Drahlínský zpravodaj
Ročník 2021

02/2021

červenec 2021

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

Investice ve 2. čtvrtletí 2021
Ve 2. čtvrtletí 2021 byl dokončen vrt nad
Malým Drahlínem, který by měl přinést více
vody do vodojemu Malý Drahlín. V současnosti
se provádějí zkoušky, odkalování a zjišťuje se
vydatnost zdroje. Pravděpodobně do 2 měsíců
bude vrt napojen na vodojem.
Ve 2. čtvrtletí 2021 byla v rámci zlepšení dopravní obslužnosti v obci položena nová obrusná
vrstva na místní komunikaci směrem k čp. 223, více v části „Dopravní obslužnost“

Informace pro občany
Obchod s potravinami - pojízdná prodejna
Obchod Coop Příbram je zavřený od 1. dubna 2020.
Za 1. čtvrtletí 2021 se nepřihlásil nikdo, kdo by mohl obchod provozovat jako zaměstnanec
Coop Příbram nebo jako soukromník, jediný obchod v naší obci byl stále zavřený.
Obecní úřad ve spolupráci se zastupitelkou obce Danou Horychovou, zajistil dojíždění
pojízdné prodejny, která k nám jezdí od 6. května 2021 a to každý čtvrtek. 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
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Byla jsem se podívat na první příjezd pojízdné prodejny k uzavřenému obchodu Coop Příbram.
O skoro 30 minut později dorazila modrá krabice, která je provozována soukromým
provozovatelem, a pod střechou u obchodu čekalo asi 11 budoucích zákazníků z řad starších
občanů, ale i mládeže. Prodejna měla na skladě různorodé potraviny, většinou trvanlivé, ale
dobrá prý byla nabídka uzenin, rohlíků bylo skoro v 16 hodin už pomálu, prodejna měla mrazící
box, kde nabízela nejběžnější nanuky a ruskou zmrzlinu. Ceny byly mírně vyšší než
v kamenných prodejnách v Příbrami, což je zapříčiněno vyššími náklady na rozvoz a zároveň
provoz pojízdné prodejny. O nabízené zboží byl z řad občanů zájem, pro zlepšení je možné
se s prodejcem domluvit a objednat zboží, které si zákazník přeje na příští týden, řekl k tomu
pan starosta.
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Je pravdou, že je lepší, když je možno si nakoupit v místě, a proto je pojízdná prodejna
řešením. Doufám, že je to řešení pouze dočasné a drahlínští občané se dočkají znovu
otevřené prodejny, kde se nakupuje v kvalitě 21. století. Obrázky jsou z 6. května 2021.

Rybářské závody pro děti V Luhu
Dne 5. června 2021 proběhly rybářské závody pro děti u rybníku V Luhu. Rybník byl začátkem
letošního roku pronajat Českému rybářskému svazu, z.s. MO Bohutín, který byl pořadatelem
akce, za podpory obce Drahlín a dalších sponzorů. Závody byly pouze pro přihlášené děti,
jednalo se o 25 dětí, kapacita rybníku je vzhledem k jeho velikosti omezená.
Start závodu byl v 9.00 konec v 12:00. Na začátku všichni účastníci obdrželi formulář pro
zapisování úlovků, na hrázi se pohybovali rozhodčí, kteří dětem zapisovali počet ulovených
ryb. Na konci závodu byly všechny děti odměněny pěknými cenami, včetně těch, kterým se
nic ulovit nepodařilo. Po celou dobu akce bylo zajištěno občerstvení formou svačin a
nealkoholických nápojů, na závěr si každý mohl opéci špekáček.
Držiteli poháru za nejvyšší počet úlovků se stali:
1. místo R. Bartoš
2. místo M. Srch
3. místo M. Strmiska

Největší ryba závodu: J. Fodor

Jednalo se o vydařenou akci, které přálo počasí a kterou si užilo 70 návštěvníků v příjemné
atmosféře a radosti z úlovků.(za text a foto děkuji paní Schneiderové a panu Černohorskému)
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Na rybníce V Luhu je v současné době možnost lovu ryb pouze s rybářskou povolenkou, která
se dá zakoupit na Obecním úřadě v Drahlíně, a to v ceně
Děti do 15 let za cenu 250,- Kč za kalendářní rok 2021
Dorost od 15 do 18 let 400,- Kč za kalendářní rok 2021
Dospělí 500,- Kč za kalendářní rok 2021
Nebo jednodenní povolení za 150,- Kč
Převážná část vybraných financí je využívána k zarybnění.

Připravované akce
Vzhledem k nejisté době, kdy země prochází pandemií a opatření vlády se stále upravují dle
zdravotní situace ve státě, budou případné akce oznamovány individuálně na vývěskách obce
a webu obce a zpravodaj se k nim vrátí později. Je možné, že se objeví akce, posunuté z 2.
čtvrtletí roku, protože v květnu se začala epidemická situace v naší zemi zlepšovat a
nakažených už bylo v červnu pod 100 občanů na 100 tisíc za den.

