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Zpravodaj se věnuje událostem v obci od července do září 2021
Rok 2021 – uplyne 697 let od první písemné zmínky o obci v roce 1324

Informace pro občany
Hlavní investiční akce 3. čtvrtletí 2021
V srpnu proběhla rekonstrukce místní komunikace ve východní části obce, ve stejnou dobu
společnost Šindler, s.r.o. prováděla úpravy komunikací narušených při výstavbě
vodovodního řadu. Ve čtvrtek 30.09.2021 proběhla kolaudace celé stavby, která byla
uvedena do užívání bez závad. Příštím rokem budou provedeny kompletace přípojek do
jednotlivých nemovitostí. V roce 2022 bude požádáno o povolení na stavebním úřadě
městyse Jince.
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V srpnu během letních prázdnin, kdy byla uzavřena Mateřská škola, začala rekonstrukce
vytápění v budově OÚ a MŠ Drahlín. Přípravné práce však začaly již v březnu.
Do současné doby byl k vytápění používán kotel na LTO, což bylo značně nehospodárné a
nebylo to vhodné ani z hlediska bezpečnosti v budově kde sídlí MŠ. Objekt je nyní vytápěn 3
tepelnými čerpadly výrobce STIEBEL ELTRON. V průběhu realizace stavby došlo k několika
komplikacím, které zdržely termín předání do užívání. Nejzásadnějším bylo vyřešení nového
přívodu elektrické energie z důvodu příkonu tepelných čerpadel, což bylo způsobeno i starou
elektrickou instalací v budově školky a hlavního přívodu pro tuto budovu. Nejrychlejším
řešením bylo natažení nového kabelu pro školku a to jak pro tepelná čerpadla, tak i pro
běžný provoz školky a obecního úřadu. Přívod byl po doporučení společnosti ČEZ z budovy
bývalé oplatkárny, která je od letošního roku ve vlastnictví obce. Tím byl problém vyřešen a
akci výměny tepelného zdroje pro objekt školky se podařilo vyřešit.

Obchod s potravinami - pojízdná prodejna
Obchod Coop Příbram je zavřený od 1. dubna 2020 a stále se nenašel nikdo, kdo by chtěl
provozovnu provozovat jako zaměstnanec Coop Příbram nebo jako soukromník v nájmu. Ani
se 3. čtvrtletí roku 2021 se situace nezlepšila. Coop Příbram byl v této souvislosti osloven i
několika potencionálními uchazeči o pronájem. Avšak částka kolem 20.000,- Kč za měsíční
pronájem této budovy je vysoká vzhledem k počtu kupujících. Obec má zájem na otevření
provozovny a rozhodla se případného zájemce o provoz obchodu finančně podpořit
případnou dotací na nájem budovy. Zájemce o provozování obchodu se zatím nenašel.
Obecní úřad, zajistil dojíždění pojízdné prodejny, která k nám jezdí od 6. května 2021 a
to každý čtvrtek. Samozřejmě to není trvalé řešení. Stanoviště je zatím určeno na dvou
místech v obci:
 V 15.00 hodin u bývalé prodejny v Malém Drahlíně
 V 15.20 hodin u zavřené prodejny Coop Příbram v Drahlíně

Připravované akce na 4. čtvrtletí 2021
Dne 27.11.2021 v 16:00 se uskuteční slavnostní zahájení
adventu u víceúčelové haly Drahlín.
Dne 4.12.2021 Rejdění čertíků ve víceúčelové hale
(čas bude upřesněn)

CoVID-19 po dovolených 2021
Po dovolených je zatím situace stabilizovaná, plánuje se očkování třetí dávkou vakcín hlavně
u rizikových skupin občanů. Třetí dávkou se začne očkovat od 20. září, měla by se dostávat
po 8. měsících od druhé dávky, očkování bude opět dobrovolné a občané budou zváni SMS
zprávou.
Vláda dále hradí testy, děti ve školách budou muset nosit zřejmě roušky, pokud nebudou
očkované. V posledním týdnu srpna 2021 začali hasiči rozvážet do škol testy pro testování
žáků, kteří nenechali rodiče očkovat.
Naočkováno je více jak 5 miliónů občanů naší země a tím se řadíme v míře očkování mezi
průměrné země světa. Nyní už je zájem o očkování menší.
V Příbrami končí 27. srpna 2021 první očkovací centrum v nemocnici v hlavní budově
a bude se od 28. srpna 2021 očkovat pouze ve druhém očkovacím centru na Zdaboři.
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Obecní úřad Drahlín
Od 15. února už měly státní úřady obvyklou úřední dobu.
OÚ Drahlín takto:
Pokladní hodiny:
Úřední hodiny:

