka v 52. minutě), ale závěr utkání se nám nepovedl. Pokutový kop proti
nám znamenal branku v 65. minutě a po něm už padla jen jedna branka, bohužel do naší
sítě. Po sedmi utkáních jsme na 3. místě s bilancí 7(4:0:3), skóre 47:12 a máme 12 bodů.
8.kolo – 13. října 2019: Drahlín/Obecnice : MFK Dobříš = 6:3
Soupeře jsme přehráli až ve druhém poločase, když první skončil 3:3. Naše branky stříleli:
Jonáš Matějka 4, Matěj Hošek a Vojtěch Kadlec po jedné. Zápas sledovalo 20 diváků. Po
osmi zápasech jsme průběžně na 3. místě s 15. body.
9.kolo – 20. října 2019: Drahlín/Obecnice : Podlesí/Bohutín = 7:4
Utkání se hrálo čistě a bylo příjemné velkým množstvím gólů. Za naše žáky stříleli: 3x Jonáš
Matějka, po 1 gólu Matěj Hošek, Vojtěch Kadlec, Michal Doubek a Martin Vršecký.
Náhradníci odpočívali. Utkání sledovalo 40 diváků. Po devíti kolech jsme průběžně na 3.
místě s bilancí 9(6:0:3), skóre 60:19 a máme 18 bodů.
10.kolo – 27. října 2019: TJ Sokol Daleké Dušníky : Drahlín/Obecnice = 0:22
Co dodat? Naši střelci: 8 gólů Matěj Hošek, 4 Jonáš Matějka, 3 Jan Kupčí, po dvou Vojtěch
Kočárek a Vojtěch Kadlec, po jednom Matyáš Míka, Alois Locker a David Procházka. Náš
nejlepší střelec Jonáš Matějka vede s 33 brankami soutěž střelců v OP starších žáků skupiny
A. Matěj Hošek je na 4. místě za 17 branek. V průběžné tabulce si udržujeme i po 10. kolech
3. místo, máme 21 bodů.
11.kolo – 3. listopadu 2019: Drahlín/Obecnice : SK Březnice 1918 = 7:3
Předposlední podzimní zápas žáků vidělo 32 diváků, hrálo se čistě a zápas v sychravém
počasí jsme zvládli na jedničku. Třemi góly se blýskl Jonáš Matějka, dvěma Vojtěch Kočárek
a po jednom dali Vojtěch Kadlec a Alois Locker. Po 11. kolech jsme druzí, ale za námi třetí
Milín má stejný počet bodů (24) a o zápas méně. Jonáš Matějka vede tabulku střelců.
12.kolo – 9. listopadu 2019: TJ Spartak Rožmitál : Drahlín/Obecnice = 6:0
Na hřišti soupeře se nám nedařilo a dokonce jsme ani jednou netrefili bránu. Soupeř byl
v našem posledním zápasu podzimu nad naše síly a v současné době vede jako dosud
neporažený tým tabulku soutěže. Naše mužstvo je zatím na 2. místě, ale stále máme o
zápas více proti třetímu Ligmetu Milín a stejný počet bodů – 24. Nejhůře můžeme přezimovat
na třetím místě. Ze 155 střelců evidovaných v tabulce je náš Jonáš Matějka první, když
dosud vstřelil úctyhodných 36 branek, na 7. místě přezimuje Matěj Hošek za 17 gólů a na 8.
místě Vojtěch Kadlec za 11 branek.
Tabulka po podzimu 2019 sezóny 2019/2020 OP starších žáků, skupina A
#

KLUB

Z

V

R

P

S

B

P+

P-

1.

TJ Spartak Rožmitál pod Třemšínem, spolek

12

12

0

0

117:4

36

0

0

2.

TJ Ligmet Milín z.s.

12

9

0

3

62:25

27

0

0

3.

Drahlín/ Obecnice

12

8

0

4

89:28

24

0

0

4.

Podlesí/ Bohutín

12

6

1

5

62:30

19

0

0
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#

KLUB

Z

V

R

P

S

B

P+

P-

5.

MFK Dobříš

12

4

1

7

47:45

13

0

0

6.

SK Březnice 1918, z.s.

12

2

0

10

32:67

6

0

0

7.