Plány rekonstrukce budovy čp. 56
Obec Drahlín získala do vlastnictví budovu čp. 56,
bývalou oplatkárnu, kterou po sametové revoluci
provozovalo krátce ZD Sádek, do svého vlastnictví.
Koupi schválilo OZ 11. března 2021. V současné době
obec investuje velkou část financí z rozpočtu do
vybudování vodovodu v severní části obce, posílení
vodního zdroje na Malém Drahlíně a do rekonstrukce
a výměny tepelného zdroje vytápění v MŠ Drahlín.
Rekonstrukce objektu bude probíhat v následujících
letech dle finančních možností obce případně, je zde i možnost získání dotace na opravu
budovy. V plánu je vytvoření několika studií využití budovy, které budou následně projednány
se zastupiteli. Nejpravděpodobnější se však jeví záměr využití budovy k přestěhování sídla
místního obecního úřadu a v horní části zřízení sociálního bydlení. V případě realizace tohoto
návrhu, budou současné prostory obecního úřadu využity pro potřeby mateřinky a rozšíření
služeb pro občany.
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CoVID-19 je na ústupu
Nouzový stav trval od 5. října 2020 do 11. dubna 2021.
Od 15. ledna 2021 byl spuštěn centrální očkovací systém pro občany, nejprve 80+,
potom 70+ a od 14. dubna 65+ a potom poměrně rychle následovaly další věkové
kategorie zájemců. Kromě toho se přednostní očkování týkalo vybraných skupin
občanů, jako jsou zdravotníci, hasiči, policisté, chronicky nemocní apod. Těmto
skupinám občanů zajistil Obecní úřad Drahlín ve spolupráci s Obecním úřadem Obecnice a
Oblastní nemocnicí Příbram možnost očkování, které se úspěšně uskutečnilo ve vzdělávacím
centrum na faře v Obecnici. Obecní úřad poskytoval pomoc při registraci našich občanů do
centrálního registru Ministerstva zdravotnictví ČR. Pokud někdo nemá možnost si vytisknout
certifikát, může se obrátit na Obecní úřad v Drahlíně, rádi pomůžeme.
Pouze pro informaci: na Příbramsku ve dvou centrálních očkovacích centrech bylo na konci
dubna naočkováno téměř 18 tisíc zájemců.
15. dubna 2021 bylo poprvé
naočkováno v naší zemi za jeden
den více jak 70 tisíc dávek, počítá
se to jako rekord od počátku
očkování v prosinci 2020. Další
rekord padl 29. dubna, to bylo
vyočkováno 72.843 dávek za den.
V sedmi krajích, mezi nimi i ve
Středočeském,
se
uvolnila
opatření už 3. května. Do
mateřinek se mohly vrátit všechny
děti, ve školách byla zavedena
kontaktní výuka i pro druhý stupeň
s
pravidelným
týdenním
testováním žáků i učitelů. Úprav
doznala i výuka na středních a
vysokých školách. Od 10. května
2021
se
otevřely
všechny
obchody.
Mapka je z 18. května a je na ní
vidět značné zlepšení situace
z původně zcela fialově označené
země.
2. června padl očkovací rekord, za jeden bylo naočkováno 109.861 lidí.
Obec Drahlín poskytla občanům cca 500 respirátorů FFP2 ze svých zásob, a to od 17. března
do 30. června 2021.
Stále je možné si na obecním úřadu zažádat, zásoby pro veřejnost ještě nejsou
vyčerpány.
V obci byli k 15. dubnu už pouze 2 občané pozitivní na covid-19. K 20. dubnu už nikdo,
k 30. dubnu 1 občan. Na začátku května už opět nikdo.
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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

Provoz Obecního úřadu Drahlín v době letních prázdnin


Od 1.7. do 31.8. budou ve středu úřední hodiny a provoz pokladny zkrácen do 18:00