PO 8.30-12.00, 13.00–15.30,
ST 8.30-12.00, 13.00-19.00
ST 16.00 – 19.00

V průběhu 3. čtvrtletí 2021 se konala celkem 2 veřejná
zasedání OZ Drahlín.
Podle slibu se vracím podrobněji k zasedání OZ v červnu 2021:
Veřejné zasedání OZ obce dne 2. června 2021
 Kromě schválených rozpočtových opatřeních č. 3 a č.4/2021, schválení hospodářského
výsledku obce Drahlín za rok 2020, účetní závěrky obce Drahlín za rok 2020 a
schválení závěrečného účtu obce za rok 2020 OZ schválilo
 zapojení MŠ Drahlín do projektu Šablony 3, kde je finanční limit čerpání na dva roky
236.000 Kč. Projekt se týká především podpory dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami.
 Odkup části pozemků č. st. 7/2 o výměře 85 m2 a části pozemku 21/1 o výměře 12 m2
za cenu stanovenou znaleckým posudkem 117 Kč/m2. Jedná se o přístupové cesty
k domům.
 směrnici č.1/2021 Spisový řád obce, který nabývá účinnosti dne 3. června 2021. Tento
dokument nahrazuje Směrnici č.5 – Spisový a skartační řád platný od 1.1.2006.
 směny pozemků č. 938/1 (dle zaměření nový pozemek č. 938/23) o výměře 225 m2
v majetku obce Drahlín za část parcely č. 66/1 o výměře 47 m2 a parcely č. 938/4 o
výměře 33 m2, 66/13 o výměře 145 m2, jedná se o narovnání hranic pozemků.
 Zastupitelstvo vzalo na vědomí to, že bude vyhotoven geometrický plán a na základě
jednání s majiteli pozemků bude připraven návrh na narovnání hranic pozemků. Tyto
nesrovnalosti v hranicích pozemků byly objeveny při výkopových pracích realizovaných
na rozšíření vodovodu v obci v letošním roce.
Veřejné zasedání OZ obce dne 28. července 2021
 OZ schválilo odkupy pozemků. Jednalo se o pozemky č. 44 i výměře 128 m2, část
pozemku č.927 o výměře 35 m2, část pozemku č.111 o výměře 18 m2, část pozemku
č.66/4 o výměře 17 m2. Starosta obce byl pověřen k podpisu smluv.
 OZ schválilo prodej pozemků. Jednalo se o pozemek č.936/1 o výměře cca 30 m2, o
pozemek č. 921/2 o výměře cca 34 m2, kde bude potřeba nového geometrického
zaměření pozemků. OZ schválilo i záměr prodeje části pozemku č. 701/1 o výměře cca
16 m2, schválilo prodej části pozemků č. 921/2 o výměře 19 m2 a 57/7 o výměře 13 m2.
I tyto pozemky podléhají novému geometrickému zaměření.
 OZ schválilo žádost TJ Sokola Drahlín o navýšení dotace pro rok 2021, a to v částce
15.000 Kč. Stane se tak na základě veřejnoprávní smlouvy č. VS/04/2021.
 Obec Drahlín darovala částku 20.000 Kč obcím postiženým tornádem na jižní Moravě a
dar se promítl do rozpočtového opatření č.5/2021.
 OZ schválilo rozpočtové opatření č.6/2021, které se týká navýšení dotace Sokolu
Drahlín.
 OZ schválilo dodatek č.2 je smlouvě o dílo na zakázku Drahlín – rozšíření vodovodu II.
etapa z 14.srpna 2020. Jedná se o méněpráce v částce -241.672,47 Kč a vícepráce
v částce +217.554,65 Kč. Celková částka díla bez DPH je 9.326.104,61 Kč.
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Volby 2021
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se budou konat ve dnech 8. –
9. října 2021. Do sněmovny se delegují samostatné strany a hnutí, pokud dosáhnou 5%
voličských hlasů, u dvojkoalic je hranice 8% a u vícekoalic 11%.
V Drahlíně byla ustanovena okrsková volební komise a její členové se 15. září sešli na
prvním zasedání. Volební místnost bude v přízemí budovy OÚ Drahlín čp. 92 na návsi obce.
Volby se budou konat v pátek 8. října 2021 14.00 – 22.00 hodin
v sobotu 9. října 2021 8.00 – 14.00 hodin