TJ Sokol Daleké Dušníky z.s.

12

0

0

12

1:211

0

0

0

Fotbal – stará garda
V srpnu hrálo mužstvo SG turnaj v malé kopané v Obecnici. Informace se nevešla do
zpravodaje č. 3/2019, uvádím ji nyní.
Turnaj pořádala SG Slavoje Obecnice a byl to už 10. ročník. Hrálo se o pohár starosty obce.
Výsledky: Slavoj Obecnice – Sokol Drahlín 2 : 5
Slavoj Obecnice – TJ Zaječov 6 : 2
Sokol Drahlín – TJ Zaječov 13 : 4
Pořadí bylo pro nás
příznivé:
1. Sokol Drahlín
2. Slavoj Obecnice
3. TJ Zaječov
Nejstarší hráč turnaje byl
Josef Hejduk. Nejlepší
střelec Karel Štefány,
oba ze Sokola Drahlín.
Naše SG vyhrála tento
turnaj i v letech 2011,
2014 a 2018.
Info a foto ze zpravodaje
Obecnice – září 2019

Elektronická informační tabule na hřišti
V listopadu 2019 si Sokol Drahlín pořídil novou elektronickou
informační tabuli pro větší komfort diváků při sledování
jednotlivých zápasů mužstva A nebo mužstva starších žáků.
Poprvé se uplatnila při utkání mužstva A se Sokolem Rosovice.

Stolní tenis
Stolní tenisté Sokola Drahlín jsou rozděleni do dvou mužstev „A“ a „B“. Obě mužstva
hrála v této sezóně v okresních soutěžích. Áčko v Regionálním přeboru I. a Béčko v
Regionálním přeboru II.

Mužstvo A
V sezóně 2018/2019 skončilo mužstvo „A“ na 7. místě RP I.
Sezóna 2019/2020 začala v září 2019.
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V soutěži RP I. máme 11 soupeřů: SK Klučenice A, TJ Slavoj Obecnice C, TJ Spartak
Čenkov B, TJ Tatran Sedlčany B a C, SK Chraštice A, SK Březnice C a D, TJ Sokol HlubošPaseky A, TJ Sokol Voznice A, TJ Sokol Příbram C.
Soupisku A mužstva tvoří 12 hráčů: Jaroslav Samek (vedoucí), Josef Šutek, Oldřich
Ondráček, Ivan Chvojka, Miloslav Pistulka, Antonín Jaroš, Stanislav Sláma ml., Stanislav
Lopata, Jan Müller, Jaromír Brynda, Petr Šefr, Martin Vlasatý.
Soutěž začala 28. září se Sokolem Hluboš-Paseky a končí 7. prosince s SK Březnicí C. Na
podzim sehraje mužstvo A 11 zápasů systémem každý s každým a stejné zápasy čekají na
naše stolní tenisty na jaře nové sezóny.
1.kolo - 28. září 2019 v 9 hodin - mužstvo A : TJ Sokol Příbram C = 18 : 0
K utkání za nás nastoupili Oldřich Ondráček, Jan Müller, Josef Šutek a Jaroslav Samek. Po
prvním kole vedeme průběžnou tabulku.
2.kolo – 12.října 2019 v 9 hodin – TJ Sokol Hluboš-Paseky A : mužstvo A = 12 : 6
Naše mužstvo vyhrálo jednu čtyřhru a ve dvouhrách body získali dvakrát Ivan Chvojka a
Jaroslav Samek, jednou Josef Šutek, celkem tedy 6 bodů. Čtveřici doplnil Oldřich Ondráček,
kterému se však nedařilo.
3.kolo – 12.října 2019 ve 13 hodin – TJ Tatran Sedlčany D : mužstvo A = 9 : 9
Z naší čtveřice získali body ve čtyřhře J.Samek + J.Šutek, ve dvouhrách potom tři body
Jaroslav Samek a Josef Šutek, po jednom bodu Oldřich Ondráček a Ivan Chvojka. Celkem 9
bodů. Po třech kolech jsme průběžně se 4 body na 6. místě dvanáctičlenné tabulky.
4.kolo – 26. října 2019 v 9 hodin – mužstvo A : TJ Tatran Sedlčany C = 8 : 10
Z našich 8. bodů získal polovinu Josef Šutek (i když jeden za čtyřhru, takže 3.5 bodu), další
přidali Jaroslav Samek 2.5 a Stanislav Sláma 2
5.kolo – 26. října 2019 ve 13 hodin – mužstvo A : Sokol Voznice A = 10 : 8
Na naší výhře se podíleli Jaroslav Samek 3.5 body, Josef Šutek 2.5 body, Oldřich Ondráček
a Stanislav Sláma 2 body.
6.kolo – 9. listopadu 2019 v 9 hodin – TJ Slavoj Obecnice C : mužstvo A = 12 : 6
Ve čtyřhře bodoval Jaroslav Samek a Josef Šutek, ve dvouhrách 2x Jaroslav Samek, 2x Ivan
Chvojka a 1x Oldřich Ondráček. Z tohoto pohledu nepovedený zápas.
7.kolo – 9. listopadu 2019 v 13 hodin – TJ Spartak Čenkov B : mužstvo A = 0 : 18
Celá naše čtveřice hráčů bodovala 100procentně a po dopoledním zápase v Obecnici jsme
si zlepšili náladu. Všechny 4 dvouhry vyhráli Josef Šutek, Jaroslav Samek, Jan Müller i
Oldřich Ondráček, naše dvojice vyhrály i obě čtyřhry. Průběžně jsme na 6. místě
v 12ctičlenné tabulce.