Ve středu 7.7. z důvodů přerušení dodávky elektřiny bude obecní úřad uzavřen



V době od 16.8. do 27.8. bude z důvodů dovolené obecní úřad uzavřen

V průběhu 2. čtvrtletí 2021 se konala celkem 2 veřejná zasedání OZ Drahlín.
Veřejné zasedání OZ obce dne 28. dubna 2021
Projednalo a schválilo:
 Rozpočtové opatření č. 2/2021, které je uvedeno níže
 Hospodářský výsledek mateřinky za rok 2020 ve výši 50.808,11 Kč. Částka bude
převedena do rezervního fondu MŠ.
 Účetní uzávěrku mateřinky za rok 2020
 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zakázku „Drahlín – rozšíření vodovodu II. etapa“ ze
14. srpna 2020. V dodatku je uvedeno nově předání a převzetí díla 8 měsíců od
předání staveniště vzhledem k pandemii covid-19.
 Zrušilo návrh na zakázku malého rozsahu na „Svoz odpadů v obci Drahlín“, protože se
přihlásil pouze jeden uchazeč s nevyhovující cenou.
 Výběr dodavatele na zakázku malého rozsahu na „Výměnu systému vytápění budovy
čp. 92“ - zastupitelstvo stanovilo hodnotící komisi ve složení Ing. Zdeněk Černohorský,
Josef Dvořák a Dana Horychová. Pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy o dílo
s dodavatelem, kterého komise vyhodnotí jako nejvýhodnějšího.
 Knihovní řád Obecní knihovny Drahlín byl schválen s platností od 1. května 2021 a
nahradil původní ze dne 15. října 2002. Nový knihovní řád bude k dispozici v místní
knihovně.
 Žádosti o dotace z rozpočtu obce Drahlín pro rok 2021 – Žádost o dotaci poslal
Nalžovický zámek a OZ mu vyhovělo ve výši 5.000 Kč pro rok 2021 na základě
VS/03/2021.
 Žádost o připojení nemovitosti Drahlín čp. 66 na kanalizační řad obce – OZ pověřilo
starostu obce k místnímu šetření k realizaci přípojky na kanalizační řad obce
k uvedenému domu a bude požadovat projektovou dokumentaci budoucí přípojky. Po
obdržení požadovaných materiálů bude hlasovat znovu.
 Záměry prodejů částí pozemků parc. č. 938/1, 801/5, 57/7 a 921/2 k.ú. Drahlín –
prodeje částí pozemků ve vlastnictví obce byly schváleny, jedná se o dorovnání stavu
vzhledem k oplocení pozemků na daných číslech parcel k domům čp.82, čp.108,
čp.32.
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 Záměr směny pozemků parc. č. 938/1 za č. 66/1, 66/13 a 938/4 v k.ú. Drahlín – OZ
směnu schválilo, jedná se o celkovou výměru 225 m2
 Věcná břemena na pozemcích parc. č. 801/46 a 801/61 ve prospěch obce, na
pozemcích č. 57/16 a 57/4 ve prospěch obce – OZ věcná břemena schválilo, jedná se
o částečné vedení kanalizace přes soukromé pozemky. Bude uzavřena smlouva o
zřízení věcného břemene za úplatu v částce 1.000,00 Kč na dobu neurčitou.
 Dvě věcná břemena služebnosti ve prospěch ČEZ Distribuce za jednorázovou náhradu
4.290,00 Kč.
 Žádost o dotaci z MAS Brdy na opravu zahradního přístřešku MŠ – OZ schválilo podání
žádosti o dotaci na akci „Obnova venkovní učebny MŠ Drahlín včetně pořízení
vybavení“ z programu rozvoje venkova Státního zemědělského intervenčního fondu
(MAS Brdy). Hodnota zakázky je stanovena na max. 378.000,00 Kč, podpora 80%,
spoluúčast obce max. 75.600,00 Kč.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
 Možný odkup cesty k domu čp.44 po vyhotovení geometrického plánu a zpracování
kupní smlouvy.
 Provoz pojízdné prodejny bude muset být dotován z rozpočtu obce Drahlín.
Prodejna, provozovaná soukromým provozovatelem panem Miroslavem Plavcem,
bude dojíždět do obce každý čtvrtek odpoledne, jak je uvedeno výše.
 Starosta obce seznámil zastupitele s ukončením činnosti Svazu zahrádkářů Drahlín
v tomto roce s tím, že před ukončením bude obci navrácena dotace poskytnutá
organizaci v roce 2019 na její činnost.
 Starosta obce byl pověřen jednáním s velitelem JSDH Drahlín o možnosti ukončení
činnosti této jednotky. V obci by tak působil pouze SDH Drahlín a pravomoci
zásahové jednotky by byly převedeny na JSDH Obecnici. S ní by byla případně
uzavřena veřejnoprávní smlouva o vzájemné spolupráci v rámci jednotky požární
ochrany. Při jednání se bude také řešit převedení hasičského vozidla z obce na SDH
Drahlín s tím, že by organizace nesla veškeré náklady spojené s jeho provozem.
Pokud se obě strany nedohodnou, je možné nabídnout vozidlo k prodeji.
Veřejné zasedání OZ obce dne 2. června 2021
 VZ schválilo rozpočtová opatření č. 3 a č.4/2021, obě opatření jsou uvedena v části
rozpočtu 2021.
 Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku, hospodářský výsledek obce za rok 2020 a
závěrečný účet obce za rok 2020. Informace je uvedena v části rozpočtů níže.
 OZ schválilo odkup části pozemku č. st. 7/2 a 21/1 v k.ú. Drahlín
 OZ schválilo zapojení MŠ Drahlín do projektu Šablony 3
 OZ schválilo směrnici č.1/2021 Spisový řád obce.
 OZ schválilo směny pozemků č. 938/1, jedná se o narovnání hranic pozemků.
Výsledky zasedání budou podrobněji rozepsány v DZ03/2021, protože do závěrky tohoto čísla
ještě nebyly zveřejněny.

Obecní voda a kanalizace
Stavba vodovodu
Stavba by měla být dokončena do 30. června 2021. Dotace z Ministerstva zemědělství činí
7.353.000,- Kč. Část dotace ve výši 3.355.583,18 Kč již byla připsána na účet obce.
Práce na rozšíření vodovodu do severní části obce začaly tento rok 15. března. Vodovod byl
položen v ulici od čp. 22 po čp. 93. Od dubna se pracovalo nepřetržitě do června 2021, i když
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v počátku bylo počasí stavbě nepříznivé. K 15. dubnu byla hotova ulice vedoucí kolem čp. 25,
24 až 27, dotažena byla až k čp. 58, jak ukazují následující obrázky.

Trochu více práce znamenalo napojení nové části vodovodu na starou větev u domu čp.
119. Pracovníci stavby měli problém zakončení nalézt. Nakonec se to povedlo a stavba
pokračovala ulicí směrem k čp. 228. K 30. dubnu se stavba dostala k čp. 114 a 226.

Na konci května stavba vodovodu pokračovala dále na okraj lesa a směrem na sever k lesní
křižovatce. Jsou tam dvě bytové jednotky. Následující foto je z 3. června 2021.
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V červnu stavba pokračovala vybudováním přípojek k hranicím pozemků v dané lokalitě a
urovnáním cesty v místě stavby. Z 13. června 2021 jsou dvě následující fotografie.