Obecní voda a kanalizace
Stavba vodovodu
Stavba byla dokončena
a předána 30. června 2021, 30.9.2021 byla stavba i
zkolaudována. Dotace z Ministerstva zemědělství činí 7.353.000,- Kč. Část dotace ve
výši 3.355.583,18 Kč již byla připsána na účet obce.
28. července byly odsouhlaseny méněpráce a vícepráce na stavbě, které jsou uvedeny
v části Obecní úřad Drahlín, veřejná zasedání OZ.
Nové prameniště
V současné době probíhají dokončovací práce na novém vrtu v části Malý Drahlín, který
bude zásobárnou vody vodojemu Malý Drahlín. V souvislosti s touto stavbou bude do
vodojemu instalováno sledovací zařízení, které bude monitorovat jednotlivé odběry a to jak
v noční, tak i denní době. Jedná se o stejné zařízení, které je instalováno ve vodojemu
Drahlín. S tímto zařízením budou do obou vodojemů, do konce listopadu 2021 dodány UV
lampy na dezinfekci vody, které nahradí z velké části alkalizační prostředek, který se používá
v současné době pro dezinfekci vody. Zajistí se tím lepší kvalita vody bez zápachu tzv.
chlóru.
Analýza vzorků vody ze 14. dubna a 25. května z vodojemů Drahlín
14. dubna byl odebrán vzorek vody u čp.92 z vodojemu pro Drahlín. kvalita vody odpovídala
požadavkům na kvalitu pitné vody. PH bylo mírně pod spodní hranicí požadovaného rozmezí
– 6,2 (rozmezí je 6.5-9.5), pro zvýšení PH se přidá dávkování alkalického prostředku do
vodojemu. Koncentrace železa byly v normě, příznivý je nízký obsah dusičnanů, dusitanů,
amonných iontů, organických látek a manganu. Plně vyhovující byla i mikrobiologická kvalita
vody.
25. května byl odebrán vzorek surové vody pro Drahlín. Výsledky rozboru potvrdily příznivou
kvalitu surové vody, nízký obsah manganu a kvalitě odpovídají i další hodnoty. Z hlediska
tvrdosti vody je možno vodu hodnotit jako měkkou. Plánuje se instalace dávkového
alkalizačního prostředku, který by zamezoval poškození potrubí. Nízké hodnoty vykazovala
koncentrace vápníku a hořčíku. Z hlediska mikrobiologického je voda velmi kvalitní.
25. května byl odebrán vzorek vody z vodojemu Drahlín, jednalo se o vodu upravenou. Voda
splňuje normu co do kvality pitné vody. Vyhovující kvalitu má po stránce chemické i
mikrobiologické. Hodnota pH byla naměřena 6.6, tedy v normě, přesto je doporučeno kromě
dávkovače alkalizačního prostředku nainstalovat i topné těleso pro udržení kvality vody i
v zimě. Doporučeno bylo i provádění pravidelného odkalování vodovodu. Poměrně nízký byl
obsah chlóru, přesto nebyly zaznamenány problémy s mikrobiologickou kvalitou vody.
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25. května byl odebrán vzorek vody u čp.92. Vyhodnocena byla plně vyhovující kvalita ve
všech parametrech.
25. května byl odebrán vzorek surové vody v části Malého Drahlína. Vyhodnocena byla
poměrně příznivá kvalita vody ze studny, nižší bylo pH (6.2), nízké byly koncentrace železa,
manganu, dusitanů a amonných iontů. Voda je hodnocena jako velmi měkká, doporučeno je
nainstalovat dávkování alkalizačního prostředku, nízký je též obsah vápníku a hořčíku.
25. května byl odebrán vzorek upravené vody z vodojemu Malý Drahlín. Voda opět splňuje
požadavky na kvalitu pitné vody. Opět je nižší pH, doporučení stejné jako u vodojemu
Drahlín – dávkovač alkalizačního prostředku a topné těleso pro zimní období. Voda má také
nízký obsah všech látek vyjmenovaných výše. Potvrzen nízký obsah vápníku a hořčíku. I zde
je voda hodnocena jako velmi měkká. Plně vyhovující voda.
25. května byl odebrán vzorek vody u čp. 169. Potvrzena byla vyhovující kvalita pitné vody
z vodovodu Malý Drahlín. Po mikrobiologické stránce byla voda nevyhovující
v parametru koliformní bakterie. Měření bylo dále opakováno a první zjištění bylo
potvrzeno. Bylo způsobeno ucpaným odtokem přebytečné vody z prameniště (studny)
v lesním prostoru. Z důvodu dlouhotrvajícím dešťům se vracela přebytečná voda zpět
i se zeminou do studen prameniště. Po odstranění tohoto problému se voda po
odběrech z vodojemu a z řadu vrátila do plně vyhovujícího stavu. Sdělení 1. SČV
Příbram.
(blíže na webu obce v sekci obec)