8.kolo – 23. listopadu 2019 v 9.00 hodin – Sokol Drahlín A : SK Klučenice A = 14 : 4
Obě mužstva nastoupila v plném počtu, svorně si rozdělila body za čtyřhry, ve dvouhrách byli
úspěšnější domácí hráči. Stoprocentní byl Ivan Chvojka a ostatní tři hráči do mužstva přinesli
shodně po třech bodech, a to jak Josef Šutek, tak Jaroslav Samek i Oldřich Ondráček.
Obrázky jsou z utkání 8.kola s Klučenicemi
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9.kolo – 23. listopadu 2019 v 13.00 hodin – Sokol Drahlín A : SK Chraštice A = 11 : 7
Odpolední utkání mužstva A skončilo opět vítězně, i tentokrát čtyřhru vyhrála dvojice Samek
+ Šutek. Ve dvouhrách byl stoprocentní Jaroslav Samek za 4 body a trochu odpočíval Ivan
Chvojka (1 bod). Josef Šutek uhrál tři body a Oldřich Ondráček 2.
Po devíti kolech je zatím nejúspěšnějším hráčem Áčka Jaroslav Samek s úspěšností 71,43%
(20:8). Mužstvo je zatím na 4. místě RP I. s bilancí 5:1:3, skóre 100:62 a 16. body.
10.kolo – 7. prosince 2019 v 9,00 hodin – SK Březnice D : A = 4 : 14
V utkání byl 100procentní pouze Josef Šutek. Utkání se nám vydařilo. Třikrát zvítězili Ivan
Chvojka, Jaroslav Samek i Oldřich Ondráček. Vyhráli jsme jen jednu čtyřhru v sestavě
Šutek+Samek.
11.kolo – 7. prosince 2019 ve 13 hodin – SK Březnice C : A = 9 : 9
Remízou jsme ukončili naše podzimní účinkování v této sezóně. Vyhráli jsme obě čtyřhry a
ve dvouhrách byl z našich nejlepší Oldřich Ondráček, který zvítězil třikrát. Naprázdno
tentokrát vyšel Ivan Chvojka.
Konečné výsledky mužstva A po podzimu 2019 sezóny 2019/2020
Družstvo
V
R
P

K

Body

1. TJ TATRAN SEDLČANY C

10

0

1

0

30

2. TJ TATRAN SEDLČANY D

8

2

1

0

26

3. TJ Sokol Voznice A

8

0

3

0

24

4. TJ Sokol Drahlín A

6

2

3

0

20

5. SK Březnice C

5

2

4

0

17

6. TJ SLAVOJ Obecnice C

5

1

5

0

16

7. TJ Sokol Hluboš-Paseky A

5

1

5

0

16

8. SK Klučenice A

4

2

5

0

14

9. SK Chraštice A

3

4

4

0

13

10. SK Březnice D

4

0

7

0

12

11. TJ Sokol Příbram C

1

0

10

0

3

12. TJ Spartak Čenkov B

0

0

11

0

0

Úspěšnost jednotlivců
12. Jaroslav Samek 32:12
16. Josef Šutek
29:14
32. Oldřich Ondráček 22:21
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Žebříček
6. Jaroslav Samek, 12. Josef Šutek, 24. Oldřich Ondráček