V červnu došlo také na pokládání obrusné asfaltové vrstvy na části cest tam, kde byly
provedeny výkopy a položení potrubí pro vodovod.
Analýza vzorků vody z vodojemů Drahlín 23. února a 1. března 2021
23. února a 1. března 2021 byly odebrány vzorky vody z vodojemů Drahlín a na místě OÚ
kuchyňka, na vodojemu Malý Drahlín a čp. 169. Odebrané vzorky byly analyzovány s tímto
výsledkem:
Na vodojemu Drahlín byla konstatována optimální koncentrace volného chlóru a
mikrobiologická kvalita vody byla v normě. Příznivý byl obsah přírodních organických látek,
zjištěné pH odpovídalo hygienickému limitu. Vysoký byl obsah oxidu uhličitého, což může
způsobovat korozi potrubí a z tohoto důvodu byl doporučen k instalaci alkalizační prostředek.
V budově čp. 92 MŠ Drahlín, byla potvrzena velmi dobrá kvalita vody, příznivá je nízká
koncentrace manganu, byla naměřena vyšší koncentrace železa a doporučeno vodovod
odkalit, aby nedocházelo k zadržování zbytkového železa v potrubí. Jinak je voda bez závad.
Na vodojemu Malý Drahlín má voda příznivý obsah manganu a železa. Voda je vyhovující,
příznivý je obsah přírodních organických látek, pH bylo nižší a byl opět doporučen alkalický
prostředek na jeho zvýšení.
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Vodovod u čp.169 má vodu plně vyhovující požadavkům na kvalitu pitné vody, příznivá je
koncentrace železa a manganu, nízký obsah organických látek, ukazatel pH opět nižší a opět
doporučen alkalický prostředek na jeho zvýšení. Koncentrace volného chlóru byla nižší, přesto
nebyly zaznamenány žádné problémy s mikrobiologickou kvalitou vody.
Analýzu provedla 1. SčV, a.s. a podepsána byla technologem pitných vod Bc. Michaelou
Zemkovou.
Sucho a nedostatek vody
Udeřily vedra a už 16. června letošního roku OÚ Drahlín varoval před nedostatkem vody ve
vodojemu Malý Drahlín. Zakázal s okamžitou platností zalévání zahrad, mytí aut a napouštění
bazénů z obecního vodovodu.
V noci ze dne 14. 6. na 15. 6. došlo k vyčerpání vody ve vodojemu na Malém Drahlíně,
pravděpodobně došlo k tomu, že někdo odebral velké množství vody z řadu a vzhledem
k nižšímu přítoku vody po delším období sucha nedošlo k doplnění vody do zásobních nádrží,
jelikož spotřeba byla vyšší než přítok do vodojemu. Toto nezodpovědné chování někoho z nás
způsobilo, že občané v části obce Malý Drahlín byli jeden den bez vody i přestože se nám
podařilo narychlo sehnat dovoz cisterny od SčV, jelikož všechny cisterny byly až do večera
v terénu, stav zásoby vody byl obnoven až druhý den. Ve středu opět musely být dovezeny
další 2 cisterny, následující den ještě jedna cisterna vody. Vodovodní řád byl tak zavzdušněn,
že se nám tlak vody podařilo po celodenním úsilí opět obnovit až ve středu 16. června ve
večerních hodinách. Do té doby voda tekla pouze malým tlakem a den předtím někomu
dokonce vůbec.
Toto se v předešlých letech stávalo v části obce Velký Drahlín, což se vyřešilo zdrojem nového
vrtu pro vodojem Velký Drahlín a v současné době je zásoba vody pro tuto část plně
dostačující. Výkon nového vrtu o hloubce 60 m je schopen dodávat kapacitně mezi 80-100 m3
vody za 24 hodin.
V minulém týdnu dokončila firma Envirex, s.r.o. práce na vybudování nového vrtu v části obce
Malý Drahlín, čerpacími zkouškami tohoto vrtu bylo zjištěno, že kapacita dodávané vody je 80
m3 za 24 hodin, což během jednoho až dvou měsíců vyřeší případné problémy v zásobě vody
pro vodojem Malý Drahlín.
Tímto bychom chtěli informovat občany, kteří se domnívají, že malá či nedostačující
zásoba vody ve vodojemu Malý Drahlín, je způsobena tím, že přepouštíme vodu do
vodojemu ve Velkém Drahlíně, že tomu tak není.
A doporučení pana starosty?
Používejte vodu z vodovodního řadu pouze k účelům tomu určeným, nezalévejte
z vodovodního řadu a nedopouštějte si bazény!!!!! Potom nebudeme mít problémy se
zásobováním obce pitnou vodou.

Rozpočet 2020
Na úřední desce obce byl zveřejněn návrh závěrečného účtu obce Drahlín za rok 2020
v květnu 2021, který byl 2.6. zastupitelstvem schválen.
V něm je kromě jiného uvedeno:
Náklady celkem 8.741.660,08 Kč
Výnosy celkem 9.105.847,07 Kč
Výsledek hospodaření obce za rok 2020 +364.186,99 Kč.
Nejvíce prostředků bylo z rozpočtu v roce 2020 vynaloženo na:
Zajištění pitné vody:
4.170.220,12 Kč
Opravy místních kulturních památek:
1.539.039,00 Kč
Zpravodaj 2021

- 10 -

Drahlín

Drahlínský zpravodaj 02/2021
Komunální služby a územní rozvoj:
Údržbu silnic
Péči o vzhled obce a veřejnou zeleň
Odvádění odpadních vod
Sběr a odvoz komunálního odpadu
Činnost mateřinky
Sportovní zařízení ve vlastní péči
Veřejné osvětlení
Krizová opatření např.
a další

1.270.924,79 Kč
772.568,40 Kč
615.978,72 Kč
446.753,24 Kč
399.326,00 Kč
385.699,88 Kč
282.679,00 Kč
219.776,81 Kč
30.975,00 Kč

Příjmy celkem: 13.802.941,17 Kč
Výdaje celkem: 16.116.417,35 Kč
Schodek ve výši 2.313.476,18 Kč byl kryt z finančních prostředků obce z minulých let.
Účty k 01. lednu 2020
7.560.003,43 Kč
k 31. prosinci 2020 5.246.527,25 Kč
Dotace poskytnuté v roce 2020:
TJ Sokol Drahlín 80.000,00 Kč, SDH Drahlín 25.000,00 Kč, Ochrana fauny ČR 5.000,00 Kč,
Nalžovický zámek 5.000,00 Kč
Členské příspěvky organizacím, kde jsme členy:
Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram 20.000,00 Kč, Svazek obcí Podbrdského regionu
3.342,00 Kč, MAS Brdy 15.204,00 Kč
Dotace obdržené v roce 2020:
Zajištění voleb do zastupitelských orgánů ze státního rozpočtu
42.063,00 Kč
Covid-19 ze státního rozpočtu
696.250,00 Kč
Na vyhledání a průzkum zdroje vod z Ministerstva pro životní prostředí
244.408,00 Kč
Na opravy kapliček z Ministerstva pro místní rozvoj
480.908,00 Kč
Na úpravu zahrady MŠ z Fondu životního prostředí ČR
500.000,00 Kč
Celkem
1.963.629,00 Kč
Příspěvková organizace MŠ
Závazný ukazatel 2020
Navýšení
Z vlast. rozpočtu-provozní nákl.
Celkem

320.000,00 Kč
50.066,00 Kč
15.633,88 Kč
385.699,88 Kč

Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno 3.2.2021 Odborem interního auditu a kontroly
Středočeského kraje a nebyly zjištěny nedostatky.
Podrobněji na webu obce v sekci „Úřad – Ekonomika“.
Závěrečný účet Svazku obcí Podbrdského regionu 2020
Celkové příjmy skutečné činily 74.103,19 Kč, z toho nedaňové 87,19 Kč a transfery od obcí
74.016 Kč. Výdaje celkem činily 39.439,00 Kč hlavně za nákup materiálu, nákup ostatních
služeb, pohoštění. Hospodářský výsledek je +30.830,19 Kč. Zůstatek účtu k 31.12.2020 je
143.345,47 Kč a drobný dlouhodobý majetek je ve výši 327.744,00 Kč.