Rozpočet 2021
Rozpočet obce pro rok 2021 byl projednán na veřejném zasedání OZ 25. listopadu a
schválen 21. prosince 2020.
Rozpočet předpokládá příjmy ve výši 17.219.601,00 Kč
a výdaje 19.523.000,00 Kč.
Rozpočet je schodkový 2.303.399,- Kč a schodek bude
kryt finančními prostředky z minulých let. Celý rozpočet je
možno vidět na webových stránkách obce v sekci
ekonomika.
Ve třetím čtvrtletí roku 2021 byla schválena následující rozpočtová opatření:
Rozpočtové opatření č.5/2021
Zvýšilo výdaje obce o 20.000 Kč, které byly odeslány jako pomoc postiženým obcím
tornádem. Na účtech pro pomoc lidem postiženým tornádem na jihu Moravy se k datu 2.
července 2021 shromáždila už více jak 1 mld. Kč. Solidarita spojila drobné i velké dárce,
firmy, obce i města v ČR i mimo republiku. Prostřednictvím portálu donio.cz se může
přispívat také přímo konkrétní rodině. Další velkou pomocí je konkrétní brigádnická pomoc
fyzických osob, hasičů a vojáků v místě katastrofy. Shromáždila se i materiální pomoc, která
se rozděluje dle potřeby a zájmu postižených v místních skladech.
Pomáhaly i další obce Příbramska, např. Rožmitál pod Třemšínem zaslal 120 tisíc Kč pro 4
postižené obce, Svazek obcí Mikroregionu Třemšín poslal 4 obcím 100 tisíc Kč, obec Dubno
100 Kč za každého svého občana, tedy 34.100 Kč apod.
Celkový odhad škod vyčíslil Jihomoravský kraj na 15 mld. Kč.
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Rozpočtové opatření č. 6/2021
Zvýšilo dotaci pro Sokol Drahlín a tedy i výdaje obce o částku 15.000 Kč
Dar končící organizace ČSZ
Místní organizace Českého svazu zahrádkářů darovala obci dle darovací smlouvy částku
30.500 Kč. Tato částka byla využita na opravu moštárny. Za to jim patří poděkování všech
nás, kteří budeme v budoucnu služeb moštárny využívat.

Doprava a dopravní obslužnost
Zdražení jízdného
Ceny jízdného PID ve Středočeském kraji od srpna 2021 zdražily asi o ¼. Ceny jsou
rozděleny do 11cti pásem dle délky cestování. Např. jízdné do 15. minut nyní 14 Kč, do 30.
minut 22 Kč.
Cesta do Prahy zdraží z 84 Kč na 110 Kč, jízdné v Praze za 30 minut z 24 na 32 Kč, za 90
minut z 32 na 40 Kč. Přehledně to uvádí tabulka (zdroj www.pribram.cz):
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Místní komunikace po červencové bouřce 2021
V noci ze 7. na 8. července nás postihla silná bouřka, která způsobila škody na právě
opravené komunikaci po pokládání vodovodních trubek ve východní části obce. Takto příval
vody vymlel písek okolo obrusné vrstvy vozovky.
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Na konci července došlo k opravě krajů vozovky a byla také dokončena stavba části místní
komunikace ve východní části obce od čp. 32 až čp. 226, byl položen nový koberec v délce
419 m., s celkovým počtem 1.466 m2 asfaltu.
Práce na výměně sloupů elektrického vedení při silnici č. III/185
V červenci 2021 došlo postupně k výměně sloupů elektrického vedení kolem hlavní silnice,
část vedení byla ze sloupu přendána a je vedena v zemi.
Kvůli tomu byla omezena dodávky elektrické energie do části domácností v obci dne 7.
července 2021. Současně se ukládalo do země vedení pro místní osvětlení. Obrázky jsou
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z 12. července 2021. Stavbu provádí pro společnost ČEZ Distribuce, a.s. firma Union Grid,
s.r.o. Praha.

Mateřská škola
Rok 2021 - 82 let od založení Mateřské školy v Drahlíně v roce 1939
Mateřinka byla v červenci a srpnu, do 20. 8. 2021, zavřena z důvodu pravidelné letní
dovolené a prázdnin. Tato uzavírka školky byla částečně využita pro výměnu termohlavic
topení, radiátorů a stavebních prací v budově v rámci výměny tepelného zdroje. Provoz
školky začal koncem srpna. V této době současně s provozem školky dále probíhaly
stavební práce, proto bylo nutno dbát zvýšené opatrnosti. 31. srpna děti navštívily Čechovu
stodolu na téma českých pověstí.
V září došlo na opáčko školkových pravidel, jedno nové bylo nazváno Polštářové. V ložnici
mají také nový Harmonizační sloup pro správnou relaxaci. První schůzka rodičů v novém
školním roce se konala 22. září.
Paní ředitelka zveřejnila fotografie z května a června 2021, proto se o ně chci podělit i
s vámi, čtenáři zpravodaje.
V květnu a červnu se děti zabývaly řemesly, poučily se o truhlářství a výrobě keramiky.
V květnu zavítaly do místní truhlárny pana Františka Komana….

Zpravodaj 2021

-9-

Drahlín

Drahlínský zpravodaj 03/2021
Byly také na místním rybníku V Luhu a zabývaly se vodou.

