Drahlínský zpravodaj
Ročník 2021

01/2021

duben 2021

Zpravodaj se věnuje událostem v obci od ledna do března 2021
Rok 2021 – uplyne 697 let od první písemné zmínky o obci v roce 1324
Starší je např. obec Dubenec nebo Trhové Dušníky, které slaví letos 700 let.
805 let má Příbram. Mladší je např. Kardavec – pouhých 270 let.

Po ubrečeném prosinci dorazila zima do našeho kraje 8. ledna a 9. ledna byly 15cti
centimetrové čepice nového sněhu. Nádhera, musím uznat. Také to bude dost vody pro jarní
přírodu a to se v našem kraji vždy počítá. Krásně nasněžilo třeba 26. ledna. Zima se sněhem
vydržela do konce ledna, i když 29. ledna lilo celý den a bylo +5, sníh částečně odolal a hned
druhý den ho bylo zase +5 cm. 4. února už nebylo po sněhu skoro ani památky. 6. února už
bylo zase bílo, asi 2 cm. Svatý Valentýn mám přichystal krásný slunečný den a velmi mrazivou
noc. Poslední dekáda v únoru byla jarní, 20. února naměřili v Příbrami teplotní rekord 11.7°C,
překonán byl rekord z roku 1935. V březnu se příroda vrátila teplotami k normálu, ale první
jarní den jarně opravdu nevypadal! A zima se vracela ve vlnách až do poloviny dubna.

Informace pro občany
Obchod s potravinami je už dlouho zavřený
Obchod Coop Příbram je zavřený od 1. dubna 2020.
Do konce minulého roku se nenašel nikdo, kdy by chtěl obchod provozovat ani v nájmu ani
jako zaměstnanec COOP Příbram. OÚ Drahlín jednal s příslušnou organizací a dokonce
nabídl příspěvek na nájemné, pokud by někdo převzal obchod jako živnostník. Bohužel lze
konstatovat, že se k 31.3.2021 nepřihlásil žádný zájemce a obchod je stále zavřený.

Připravované akce
Vzhledem k nejisté době, kdy země prochází pandemií a opatření vlády se stále upravují dle
zdravotní situace ve státě, jsou následující termíny připravovaných akcí na 2. čtvrtletí roku
2021 pouze orientační a budou upřesněny dle momentální situace a možností, případně se
nebudou konat vůbec.
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Akce připravované na 2. čtvrtletí 2021
?? duben 2021
30. duben 2021
??. červen 2021
??. červen 2021

09.00 hod.
17.00 hod.
14.00 hod.
09.00 hod.

*
*
*
*

Tenisový turnaj neregistrovaných hráčů
Pálení čarodějnic
Dětský sportovní den
Hasičská soutěž III. okrsku Příbram

Lovení ryb na rybníku V Luhu
Od 1. března 2021 bude možno si zakoupit povolenku k rybolovu na rybníku V Luhu
v kanceláři Obecního úřadu Drahlín.
Celoroční povolenka na rok 2021 pro dospělé
pro dorost 15 – 18 let
pro děti do 15. let
Jednodenní povolenky k lovu ryb pro rok 2021

500 Kč
300 Kč
250 Kč
150 Kč

Kontakt na správce: Český rybářský svaz, z.s. místní organizace Bohutín tel.: 733 566 199,
733 337 099
Podmínky lovu:
Platí všeobecné podmínky rybaření.
Dále je povoleno: lov ryb na jednu udici s jedním
návazcem, lov ryb na jednu udici – přívlač.
muškaření, povolená sezóna pro dravce: 16.
června – 28. února. Velikost návnad na přívlač
není omezena, lov dravců je povolen na nástražní
rybku o velikosti min. 15 cm. Je povoleno
ponechat si 1 kus ušlechtilé ryby týdně (kapr,
amur, štika, candát, sumec), dále si ponechat 3
ks lososovité ryby týdně (siven, pstruh) nebo si
ponechat 2 ks lína obecného týdně.
Je zakázáno: používání dvojháčků a trojháčků
při lovu na položenou nebo plavanou, nešetrné zacházení s rybou, v měsících lednu a únoru
vláčet, lovit ryby pod ledem, používání srkaček, odhazování odpadků mimo odpadní koše,
parkování aut na hrázi rybníka apod.
Podrobně je vše uvedeno na webu obce v sekci „Aktuálně – zprávy“ od 25. února 2021.