Rozpočet 2021
Rozpočet obce pro rok 2021 byl projednán na veřejném zasedání OZ 25. listopadu a schválen
21. prosince 2020.
Zpravodaj 2021
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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 druhém čtvrtletí roku 2021 bylo 28. dubna schváleno rozpočtové opatření č.2/2021.
Celkově zvýšilo příjmy obce o 15.643,11 Kč a výdaje o 102.700,00 Kč. V příjmové části byl
přijat kompenzační bonus ve výši 20.630,59 Kč a snížila se dotace na chodník od zahrady MŠ
k obchodu z 459.674,00 Kč na 454.686,52 Kč.
Ve výdajové části se zvedly náklady za opravu rozhlasu o 45.000,00 Kč, náklady na veřejné
osvětlení o 250.00,00 Kč, snížily se náklady na územní plán o 24.300,00 Kč a náklady na
odkup oplatkárny o 148.000,00 Kč. Snížil se příspěvek SDH Drahlín o 20.000,00 Kč.
OZ schválilo 2. června rozpočtové opatření č. 3/2021. Toto opatření zvýšilo náklady o
50.000 Kč a vyrovnalo je financováním. Jedná se o částku, kterou obec zaplatila za úklid sněhu
v obci v letošní zimě.
OZ schválilo 2. června i rozpočtové opatření č. 4/2021. Navýšilo rozpočtové příjmy o
120.500 Kč a rozpočtové výdaje o 970.500 Kč, o 850.000 Kč se zvýšilo financování rozpočtu.
40.000 Kč byly příjmy z pitné vody, 30.000 Kč z kanalizace, 20.000 Kč vrácená nevyčerpaná
dotace a 30.500 Kč dar od zahrádkářů na opravy moštárny. Zvýšení výdajů se týkalo oprav
silnic ve výši 250.000 Kč, odkupů pozemků u místních komunikací 20.500 Kč, 400.000 Kč
stálo tepelné čerpadlo pro budovu čp.92 a 300.000 Kč opravy společných prostor budovy
čp.92.

Informace o odpadech
Letos v obci opět odvážela odpady firma Technické služby města Příbram.
Ve čtvrtek 8. dubna od 15.45 do 16.15 hod. byl umožněn svoz nebezpečného odpadu.
Ve dnech od 8. dubna do 11. dubna byl přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Obě
služby občané obce plně využili.
Další termín svozu nebezpečných složek odpadu je plánován na 7.9.2021 od 15.45-16.15
hod. V této době bude probíhat i svoz velkoobjemového odpadu, přesný termín umístění
velkoobjemového kontejneru bude upřesněn.

Doprava a dopravní obslužnost
Nový povrch vozovky a úprava křižovatky u čp. 210

Zpravodaj 2021
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Ve druhém čtvrtletí 2021 došlo ke zlepšení dopravní obslužnosti na místní komunikaci od
křižovatky u čp. 210 k čp. 223 položením obrusné asfaltové vrstvy včetně odvodu povrchové
vody a byla opravena křižovatka u nové výstavby v obci, jak zachycují obrázky z 23. června.

Úprava provozu na místních komunikacích a silnici č. III/185

Veřejnou vyhláškou MěÚ Příbram ze 14. května 2021 došlo k dalšímu omezení dopravy na
uvedené komunikaci z důvodu pokládky NN vedení, a to v termínech od 27. května do 31.
července 2021. Žadatelem žádosti byla firma Union Grid s.r.o. se sídlem v Praze, která bude
stavební práce provádět. Žádost byla odsouhlasena Policií ČR 31. ledna 2021 a souhlas dala
i Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje 4. května 2021. Opatření o omezení
provozu bylo vyvěšeno na webu obce od 17. května 2021.

Zpravodaj 2021
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Mateřská škola
Rok 2021 - 82 let od založení Mateřské školy v Drahlíně v roce 1939
Od 1. března do 11. dubna 2021 byla mateřinka uzavřena a od 12. dubna mohly do mateřinky
předškolní děti, jak se začala epidemiologická situace v naší zemi uvolňovat.
Dva obrázky z března – děti nikde…..

Duben už byl veselejší, od 12. dubna chodily do mateřinky předškolní děti a podle slov paní
ředitelky se dohánělo, co se dalo. Děti probraly domácí úkoly z distanční výuky, povídaly si o
domácích zvířatech, splnily úkol tlučení másla, probraly téma Zeměkoule a povídaly si v jeho
rámci o světadílech. Pracovaly také s Maxíkem, to je program zaměřený na přípravu dětí do
školy. Sázely také semínka. Od MAS Brdy dostaly novou keramickou pec, ponk a kuchyňku.