V červnu mohly nahlédnout do výroby keramiky v „Točírně“ v Příbrami, byly u skřítků
v Čechově stodole, v místní knihovně a v záchranné stanici v Hrachově nebo v ZOO
Hluboká nad Vltavou.
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V červnu se také loučily se školáky a
konala se letní slavnost……..
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Obecní veřejná knihovna
Rok 2021 – 98 let od první písemné zmínky o Obecní knihovně Drahlín v roce 1923
O prázdninách v červenci 2021 měla místní knihovna zavřeno. Otevřela se pro místní
čtenáře v srpnu.
Paní knihovnice zjišťuje zájem o dětské kroužky, protože děti, které chodily na kroužky do
letošního června, většinou odešly do školy. Jedná se o dva kroužky:
angličtina a čtenářský kroužek.
Děti by si paní Kuchařová vyzvedávala přímo ve školce a kroužky navrhuje provozovat vždy
ve středu od 15.00 do 16.00 hodin.
Výzva pro rodiče je uvedena na webu obce v sekci Knihovna od 1. září 2021.
Pokud máte zájem, je možno se osobně zastavit přímo v knihovně ve středu, nebo zaslat
mail na adresu: kucharova.marie@seznam.cz

Společenské a sportovní akce v obci od července do září 2021
Všechny společenské akce v 3. čtvrtletí roku 2021 byly z důvodu pandemie koronaviru
CoVID-19 zrušeny.
Začal pouze pracovat místní Sokol, který ožil fotbalem mužstva „A“ a staré gardy, která se
účastnila letních turnajů v Hluboši a Obecnici. Blíže v sekci Sokola.

Společenské organizace v obci
Tělovýchovná jednota Sokol Drahlín, o. s.
101 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 2021
Ve fotbalu hraje MUŽSTVO „A“ ve III. třídě skupině A okresní soutěže v Příbramském
regionu a pro radost mužstvo staré gardy.

Fotbal - mužstvo „A“
Okresní pohár
15. srpna 2021 se rozjely soutěže Okresního poháru Příbram 1. kolem. Naše mužstvo „A“
hrálo od 17cti hodin doma s mužstvem SK Březnicí 1918. Utkání jsme vyhráli 3:0, když
poločas skončil 1:0. 30 domácích diváků vidělo opět fotbal Sokola Drahlín a mohlo se potěšit
první brankou už v 36. minutě prvního poločasu, i když netleskalo domácím, protože branka
byla vlastní a zasloužil se o ni Matěj Slavík. Ve druhém poločase naši přidali a v 80. a 87.
Zpravodaj 2021
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minutě se tleskalo už domácím hráčům Danielu Květovi a Janu Herinkovi, kteří upravili stav
na konečných 3:0. K dispozici měl náš trenér 15 hráčů, kapitánem pro tento zápas byl Jan
Herink. Celkem je v poháru přihlášeno 14 mužstev. Naši jsou zatím průběžně na 5. – 7.
místě, kde 3 mužstva mají stejné skóre 3:0. Druhé kolo se hrálo 28. září od 16.30 hodin na
hřišti v Drahlíně. Naši hostili SK Spartak Příbram B.
2.kolo Okresního poháru Příbram se hrálo 28. září 2021 od 16.30ti. Naším soupeřem byl na
domácím hřišti SK Spartak Příbram B. Utkání jsme vyhráli 3:1 (0:1) a zápas se nám povedl
hlavně ve druhém poločase. Branky: Ondřej Plecitý a dvakrát Jan Herink, který byl pro toto
utkání kapitánem. Ve druhém kole se hrálo 7 zápasů.
Okresní soutěž III. třída, skupina „A“, sezóna 2021/2022
Soutěž byla v létě rozlosována, naše mužstvo má celkem 13 soupeřů a mělo by se hrát
v podzimní části soutěže následovně:
4.kolo v neděli 22. srpna 2021 od 17.00 hodin na hřišti Sokola Pičín
= 40 diváků vidělo v zápase hodně branek, celkem 8, ale také hodně nečistou hru soupeře,
který dostal 4 žluté karty. První poločas patřil našim, vyhráli jsme ho 2:1, druhý bohužel
domácím. Zápas jsme prohráli 3:5. Z našich stříleli v prvním poločase Jan Herink a Daniel
Bartůněk, ve druhém poločase Jan Herink, ten také mužstvo vedl jako kapitán. K dispozici
bylo 15 našich fotbalistů, ale nestřídali jsme. Po prvním zápase jsme na 8. místě průběžné
tabulky.
5.kolo v sobotu 28. srpna 2021 v 17.00 hodin jsme hostili doma FC Višňovou
Zápas se nám nepovedl, první poločas jsme prohráli 0:1 a celý zápas 1:3. Kapitánem
našeho mužstva pro tento zápas byl Jan Herink a jedinou naši branku vstřelil Pavel Nekolný
v 78. minutě zápasu. Pro 31 diváků během zápasu poprchávalo. Pořídila jsem pár fotek,
které si můžete prohlédnout na webu obce v sekci spolková činnost.
Po dvou odehraných kolech jsme zatím na průběžném 9. místě tabulky (oba zápasy jsme
prohráli).