Směna pozemků a budovy
Dle usnesení OZ ze 17.2.2021 obec informuje o
záměru směny pozemku č. 561 (ostatní plocha)
v majetku obce o výměře 1500 m2 za pozemek
st. parc. 15 (zastavěná plocha a nádvoří) o
výměře 216 m2 a stavby čp. 56 (bývalá
oplatkárna) ve vlastnictví ZD Sádek, a.s. Na OZ
dne 11. března 2021 byl tento záměr schválen a
smlouva o převodu nemovitostí následně
podepsána.
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CoVID-19 už snad zaženeme letos očkováním
Minulý rok byl dvakrát vyhlášen nouzový
stav, na jaře ve dnech 13. března až 17. května
(66 dnů) a na podzim ve dnech 5. října až 31.
prosince 2020 (78 dnů).
Letos platil nouzový stav nejprve do 22. ledna
2021. Aktuálně měla naše obec k 10. lednu 4
pozitivně testované spoluobčany.
Od 15. ledna byl spuštěn ministerstvem
zdravotnictví registrační systém pro očkování
proti CoVIDu, nejprve pro občany starší 80ti let.
Středočeský kraj začal v lednu 2021 připravovat velkokapacitní očkovací centra. Mělo by jich
být 12 (ve všech 12cti okresech Středočeského kraje). V Příbrami by mělo být v areálu
nemocnice na Zdaboři.
Vláda opět požádala 21. ledna PS o prodloužení nouzového stavu. Poslanci jí vyhověli a
nouzový stav se prodloužil do 14. února 2021. Drahlín měl k 25. lednu 13 pozitivně
testovaných, k 27. lednu už 17 pozitivních.
Očkování bylo na doporučení vlády z 27. ledna utlumeno na prozatímních 14 dnů. Někde
dokonce byly zrušeny zarezervované termíny pro seniory 80+. Zpoždění se počítalo na jeden
měsíc. Továrna firmy Pfizer-BioNTech v Belgii se rozšiřovala a omezila proto dodávky vakcíny
do zemí EU. Tato firma i britská firma AstraZeneca nedodržovaly termíny dodávek ani
množství objednané vakcíny. Přitom EU částečně platila vývoj i zaplatila dodávky předem.
Některé země EU, jako Maďarsko, se začaly ohlížet po jiných vakcínách, např. ruském
Sputniku V, který má podle epidemiologa Prymuly také vysokou účinnost.
Na konci ledna komise EU schválila také vakcínu AstraZeneca jako vhodnou pro očkování
proti covidu. I její dodávky však nebyly zcela podle domluvy a předjednaného a předplaceného
množství.
Od 30. ledna vláda zase zpřísnila opatření proti volnočasovým aktivitám a uzavřela hranice
pro cizince. Ti k nám směli pouze ze závažných důvodů.
ČSÚ eviduje za rok 2020 nárůst úmrtí občanu našeho státu o 15%, což vysoce překračuje
meziroční průměr. Nejhorším měsícem byl listopad a hned po něm říjen a prosinec. Vůbec
nejvíce lidí za den zemřelo 2. listopadu – 656 osob. V tomto století se meziroční změny v úmrtí
pohybovaly kolem 4 – 5,5 tisíce lidí, loni to bylo skoro 17 tisíc. Situace je připisována druhé
vlně covidu.
V únoru se situace zkomplikovala, protože PS nesouhlasila s prodloužením nouzového stavu
o měsíc. Potom se sešli hejtmani všech krajů a ti se shodli na tom, že požádají vládu o
prodloužení nouzového stavu o 14 dnů, tedy do 28. února. Dali vládě řadu podmínek,
z nichž jedna byla splněna hned po novém nouzovém stavu: od 15. února se na všech úřadech
pracovalo v běžné pracovní době. Vláda potom jednala s opozicí o pandemickém zákonu.
Situace se nelepšila, stále byla řada nemocnic na pokraji možného fungování, obětí bylo už
více jak 18 tisíc. Byly uzavřeny tři okresy: Cheb, Sokolov a Trutnov.
Od 1. března se mohli hlásit do státního rezervačního systému na očkování i senioři 70+.
18. února schválila PS pandemický zákon, na kterém se dohodla koalice s opozicí. Dával
pravomoc MZ a hygienickým stanicím, omezoval činnosti, ale nikoliv volný pohyb osob. 24.
února ho schválil Senát. Jeho platnost byla omezená od 26. února 2021 do 28. února 2022.
Stanovil také kompenzace a pokuty.
Od 23. února 0.00 hodin byla nařízena povinnost nosit respirátory třidy FFP2, nebo 2
chirurgické roušky, nebo nanoroušky v obchodech, prostředcích hromadné dopravy,
nemocnicích, lékárnách a úřadech.
Situace s pandemií se na konci února zhoršila a vláda vyhlásila nový stav nouze od 27.
února do 28. března 2021. Dále se zpřísnila opatření.
Zpravodaj 2021
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Od 1. března 2021 se také mohli registrovat na očkování přednostně učitelé, potom přednostně
i hasiči a policisté.
Obec Drahlín poskytla občanům nad 70 let 3 respirátory FFP2 zdarma a ty byly doručeny
přímo do schránek uvedených občanů. Obec se rozhodla poskytnout na žádost občanů také
chirurgické roušky ze svých zásob. Na konci února bylo v naší obci aktuálně 5 pozitivně
testovaných občanů.
OÚ Drahlín ve spolupráci s OÚ Obecnice dal občanům, kteří k 28.2.2021 dovršili 70 let a
dosud nebyli očkováni ani první dávkou vakcíny, možnost nechat se očkovat přímo
v ordinaci praktického lékaře v Obecnici. Tato možnost byla vedením Oblastní
nemocnice Příbram zrušena a všichni naši občané se museli přeobjednat buď ke svému
praktickému lékaři, nebo jít na očkování centrálně přímo do nemocnice. Bohužel někteří
občané stále na termín očkování čekají, protože není k dispozici dostatek očkovacích
vakcín
Od 17. března obec nabídla všem občanům na základě jejich žádosti poskytnout respirátory
FFP2 a lékařské roušky ze svých zásob zdarma.
K 15. březnu bylo v obci 11 pozitivně testovaných občanů. K 10. dubnu byli už jen 4 pozitivní
občané naší obce.
K 15. březnu 2021 bylo v naší zemi 23.379 obětí koronaviru. Na první výročí první oběti 22.
března 2021 se rozezněly kostelní zvony.