Zpravodaj 2021
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Květen byl ještě veselejší, od 3. května už mateřinka mohla vzdělávat všechny děti, které
přijala a které zrovinka nemarodily. První týden v květnu byl věnován maminkám, které slavily
9. května Den matek, potom dva týdny věnovaly tématu vody, kde se kromě jiného staraly o
pulečka, krmily ho a denně pozorovaly, jak prospívá. 28. května jely do Hrachova na denní
program s názvem „Záchranná stanice“
Hned 1. června děti slavily v Čechově stodole, kde se mohly seznámit s Podbrdskými skřítky.
V červnu probíhaly akce zaměřené na znalost regionu, v němž žijeme, např. 8. června děti
navštívily Točírnu v Příbrami a seznámily se s výrobou keramiky. 9. června zavítaly do místní
knihovny na přátelské setkání s paní knihovnicí a knihou. 11. června v rámci projektu Ekoškola
byly děti v Ekocentru a záchranné stanici v Hrachově, kde pro ně byl sestaven speciální
program. 24. června proběhla letní slavnost a v rámci ní i rozloučení se školáky a noční školka.

Oznámení rodičům:
V červenci a srpnu, konkrétně v období od 12. července do 20. srpna 2021 bude
mateřinka zavřená. V tomto období budou pracovat řemeslníci na výměně kotle.
Zápis dětí na školní rok 2021/2022
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání se letos podávala v termínu 2. – 16. května 2021.
K zápisu se hlásilo celkem 10 uchazečů, ale vzhledem ke kapacitě naší MŠ bylo přijato
pouze 6 nových dětí.
Do školy letos odejdou 3 děti.

Obecní veřejná knihovna
Rok 2021 – 98 let od první písemné zmínky o Obecní knihovně Drahlín v roce 1923
Od 14. dubna byla naše knihovna opět otevřena za stanovených hygienických
podmínek, např. jeden návštěvník na 15 m2, paní knihovnice bude každý týden před
otevřením knihovny testována antigenním testem.
Na veřejném zasedání OZ 28. dubna 2021 byl schválen nový Knihovní řád Obecní knihovny
Drahlín, který má platnost od 1. května 2021. Nahradil knihovní řád z roku 2002.
Jak už to v životě bývá, každá činnost má svá pravidla, a tak uvedu pár bodů z knihovního
řádu pro ty, kteří mají naší knihovnu v oblibě a chodí si knížky půjčovat, nebo o nich debatovat.








Při převzetí výpůjčky je potřebné si výpůjčku prohlédnout a případně upozornit na vady,
které byste objevili, případně je řešit s vedoucí knihovny
Výpůjčku si můžete také rezervovat, v naší knihovně bezplatně
Výpůjční doba mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc a můžete si před jejím uplynutím
požádat o prodloužení, a to celkem 3x
Je zakázáno ve vypůjčených knihách a dokumentech provádět jakékoliv změny, např.
podtrháváním či psaním poznámek
Pokud výpůjčku nevrátíte, je knihovna oprávněna ji vymáhat právní cestou a uživatel
hradí všechny náklady s tím spojené, může být také pozastaveno poskytování všech
služeb pro daného uživatele
Roční poplatek za registraci činí 40 Kč pro každého uživatele
Protože knihovna pracuje s osobními údaji uživatelů, zaručuje také jejich úschovu a
nakládání s nimi podle všech pravidel ochrany osobních údajů.

Pokud potřebujete podrobnější informace, bude nový knihovní řád k dispozici zájemcům přímo
v naší knihovně v budově čp. 92 v přízemí.

Zpravodaj 2021
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Plány knihovny na léto od paní knihovnice:
Milí čtenáři,
tak je za námi první pololetí tohoto zvláštního roku. Jsme rádi, že se s vámi opět můžeme
pozvolna začít vídat. V červnu jsme měli velmi milou návštěvu dětí a učitelek z mateřské
školky. Bylo velice příjemné se zase vidět. A velikou radost máme, že jste k nám nezapomněli
cestu. Děkujeme. Stýskalo se nám. Doufejme, že už nás žádná nemilá překvapení nečekají. 
Pokud jde ale o prázdninový provoz, tentokrát budeme mít celý červenec zavřeno – těšíme
se na vás opět v srpnu. Pokud byste chtěli v červenci vrátit knihy, můžete je nechat na obecním
úřadě.
Přejeme vám všem krásné léto. Ať je plné jen těch příjemných překvapení.
Marie Kuchařová
Obecní knihovna Drahlín

Společenské a sportovní akce v obci od dubna do června 2021
Všechny společenské akce v 2. čtvrtletí roku 2021 byly z důvodu pandemie koronaviru
CoVID-19 zrušeny.
Čarodějnice
Ani letos nebyly vhodné čarodějnické oslavy oficiální a organizované různými spolky či obcemi.
Lidé si mohli udělat malý táboráček na zahradách, ale hasiči upozorňovali na to, že tyto ohně
bývají dost často větším rizikem než velké ohně oficiální. Zdůraznili hlavně to, aby si lidé dávali
pozor na sucho a vítr.
Z hlediska středočeských záchranářů měly čarodějnice letos tyto následky: 3 popálené osoby,
6 osob ošetřovaných s různými zraněními, např. po napadení, také 23 osob bylo převezeno
z důvodu alkoholu, z toho 3 osoby nezletilé. Mezi popálenými byla i holčička ve věku batolete,
která si popálila ruce, když spadla do ohniště. Skončila ošetřena v nemocnici s popáleninami
I. a II. stupně na 2% těla.
K odlehčení uvádím pěkné čarodějnice, které byly viděny jinde:

U nás v Drahlíně vypadala místa tradičního upalování čarodějnic takto smutně:

Zpravodaj 2021

- 16 -

Drahlín

Drahlínský zpravodaj 02/2021

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.

Údaje do bilance, které se týkají počtu členů a hospodaření, budou zveřejněny v dalším
zpravodaji vzhledem k tomu, že covidová situace neumožnila provést schvalovací valné
hromady na začátku roku 2021 a ta sokolská bude pravděpodobně až v září 2021.

Fotbal 2021
Ve fotbalu hraje MUŽSTVO „A“ ve III. třídě skupině A okresní soutěže v Příbramské,
regionu a pro radost mužstvo staré gardy.