Zpravodaj 2021
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6.kolo v sobotu 4. září 2021 v 17.00 hodin jedeme do Třebska (SK Třebsko B)
35 diváků se přišlo podívat na debakl domácích. Naše jedenáctka je přehrála na celé čáře.
Zařádili si střelci: 3x Filip Ježek a dále Tomáš Plecitý, Daniel Bartůněk, Pavel Černohorský,
Pavel Nekolný, Karel Lukáš a Lukáš Ručka. Kapitánem byl Jaroslav Štefan. Naši první výhru
v nové sezóně 2021/2022 lze jen pochválit. Vyhráli jsme 9:3 po poločase 6:0.
7.kolo v sobotu 11. září 2021 v 16.30 hodin jsme hostili SK Jince 1921
Čistě hrané utkání potěšilo asi 40 domácích fanoušků výhrou domácích 8:2, po poločase
4:0. Střílelo se už od první minuty utkání, kdy se trefil náš Tomáš Plecitý, ten přidal v 1.
poločase ještě jeden gól. Úspěšně stříleli také 3x Jaroslav Ježek a 3x Jan Krátký.
Kapitánskou pásku navlékl Jan Herink. Po neúplných 4 kolech jsme na 5. místě průběžné
tabulky. Vedou zatím Kovohutě Podlesí.
8.kolo v neděli 19. září 2021 v 16.30 hodin jsme hráli v Bohutíně (SK Litavan Bohutín B)
Naši výhru vidělo asi 50 diváků. Utkání se vyvíjelo jednoznačně, v poločase jsme vedli 2:0 a
soupeř dokázal snížit na 1:4 až v 77. minutě utkání. Naše góly dali Pavel Nekolný a Tomáš
Plecitý po jednom, Jan Krátký se trefil dvakrát. Žlutou kartu si v 59. minutě utkání vysloužil
náš náhradník Karel Lukáš. Kapitánskou pásku nesl Jan Herink.
9.kolo v sobotu 25. září 2021 v 16.30 hodin jsme hostili doma SK Pečice
Utkání skončilo naší výhrou 3:2 (poločas 0:0). Kapitánem byl Pavel Nekolný, první poločas
trápení, druhý poločas pro asi 50 diváků příjemnější, když padly 4 branky. Utkání bylo
vyrovnané a skončilo 2:2. Na penalty měl více štěstí domácí tým, tedy naše jedenáctka.
Branky: Filip Ježek, Daniel Květ. Padly i dvě žluté karty – za nás Daniel Bartůněk v 88.
minutě utkání. Po neúplných šesti zápasech vede tabulku TJ Sokol Pičín, naše mužstvo je
čtvrté ( 6=4:0:2, 11 bodů, skóre 27:16).
10.kolo v sobotu 2. října 2021 v 16.00 hodin hrajeme ve Věšíně (TJ Sparta Věšín)
11.kolo v sobotu 9. října 2021 v 16.00 hodin hostíme TJ Ligmet Milín B
12.kolo v sobotu 16. října 2021 v 15.30 hodin hrajeme v Hvožďanech (TJ Sokol Hvožďany)
13.kolo v sobotu 23. října 2021 ve 14.00 hodin hostíme Sokol Vrtuli Láz
1.kolo v neděli 31. října 2021 ve 14.00 hodin hrajeme v Dalekých Dušníkách (TJ Sokol
D.D.B)
2.kolo v sobotu 6. listopadu 2021 ve 14.00 hodin hostíme TJ Kovohutě Podlesí B.
Stará garda
Memoriál Petra Duška Hluboš
SG se pod názvem Alkoholika Drahlín účastnila Memoriálu Petra Duška, který se konal 24.
července 2021 v Hluboši. Účastnilo se 5 týmů. Naše mužstvo skončilo na 4. místě, když
Zpravodaj 2021
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hrálo s Mongeem Podlesí 1:3, s AC Returnem 1:1, s AC Hluboší B 3:3, s AC Hluboší A 2:2.
Získalo 3 body a dosáhlo na skóre 7:9 a právě o skóre skončilo za stupni vítězů. Na našich
brankách se podíleli: M.Šrámek 3x, P.Špindler 2x, 1x potom P.Brynda a J.Hošek.
Turnaj vyhrálo Mongeo Podlesí před AC Returnem a AC Hluboší B.
(zdroj Náš region a web Sokola Hluboš)

O Pohár starosty Obecnice
Mužstvo SG se zúčastnilo turnaje
SG O Pohár starosty Obecnice
28. srpna 2021. Byl to už 12.
ročník a účastnily se 4 mužstva
SG Slavoj Obecnice, TJ Zaječov,
Sokol
Drahlín
a
Hokejky
Obecnice.
Pohár získalo mužstvo TJ
Zaječov před Sokolem Drahlín,
Slavojem Obecnicí a Hokejkami
Obecnicí. Naše mužstvo vyhrálo
nad Slavojem 3:1, prohrálo
s Hokejkami 2:7 a remizovalo
s TJ Zaječovem 2:2.
Hodnocení hráčů: nejstarší Josef
Hejduk Sokol Drahlín
Nejlepší střelec Milan Mityska
z Hokejek Obecnice.
(blíže na webu Slavoje Obecnice)