Mužstvo B
V sezóně 2018/2019 skončilo mužstvo „B“ na 4. místě RP II.
Sezóna 2019/2020 začala v září 2019.
V soutěži RP II. se potkáváme s 9ti soupeři: SK Klučenice B, TJ Slavoj Obecnice D, TJ
Spartak Rožmitál B, SK Březnice E, TJ Sokol Hluboš-Paseky B, TTC Příbram B, TJ Sokol
Voznice B, SK Chraštice B a TJ Sokol Příbram D.
Na soupisce B mužstva je 8 hráčů: Jan Müller (vedoucí), Stanislav Sláma ml., Stanislav
Lopata, Jaromír Brynda, Petr Šefr, Antonín Jaroš, Martin Vlasatý, Miloslav Pistulka..
Soutěž RP II. začala 5. října s TTC Příbram B a končila 30. listopadu. Mužstvo B sehrálo na
podzim 7 zápasů a na jaře 2020 je čeká 11 zápasů (začíná se už 4. ledna 2020).
5. října 2019 v 9.00 hodin – mužstvo B : TTC Příbram B = 11 : 7
K prvnímu zápasu mužstva B nastoupili pouze tři hráči, takže hned na počátku jsme
prohrávali 0:6. Zápas jsme přesto vyhráli 11:7, když stoprocentní byli Stanislav Sláma ml. a
Jan Müller. Další dva body přidal Antonín Jaroš. Průběžně 5. místo tabulky.
12. října 2019 v 9.00 hodin – Sokol Hluboš-Paseky B : mužstvo B = 13 : 5
Za mužstvo B nastoupili Stanislav Sláma ml., Jan Müller, Jaromír Brynda a Martin Vlasatý.
Našich pět bodů šlo na konto Stanislava Slámy a Jana Müllera, kteří vyhráli čtyřhru a své
dvě dvouhry.
12. října 2019 ve 13.00 hodin – Sokol Příbram D : mužstvo B = 3 : 15
Ve stejném složení jako v předchozím zápase tento den jsme vyhráli obě čtyřhry a z dvouher
bodovali 4x Jan Müller a Jaromír Brynda, třikrát Stanislav Sláma a dvakrát Martin Vlasatý. Je
pravdou, že soupeř nastoupil pouze ve třech. Po třech kolech jsme průběžně na 4. místě za
6 bodů.
2. listopadu 2019 v 9.00 hodin – mužstvo B : TJ Spartak Rožmitál B = 8 : 10
Utkání bylo vyrovnaným duelem, kde nejvíce zářil Jaromír Brynda se třemi vyhranými duely,
Stanislav Sláma a Jan Müller to měli napůl, i když Jan Müller přidal bod ze čtyřhry. Nováček
mužstva Martin Vlasatý bodoval ve čtyřhře, duely se mu nepovedly.
2. listopadu ve 13.00 hodin - mužstvo B : SK Březnice E = 16 : 2
V odpoledním zápase našeho mužstva se projevila zkušenost naší čtveřice, která slavila
úspěch. Stoprocentní byli Stanislav Sláma, Jan Müller i Jaromír Brynda, nováček Martin
Vlasatý získal z pěti možných bodů tři.
Z tohoto utkání jsou následující fotografie