Fotbal - mužstvo „A“
V sezóně 2020/2021, která začala 22. srpna, sehrálo mužstvo „A“ na podzim 2020 8 zápasů
s bilancí: 8(4:0:4) se skóre 23:18. Mužstvo získalo celkem 13 bodů. Od 12. října do konce roku
byla soutěž přerušena kvůli pandemii koronaviru CoVID-19. Do konce června 2021 se
amatérská fotbalová soutěž nerozjela. Na hřišti se místo hráčů pyšnily pampelišky.

Zpravodaj 2021
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Výkonný výbor Fotbalové asociace ČR (FAČR) v úterý 4. května 2021 schválil ukončení
nedohraného ročníku 2020/2021 v amatérských a mládežnických soutěžích v zemi od
třetí ligy níže.
Je to druhá sezóna, která skončila předčasně. Dohraje se pouze domácí pohár MOL Cup.
Výkonný výbor zdůraznil, že myslel při rozhodování také na to, že po dlouhodobé herní a
tréninkové přestávce není možné realizovat restart soutěží bez značného rizika zranění hráčů.
Zdraví hráčů postavil FAČR jako svou prioritu. Asociace byla i po ukončení jmenovaných
soutěží připravena pomoci klubům s realizací případných turnajů spadajících pod okresní a
krajské svazy termínově spadající do sezóny 2020/2021. FAČR bude u těchto případných
turnajů proplácet náklady klubů na rozhodčí. Tak by mohl pomoci k reálnému návratu (pokud
to podmínky dovolí) hráčů na hřiště a k přípravě na novou sezónu.
Platí tedy: mužstvo A Sokola Drahlín skončilo v nedohrané sezóně 2020/2021 na 6. místě
ve III. třídě skupině A okresní fotbalové soutěže na Příbramsku. Bilance 8(4:0:4), skóre
23:18, 13 bodů. Soutěž vyhrálo mužstvo TJ Stará Huť za 20 bodů. Poslední 14ctý skončil
TJ Sokol Dolní Hbity, který prohrál všech svých 8 zápasů. Konečná tabulka sezóny
2020/2021 je uvedena ve zpravodaji č.4/2020.
Okresní pohárová soutěž byla zahájena 15. srpna 2020. Zápas prvního kola jsme vyhráli a
postoupili do druhého kola, ale druhé kolo se opět z důvodu pandemie nekonalo. Původně
bylo přeloženo na neděli 21. února 2021 od 14.00 hodin na hřišti v Drahlíně. Protože byl
prodloužen nouzový stav, utkání se v tomto termínu nehrálo. Nehrálo se ani potom.
Na jaře po rozvolnění situace se sehrála v našem Sokole dvě přátelská utkání, první s Lázem
jsme vyhráli 6:4 a druhé s Višňovou 2:1. V sobotu 16. června jsme hráli poslední jarní zápas
s Milínem B.
Mužstvo SG stále nemá vedoucího a hráči tohoto mužstva zatím neprojevili žádnou větší
iniciativu sehnat ho a ani větší iniciativu hrát. Pandemie je zabrzdila.
Přesto, že se na hřišti letos moc nehrálo, byla provedena na začátku června velká údržba
travnaté plochy, tráva byla strojově vyhrabána, hloubkově provzdušněna a zapískována.
Připravuje se také rozšíření zavlažovacího systému. Pokračuje se s výměnou laviček a letos
bude také zavěšena nová ochranná síť na konstrukci za brankou.
Zahájení nové sezóny zatím nebylo upřesněno ze strany FAČR.
Výroční valná hromada Sokola se bude pravděpodobně konat v září 2021.
(za informace děkuji panu Zdeňku Lukášovi)

Nové vedení FAČR
3. června se novým předsedou FAČR stal Petr Fousek, který ve druhém kole volby zvítězil
nad Karlem Poborským o 15 hlasů, 106:91.
Zpravodaj 2021
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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.

Mužstvo A
Sezóna 2020/2021 začala v září 2020 a mužstvo A hrálo v RP I.
Za podzim 2020 sehrálo mužstvo pouze 3 zápasy, než byla soutěž přerušena. Skončilo
průběžně na 3. místě neúplné tabulky.
Nejlepším hráčem v mužstvu A byl na podzim Jaroslav Samek s úspěšností: 81,82%, který
se umístil na 12. místě tabulky střelců RP I.
V 1. čtvrtletí roku 2021 soutěž stolních tenistů RP I. nepokračovala, zastavila ji pandemie
CoVID-19. Nehrálo se ani ve druhém čtvrtletí roku.

Mužstvo B
Sezóna 2020/2021 začala v září 2020 a mužstvo B hrálo v RP II.
Za podzim 2020 sehrálo mužstvo jen jeden zápas a zařadilo se na 6. místo neúplné tabulky.
Nejlepším hráčem mužstva B se 100%tní úspěšností se stal Stanislav Sláma, který se umístil
na 6. místě tabulky střelců RP II. Hned za ním se stejnou úspěšností jsou hráči Jan Müller a
Antonín Jaroš.
V 1. čtvrtletí roku 2021 soutěž RP II. nepokračovala a nepokračovala ani ve 2. čtvrtletí.
Sezóna 2020/2021 je hodnocena jako nedohraná. Nová sezóna 2021/2022 pravděpodobně
začne na podzim 2021, pokud se nezhorší pandemická situace ve státě.