Stolní tenis 2021
Stolní tenisté Sokola Drahlín hrají ve dvou mužstvech „A“ a „B“. Obě mužstva hrála
v sezóně 2020/2021 v okresních soutěžích. Áčko v Regionálním přeboru I. a Béčko v
Regionálním přeboru II. Do konce srpna nebyly soutěže rozlosovány! Los se objevil na
netu až 7. září. První zápas hrajeme až 2. října.

Mužstvo A
Rozlosování soutěže RP I. v sezóně 2021/2022
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Datum
So 02.10.2021 09:00
So 23.10.2021 09:00
So 23.10.2021 13:00
So 30.10.2021 09:00
So 30.10.2021 13:00
So 13.11.2021 09:00
So 13.11.2021 13:00
So 27.11.2021 09:00
So 27.11.2021 13:00
So 11.12.2021 09:00
So 11.12.2021 13:00
So 15.01.2022 09:00
So 29.01.2022 09:00
So 29.01.2022 13:00
So 12.02.2022 09:00
So 12.02.2022 13:00
So 26.02.2022 09:00
So 26.02.2022 13:00

Zpravodaj 2021

Domácí
TJ Spartak Čenkov
TJ Sokol Voznice B
TJ Sokol Hluboš-Paseky A
TJ SLAVOJ Obecnice C
TJ Spartak Rožmitál B
TJ Sokol Drahlín A
TJ Sokol Drahlín A
TJ Tatran Sedlčany D
TTC Příbram B
TJ Sokol Drahlín A
TJ Sokol Drahlín A
TJ Sokol Drahlín A
TJ Sokol Drahlín A
TJ Sokol Drahlín A
TJ Sokol Drahlín A
TJ Sokol Drahlín A
SK Březnice D
SK Březnice C
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Hosté
TJ Sokol Drahlín A
TJ Sokol Drahlín A
TJ Sokol Drahlín A
TJ Sokol Drahlín A
TJ Sokol Drahlín A
SK Březnice D
SK Březnice C
TJ Sokol Drahlín A
TJ Sokol Drahlín A
SK Chraštice A
SK Klučenic A
TJ Spartak Čenkov
TJ Sokol Voznice B
TJ Sokol Hluboš-Paseky A
TJ SLAVOJ Obecnice C
TJ Spartak Rožmitál B
TJ Sokol Drahlín A
TJ Sokol Drahlín A
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Kolo
19.
20.
21.
22.

Datum
So 12.03.2022 09:00
So 12.03.2022 13:00
So 02.04.2022 09:00
So 02.04.2022 13:00

Domácí
TJ Sokol Drahlín A
TJ Sokol Drahlín A
SK Chraštice A
SK Klučenic A

Hosté
TJ Tatran Sedlčany D
TTC Příbram B
TJ Sokol Drahlín A
TJ Sokol Drahlín A

Mužstvo B
Rozlosování soutěže RP II. v sezóně 2021/2022
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Datum
So 09.10.2021 09:00
So 16.10.2021 09:00
So 16.10.2021 13:00
So 06.11.2021 09:00
So 06.11.2021 13:00
So 20.11.2021 09:00
So 20.11.2021 13:00
So 04.12.2021 09:00
So 22.01.2022 09:00
So 22.01.2022 13:00
So 05.02.2022 09:00
So 05.02.2022 13:00
So 19.02.2022 09:00
So 19.02.2022 13:00

Domácí
TJ Sokol Drahlín B
TJ Sokol Drahlín B
TJ Sokol Drahlín B
TJ Sokol Příbram C
TJ Spartak Rožmitál C
TJ Sokol Drahlín B
TJ Sokol Drahlín B
TTC Příbram C
TJ Sokol Voznice - Malá Hraštice C
TJ SLAVOJ Obecnice D
TJ Sokol Drahlín B
TJ Sokol Drahlín B
SK Klučenic B
SK Chraštice B

Hosté
TTC Příbram C
TJ Sokol Voznice - Malá Hraštice C
TJ SLAVOJ Obecnice D
TJ Sokol Drahlín B
TJ Sokol Drahlín B
SK Klučenic B
SK Chraštice B
TJ Sokol Drahlín B
TJ Sokol Drahlín B
TJ Sokol Drahlín B
TJ Sokol Příbram C
TJ Spartak Rožmitál C
TJ Sokol Drahlín B
TJ Sokol Drahlín B