Obecní úřad Drahlín
V době nouzového stavu funguje dle nařízení vlády ČR OÚ v omezeném režimu.
Pokladní hodiny:
Úřední hodiny:

Pondělí 9:30-12:00, 13:00-15:30
Středa 15:00-18:00

Středa 13:00-18:00

To vše do 14. února 2021. Od 15. února už měly státní
úřady obvyklou úřední dobu.
Pokladní hodiny:
Úřední hodiny:

PO 8.30-12.00, 13.00–15.30,
ST 8.30-12.00, 13.00-18.00
ST 16.00 – 19.00

21. prosince 2020 se konalo veřejné zasedání OZ, které uvádím podrobněji, protože se
informace nedostala do zpravodaje za 4. čtvrtletí roku 2020.
Projednalo:
 Žádost o prodloužení nájemné smlouvy na nebytové prostory Drahlín čp.38 – OZ
schválilo prodloužit nájem na dobu určitou do 31. prosince 2021 za neměnných
podmínek.
 Rozpočet PO Mateřská škola Drahlín na rok 2021 – OZ schválilo rozpočet příspěvkové
organizace Mateřská škola Drahlín na rok 2021 ve výši 320 tisíc Kč.
 Závazné ukazatele Mateřské školy Drahlín na rok 2021 – OZ schválilo závazné
ukazatele mateřinky na rok 2021, poskytnutý příspěvek bude použit na provoz
mateřinky. Finanční prostředky budou poukázány ve 12. splátkách, při čemž první ve
výši 1/3 příspěvku v lednu 2021, další 2/3 příspěvku poměrně poděleny od února do
prosince v 11. splátkách.
Zpravodaj 2021
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 Stanovilo ceny vodného a stočného na rok 2021 – OZ schválilo mírné zvýšení cen
vodného a stočného pro obyvatele obce na rok 2021. Vše již bylo uvedeno
v Drahlínském zpravodaji č. 4 za rok 2020.
 Žádost o pronájem vodní plochy rybníku V Luhu – OZ schválilo uzavření pachtovní
smlouvy s Českým rybářským svazem, z.s., místní organizací Bohutín na užívání vodní
plochy rybníku V Luhu o výměře 6.199 m2. Konkrétní podmínky byly stanoveny
v pachtovní smlouvě.
 OZ schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce Drahlín na roku 2021-2023 s úpravou
přijatých dotací v roce 2021 na částku 10.270.000 Kč.
 OZ schválilo rozpočet obce na rok 2021 s úpravou položky dotací na částku
10.270.301 Kč. Blíže v části věnované rozpočtům (celkové příjmy 17.219.601,-,
celkové výdaje 19.523.000,-).
 OZ schválilo směrnici č.1/2020 pro práci s osobními údaji. Nabyla platnosti od 1. ledna
2021.
 OZ schválilo rozpočtové opatření č.8/2020 a to je blíže uvedeno v části rozpočtů.
 OZ schválilo smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a dohodu o
umístění stavby „Obecnice-Drahlín propojení linky“ ve prospěch ČES Distribuce za
jednorázovou náhradu ve výši 169.750 Kč.
 OZ vzalo na vědomí, že Územní plán obce se bude schvalovat až v roce 2021, protože
zatím nebyla obdržena veškerá vyjádření dotčených orgánů veřejné správy.
17. února 2021 se konalo první letošní veřejné zasedání OZ.
Projednalo:
 OZ schválilo rozpočtového opatření č.1/2021 – týkalo se navýšení příjmů o částku
4.400 Kč ze státního rozpočtu a částka bude použita na snížení schodku místního
rozpočtu.
 Schválilo vyřazení dlouhodobého hmotného majetku obce na návrh inventarizační
komise za celkovou částku 49.623,85 Kč, jednalo se dlouhodobý hmotný majetek a
dlouhodobý drobný hmotný majetek.
 Schválilo žádosti o dotaci z rozpočtu obce pro rok 2021 – jednalo se o:
= žádost TJ Sokola Drahlín na základě veřejnosprávní smlouvy č. 1/2021 ve výši
60.000 Kč s tím, že na potřeby stolního tenisu bude vyčleněna částka 15.000 Kč a ta
bude samostatně zúčtována
= žádost organizace Ochrana fauny ČR ve výši 3.000 Kč a uzavření VS č. 2/2021, kde
bude zahrnuta spolupráce na odchytu psů na území obce Drahlín