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.
V prvním čtvrtletí 2021 sbor nepracoval, nekonala se VVH sboru ani
další akce a setkání. Neproběhlo žádné školení ani cvičení. Na vině
byla epidemiologická situace v zemi a stálý nouzový stav.
Ve druhém čtvrtletí roku 2021 se členové sboru nesešli. Hasičské auto
bylo na STK, což zařizoval OÚ. Protože je STK u hasičského automobilu platná dle zákona o
IZS na jeden rok provozu, je nutno tuto povinnost plnit každoročně.
Po rozvolnění opatření proti koronaviru se 10. května opět sešel kroužek Mladý hasič, a to po
dlouhé přestávce, která trvala od 12. října 2020. Na schůzce se podle poučky: „Opakování,
matka moudrosti“ zopakovaly potřebné znalosti a dovednosti, jako např. požární technika,
spojování hadic, stavění základny….. Na schůzce se dohodlo, že bude každá schůzka od 17.
května delší o 30 minut, bude se konat od 16.00 hodin do 17.30 hodin. V květnu i červnu oddíl
pracoval na 110%, vybral si také jméno pro soutěže mladých hasičů: Brdští tetřevi (tetřev je
symbolem obce Obecnice). V oddíle je nyní evidováno 19 dětí a je vyhlášen stop stav. Do
kroužku chodí i děti z našeho SDH.
(info z Obecnického zpravodaje č.5/2021 a č.6/2021)
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Místní zahrádkáři – letos končí !
50 let od založení místní organizace ČSZ v roce 1971
Zdobení zahrad v obci
Stále častěji objevuji na procházkách obcí či
kolem obce různé veselé postavičky nebo
skřítky a podobnou havěť.
Kdo ví, kde je umístěna postavička z
obrázku?

Je to smutné, ale ani na naší vesnici neudržela svou činnost místní organizace ČSZ.
Ve druhém čtvrtletí roku 2021 se konala schůzka předsedy zahrádkářů a starosty obce, kde
se oba činitelé dohodli na ukončení činnosti zahrádkářů v naší obci. Organizace dostala na
svou činnost v roce 2019 dotaci, která byla podmíněna vyúčtováním na začátku následujícího
roku. Pokud by prostředky nebyly na činnost vyčerpány, bylo nutno je vrátit či převést na
následující rok. Vrácení prostředků před ukončením činnosti bylo také součástí schůzky. Svaz
zahrádkářů před ukončením činnosti navrátil do rozpočtu obce celou výši dotace z roku 2019.

CHKO Brdy

Stromořadí listnáčů v CHKO Brdy
Stromořadí listnáčů v CHKO Brdy bylo letos vyhlášeno za památné. Je to alej o délce přibližně
800 m a dříve byla spojnicí mezi obcemi Přední Záběhlá a Padrť. Nejstarší stromy zde jsou až
200 let staré. Jsou tu hlavně javory kleny, javory mléče, jasany, duby a olše. V roce 2019 se
alej ucházela o titul „Alej roku“ a skončila z asi 100 přihlášených oblastí na 20. místě.
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Požár v CHKO Brdy
Sedm hasičských jednotek likvidovalo 29. dubna od 14. hodin rozsáhlý požár na dopadové
ploše Brda. Práci jim komplikoval silný vítr a byl vyhlášen 2. stupeň požárního poplachu. Na
místě zasahovala i velkoobjemová cisterna TITAN a vrtulník s bambivakem.
Požár se šířil na ploše 500 x 100 m.
Parkoviště v Brdech
Začínají se budovat nová parkoviště pro turisty v Brdech. Jedno je naplánováno v obci Malá
Víska s kapacitou přibližně 47 parkovacích míst, další v obcích Chaloupky a Komárov. Jednání
o parkovišti v Malé Vísce už proběhla na přelomu roku 2020/2021, pro ostatní parkoviště se
teprve budou konat. (Náš region Příbramsko)

Zajímavosti
Naučná stezka Vrančická draha
Nová naučná stezka navazuje na naučnou stezku Milín-Vrančice a představí na 5ti
zastaveních historii obecních drah, místní ptačí druhy a přínos tůní pro okolní krajinu. Všechny
návštěvníky naviguje mapa dostupná na facebookové stránce Vrančická draha. Zkuste se
podívat, není to daleko.

Stezka je dlouhá 1.2 km a je přístupná pěšky z obcí Vrančic, Milína a Ostrova. Slavnostní
otevření se uskuteční, jakmile to dovolí epidemiologická situace v zemi. Prohlédnout si stezku
lze už nyní příjemnou procházkou.
Ještě jedna malá bilance – počasí
Rok 2020 v Evropě byl podle měření meteorologů nejteplejší od počátků měření, jeho teplota
přesáhla o 1.6 °C průměr. Byl i nejdeštivější za posledních 10 let, hlavně měsíce únor, červen
a říjen.
K počasí ve 2. čtvrtletí 2021 – od 12. května 2021 byla vydána hydrometeorologickým
ústavem výstraha na vydatný déšť pro celý Středočeský kraj s rozšířením pro povodňovou
bdělost, a to až do 14. května do 18cti hodin. Naše říčka Litavka zmohutněla také, ale
k výraznějším záplavám nedošlo. Pršelo a bouřilo ale hlavně od 21. června do 24. června, to
už se Litavka v některých místech Podbrdska rozvodnila.
Fabiánův expres
Od června do září 2021 bude v Příbrami jezdit každý víkend a o svátcích turistická linka MHD
5B – Fabiánův expres. Zajistí převoz turistů a cyklistů‚ najednou až 10 kol, na kraj Brd. První
spoj jede 5. června v 8.05 hodin ze Svaté Hory přes Příbram, Březové Hory do Kozičína a
Orlova a zpět se vrací odpoledne. Např. Tam jede v 8.05, v 9.05, v 10.05, v 11.05 a zpět se
vrací v 15.46, v 16.46, v 17.46 a v 18.46 hodin. Informaci podal web www.pribram.cz a tam je
i více podrobností.
Zpravodaj 2021
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17. května 2021 - nádherná dvojduha nad Drahlínem – to musíte vidět! Byla doprovázena
velmi zajímavým světlem a oblakovou fatou morgána, která vypadala jako hory se
zasněženými vrcholky.

Drahlínský zpravodaj 02/2021 vydává Obecní úřad Drahlín, Tel.: 318 614 290, e-mail: info@drahlin.cz,
počet výtisků 300, ročník 2021, datum vydání červenec 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

Zpravodaj 2021

- 22 -

Drahlín