Zpravodaj 2019

- 20 -

Drahlín

Drahlínský zpravodaj 04/2019

16. listopadu v 9.00 hodin – SK Klučenice B : mužstvo B = 2 : 16
Naše čtveřice soupeře viditelně přehrála a plný počet bodů odvezl Stanislav Lopata a
Jaromír Brynda. Po třech bodech potom Jan Müller a Stanislav Sláma. Obě čtyřhry byly také
naší kořistí.
16. listopadu ve 13.00 hodin – SK Chraštice B : mužstvo B = 4 : 14
I druhé utkání tento den skončilo naším vítězstvím, když soupeř měl menší nevýhodu v tom,
že nastoupil pouze se třemi hráči, tím hned bylo 6 bodů doma. Další body přidal Stanislav
Lopata, Stanislav Sláma a Jan Müller po 2, Jaromír Brynda přidal 1, jednu čtyřhru jsme
vyhráli. Po sedmi zápasech podzimu jsme průběžně druzí, ale odehráli jsme zatím více
zápasů než soupeři za námi.
30. listopadu mělo naše mužstvo volno.
Podzim 2019 končil pro mužstvo B 30. listopadu a příští rok se začíná hrát 4. ledna.
Z tabulky je vidět, že Spartak Rožmitál B, který je uveden průběžně jako čtvrtý, odehrál na
podzim více zápasů než naše mužstvo.
Konečná tabulka mužstva B po podzimu 2019 sezóny 2019/2020
Pořadí Družstvo
PU
V
R
P
K
1.
TJ Sokol Voznice B
7
6
0
1
0
2.
TJ Sokol Hluboš-Paseky B
7
5
1
1
0
3.
TTC Příbram B
7
5
1
1
0
4.
TJ Spartak Rožmitál B
9
5
0
4
0
5.
TJ Sokol Drahlín B
7
5
0
2
0
6.
TJ Slavoj Obecnice D
7
3
1
3
0
7.
SK Klučenice B
7
3
0
4
0
8.
SK Chraštice B
7
2
1
4
0
9.
TJ Sokol Příbram D
7
1
0
6
0
10.
SK Březnice E
9
0
0
9
0
Nejlepší hráči mužstva B Sokola Drahlín:
Dvouhry
9. Jan Müller
20:5
80,00%
11. Stanislav Sláma 19:6
76,00%
17.Jaromír Brynda
14:7
66,67%
Žebříček nejlepších hráčů RP II.
6. Stanislav Sláma
9. Jan Müller
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Skóre
95:31
84:42
94:32
97:65
85:41
68:58
49:77
54:72
21:105
19:143

Čtyřhry
2. Sláma+Müller
7. Lopata+Brynda
9. Müller+Vlasatý

body
18
16
16
15
15
10
9
7
3
0

3:0 100,00%
2:0 100,00%
2:0 100,00%

16. Jaromír Brynda
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Víte, že…..
Sokolové slaví Památný den sokolstva.
Byl uzákoněn na začátku letošního roku a připadá na 8. října. Tento
den je významným dnem, nikoliv státním svátkem.
Sokolové vznikli už v roce 1862, ale právě 8. října 1941 podepsal
Reinhard Heydrich úřední výměr o rozpuštění České obce sokolské.
Také v noci ze sedmého na osmého října 1941 proběhla „Akce Sokol“,
při níž bylo zatčeno 1500 sokolů a značná část z nich se nevrátila
z táborů v Terezíně nebo Osvětimi.
Sokol má svůj znak a symboly: kroj, prapor, pozdrav „NAZDAR“ a
oslovení „sestro“, „bratře“. V současné době Česká obec sokolská (ČOS) eviduje kolem 80.
druhů sportů, ale není jen o cvičení těla, ale také ducha. Vychovává k mravní a občanské
odpovědnosti.