= žádost SDH Drahlín o převod nevyčerpané částky dotace ve výši 21.154 Kč z roku
2020 dle VS č.3/2020. Částka bude použita výhradně na účely stanovené ve smlouvě
z roku 2020 a k tomu bude sepsán dodatek č. 1 k VS č.3/2020.
 Pověřilo finanční výbor ke kontrole hospodaření obce za rok 2020 a PO MŚ Drahlín za
rok 2020
 Schválilo výběr dodavatele na akci „Posílení vodárenské soustavy – vrt Malý Drahlín“
– vítězem zakázky se stala firma ENVIREX, spol. s r.o. z Nového Města na Moravě,
která uspěla s cenou 1.730.544,81 Kč bez DPH. OZ pověřilo starostu obce k dalšímu
jednání v této záležitosti až k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem a jejím
zveřejněním za dodržení všech zákonných postupů.
 Schválilo vypsání výběrového řízení na dodavatele nového systému vytápění budovy
Drahlín čp. 92, kde sídlí OÚ, MŠ a místní knihovna – zakázka malého rozsahu se bude
řídit pravidly směrnice č.9/2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. OZ
pověřilo starostu obce k sestavení seznamu oslovených firem.
 Schválilo žádost o zřízení věcného břemene chůze a jízdy na pozemku č. 556/6 v k.ú.
Drahlín pro ZD Sádek, a.s. v rámci směnné smlouvy pozemků ve vlastnictví obce za
pozemek a budovu čp.56 ve vlastnictví ZD Sádek.
 Schválilo záměr směny pozemku parc. č. 561 v majetku obce za budovu čp. 56 (bývalá
oplatkárna) a pozemek st. 15 v k.ú. Drahlín v majetku ZD Sádek, a.s.
Zpravodaj 2021
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 OZ schválilo vypsání výběrového řízení na dodavatele svozu odpadů v obci Drahlín na
rok 2021. Osloveny byly tři firmy, jak je uvedeno v kapitole o odpadech.
 OZ vzalo na vědomí výměnu elektrického vedení v obci od obchodu COOP k domu čp.
112. Společnost ČEZ bude stávající vedení likvidovat, na sloupech je ale vedeno
v současnosti veřejné osvětlení naší obce a proto starosta obce požádal o dvě různé
nabídky přemístění tohoto veřejného osvětlení.
 OZ vzalo na vědomí možnost kanalizace k domu čp. 100 a plánované novostavbě na
pozemku 225/1 v k.ú. Drahlín s tím, že tam je nutno vybudovat tlakovou kanalizaci
včetně přečerpávacích jímek. Starosta obce byl pověřen vypracováním rozpočtu
stavby.
11. března 2021 se konalo druhé veřejné zasedání zastupitelstva obce v tomto roce
Projednalo a schválilo:
 Územní plán obce, který je možno vidět na webu obce v sekci Územní plán obce
 Žádost o zřízení věcného břemene chůze a jízdy na pozemku 556/6 pro ZD Sádek a
schválení směny pozemku č. 561 v majetku obce za budovu čp.56 a pozemek st.15
v majetku ZD Sádek. Pozemek č.561 o výměře 1500 m2 přešel do majetku ZD Sádek,
pozemek č.15 a stavba čp.56 do majetku obce Drahlín. Obec se dále finančně
vyrovnala se ZD Sádek částkou 450.000 Kč. Obec schválila na dobu neurčitou
bezúplatně věcné břemeno stezky a cesty na pozemku č.556/6.
Prostředky na rozvoj obcí ve Středočeském kraji pro léta 2021 – 2024
Středočeský kraj vyčlenil na rozvoj obcí do 2 tisíc obyvatel do roku 2024 celkem 578 mil. Kč
z fondu obnovy venkova. Obce mohou podávat žádosti od 1. dubna 2021 do 28. června 2024.
Příbramsko patří mezi hospodářsky a sociálně ohrožené regiony kraje, proto je možné dojít ke
kladnému zhodnocení žádostí jednotlivých obcí, tedy i Drahlína. V minulém roce využilo
prostředky z fondu na 700 obcí, mezi nimi i naše obec.
Dotace může být použita na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci infrastruktury, na občanské
vybavení, veřejné prostory obcí (silnice, chodníky, vodovody, kanalizace, ČOV, sport, kulturu
apod.)