Sbor dobrovolných hasičů Drahlín
132 let od založení SDH v obci v roce 1889
Sbor dobrovolných hasičů měl k 1. lednu 2021 21 členů, z toho 3
děti, 7 žen a 11 mužů.
Ve třetím čtvrtletí roku 2021 se členové sboru nesešli.
Kroužek Mladý hasič
Takové kliky a ještě s dýchacím přístrojem, to je něco! Zvládly to i
dívky v oddílu Mladý hasič. Během května 2021 se odhlásily
z kroužku 3 děti, z toho 2 patřící pod náš SDH Drahlín (Anička a Honzík), ale zase 2 děti se
přidaly a oddíl má opět od 30. června stopstav! Čítá 19 dětí.
Protože se „drahlínské“ děti odhlásily, vše o další činnosti oddílu se nyní dočtete, pokud vás
to zajímá, v Obecnickém zpravodaji, který vychází měsíčně, kromě letního dvojčísla a
najdete ho na stránkách obce Obecnice – www.obecnice.cz.
Další budoucnost SDH v obci se bude řešit na Výroční valné hromadě SDH.

CHKO Brdy
VLS chtějí letos na podzim a příští rok na jaře obnovit 80 ha brdský lesů zasažených
kůrovcovou kalamitou. Místo klasické výsadby sazenic to udělají výsevem semen lesních
dřevin. Na této metodě obnovy spolupracují s vědci z výzkumné stanice v Opočně. Výsevy
se budou provádět v lokalitách, které neprošly hloubkovou očistou od nevybuchlé munice.
Zpravodaj 2021
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Tímto experimentem lesníci doufají velkoplošně obnovit les na holinách s pyrotechnickou
zátěží.
Vysévat se bude směs semen s pískem a ve směsi najdeme semena osiky, jeřábu, břízy,
borovice a smrku. Na každý 1 ha bude potřeba 2.5 tisíce osetých plošek o rozměrech 50x50
cm. V našich podmínkách je výsev novinkou, v současné době se setí semen používá např.
ve Skandinávii.
Dům přírody Brd
VLS zahájily stavbu Domu přírody Brd, a to 1. října 2021. Dům by měl stát 80 mil. Kč a bude
postaven v areálu loveckého zámečku Tři trubky. Bude tam expozice o středočeských
horách a jejich obyvatelích. Výstava bude mít 5 kapitol a bude představovat změny přírody
Brd v ročních obdobích, armádu v Brdech, ostrov pokladů Brd a jejich přírodní bohatství,
strážci Brd budou o obyvatelích této oblasti, zmíněn bude brdský duch Fabián. V exteriérech
areálu bude naučná ministezka pro děti, interaktivní a herní prvky pro nejmenší. Otevření se
předpokládá v roce 2023.

Zajímavosti - Upozornění
Pro zájemce o moštování
Bohužel kvůli stavu vybavení moštárny a zastaralým elektrickým rozvodům v budově, nám již
nebyla udělena revize na moštovací stroje, proto se v letošním roce moštovat nebude.
Vzhledem k velkým investičním akcím v obci nám již pro tento rok v rozpočtu nezbyly
finanční prostředky na rekonstrukci. V roce 2022 – 2023 se plánuje zakoupení části
moštovacího stroje a částečná rekonstrukce omítek a elektrické instalace, aby mohl být
provoz moštárny znovu obnoven.
Další možnosti podzimního moštování:
Moštárny Rožmitál pod Třemšínem, Dobříš, Kosova Hora nebo Hříměždice.
Ptačí chřipka
Na konci září se objevila v obci Trhové Dušníky ptačí chřipka. Drahlín spadá do ochranného
pásma a je nutné mít drůbež v uzavřených prostorách. Na webu obce je zveřejněno od 30.
září 2021 opatření nutné k zajištění bezpečnosti drůbeže ve vyhlášeném ochranném pásmu
(okruh 10 km od nákazy).
Výlov rybníka Luh
Dne 06.11.2021, pokud se vše podaří, plánuje MO rybářského svazu Bohutín výlov rybníka
V Luhu z důvodu odchytu Amerického sumečka, který ve velké míře decimuje potěr
chovných ryb. Po provedených opatřeních a nátoku nádrže bude znovu rybník zarybněn a
připraven pro další lovnou sezónu.

Informace z VLS
Hledáte zaměstnání a máte předpoklady pro práci pyrotechnika? Právě Vás hledá Vojenská
lesní správa, neváhejte a ozvěte se na uvedené telefonní číslo nebo mail.

Zpravodaj 2021
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Přijme na hlavní pracovní poměr

PYROTECHNIKA
Více informací:
tel.:
703 865 852
E-mail: jan.krnac@vls.cz

Drahlínský zpravodaj 03/2021 vydává Obecní úřad Drahlín, Tel.: 318 614 290, e-mail: info@drahlin.cz,
počet výtisků 300, ročník 2021, datum vydání říjen 2021
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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