Sbor dobrovolných hasičů Drahlín
130 let od založení SDH v obci v roce 1889
Sbor dobrovolných hasičů letos čítal 28 členů, z toho 6 dětí.
Ve 4. čtvrtletí 2019 - 24. října se konala krátká porada
k organizaci V. ročníku Drahlínské drakiády, která proběhla
v sobotu 26. října a je popsána v části akcí. Současně jsme
se poprvé seznámili s novým plovoucím čerpadlem Niagara
Plus od polské společnosti Ogniochron, které bude naším
novým pomocníkem při řešení různých situací, např.
odčerpávání vody z rybníků a nádrží před jejich rekonstrukcí
nebo vyčištěním, odvodňování zatopených sklepů a objektů,
naplňování cisteren, přečerpávání vody apod.
Čerpadlo stálo přes 25 tisíc Kč a našetřili jsme si na něj hlavně z dotací obce. Je to takový
malý dárek k 130. výročí založení sboru. Jeho suchá hmotnost je 27 kg a rozměry
770x385x630
mm,
je
vybaveno
čtyřtaktním
spalovacím
motorem
Brigg&Stratton o výkonu 6,3 kW/3600
ot./min., maximální průtok je 1200
l/min., maximální výtlačná výška 30 m a
spotřeba paliva 1,3 l/hod.
Poprvé jsme ho vyzkoušeli na drakiádě
u rybníku V Luhu, kde si mohly děti opět
zatrénovat s proudnicemi a sílou tlaku
vody v nich při trefě na cíl.
V prosinci jsme se podíleli na organizaci
Zahájení adventu, akce pořádané obcí
už tradičně a každoročně u sportovní
haly, letos 30. listopadu.
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Místní zahrádkáři
48 let od založení místní organizace ČSZ v roce 1971
Houbaření
Letošní houbařská sezóna nás v Drahlíně potrápila.
Sice bylo v červnu hub hodně, ale hlavně rostly
mochomůrky růžovky. Potom v létě dlouho a dlouho nic
a zase nic, až podzim nás odměnil za dlouhé čekání.
Hub rostlo u nás v lese za Drahlínem spoustu a
nejeden houbař si liboval a nosil domů košíky až po
okraj naplněné těmito skvostnými úlovky.
Na obrázku je košík z 15. října 2019

Takto kvetly zvonky 10. listopadu 2019. Je to skoro k nevíře! 11.
listopadu už byla zem pocukrovaná jinovatkou a ráno -5°C a 12.
listopadu už napadl první sníh.

Kácení stromů na cestě k bývalé hájovně
Jak jsem psala v některém z minulých zpravodajů,
bylo nutno pokácet krásné vzrostlé stromy na cestě
k bývalé hájovně. Bylo také slíbeno, že ještě letos
bude cesta osázena českým národním stromem –
lípou a vznikne v budoucnu lipová alej. Byla jsem se
podívat na cestě letos 7. listopadu. Na louce pracoval
traktor a pracovníci stavěli zábrany k ochraně
stromků proti okusu lesní zvěří. Na okraji cesty do
bývalé hájovny bylo celkem osázeno 13 sazenic. Slib
daný starostovi obce panu Černohorskému byl
splněn.
Fotografie je z 10. listopadu.

Brdy
Brdská vřesoviště
Vřesoviště jsou u nás v Čechách poměrně
vzácná. V Brdech jsou však unikátní.
Vznikla na dopadových plochách VÚB
vlivem odlesnění, působením požárů a
vlivem mechanického narušení půdy při
vojenských střelbách. V současnosti jsou
součástí I. zóny CHKO a dvou evropsky
významných lokalit Brda a Tok.
Ukončením vojenského výcviku začínají
vřesoviště zapadat odpadem ze stromů a
zarůstají náletovými dřevinami. To brání uchycování semenáčků vřesu a přestárlé keře vřesu
bez potřebné péče (např. řízenými požáry) odumírají.
Agentura ochrany přírody a krajiny v ČR podpořila střelby z minometů jako jednu z možností
rozrušování půdy vřesovišť a zachování tak Evropsky významné lokality Brda. Střelba by se
měla obnovit už v příštím roce. Tato změna byla starostům obcí přilehlých k Posádkovému
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cvičišti Jince (PCJ) sdělena na schůzi 7. října 2019. Současně byli informováni o tom, že
mnozí lidé stále nerespektují zákaz vstupu do PCJ, kde se stále nachází nevybuchlá munice.
(čerpáno z webu pribram.cz z 13. 10. 2019)
Upozornění pořádkové služby VP
Od začátku října 2019 se opět
provádí pyrotechnická očista
území CHKO Brdy. Nalezená
munice
je
většinou
likvidována v trhací jámě na
cílové ploše Brda Tuto činnost
nelze
naplánovat,
proto
pořádková
služba
VP
upozorňuje
obyvatele
přilehlých
obcí
na
obezřetnost a dodržování
zákazů
vstupů
do
Posádkového
cvičiště
Jince. Očista bude probíhat
minimálně několik let. Za
přestupek
úmyslného
porušení zákazu vstupu do
objektu
důležitého
pro
obranu státu hrozí pokuta
až 100 000 Kč.
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počet výtisků 100, ročník 2019, datum vydání leden 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
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