Územní plán obce Drahlín
Městský úřad Příbram vydal formou veřejné vyhlášky termín dne
veřejného projednávání Územního plánu obce Drahlín. Jednání se konalo
15. září 2020 na MěÚ Příbram. Návrh byl k nahlédnutí na webu
www.pribram.eu . Schválení územního plánu obce bylo na pořadu
veřejného zasedání OZ dne 11. března 2021. Územní plán obce byl
zveřejněn na webu obce v sekci Obec-Územní plán obce Drahlín na
začátku března 2021, kde si ho každý zájemce může prohlédnout
podrobně. Schválen byl na zasedání zastupitelstva dne 11. března 2021.

Obecní voda a kanalizace
Stavba vodovodu
Stavba by měla být dokončena do 30. června 2021. Dotace z Ministerstva zemědělství
činí 7.353.000,- Kč.
Práce na rozšíření vodovodu do severní části obce pokračovaly i v roce 2021.
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Na obrázcích je vidět konec prací v roce 2020 v severní části obce

Na jaře 2021 se pokračovalo ve stavbě od 15. března. Stavba začala v úzké ulici u domu čp.
22 a 19. března bylo vodovodní potrubí v této ulici položeno a zahrnuto.

OMLUVA
Řízení o podání společného povolení ke stavbě „Drahlín – rozšíření vodovodu a
kanalizace na č. parc. 973 a 966 k.ú. Drahlín“
Minulý zpravodaj (DZ04/2020) informoval o rozšíření vodovodu a kanalizace na uvedených
pozemcích. Bohužel jsem nedopatřením zařadila fotku, která se k těmto pozemkům
nevztahovala a tak se všem dotčeným omlouvám.
Zpravodaj 2021
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Až bude situace na uvedených pozemcích zcela jasná, zpravodaj se k tomu určitě vrátí.
Děkuji. D.Ch.

Rozpočet 2020
21. prosince 2020 bylo schváleno rozpočtové opatření č.8/2020
Snížilo příjmy o dotace na volby Středočeského kraje v částce 4.937 Kč a zvýšilo příjmy o
dotace MMR na renovaci kapliček v částce 480.908 Kč. Celkem byly příjmy zvýšeny o 475.971
Kč.

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.
17. února 2021 OZ schválilo rozpočtové opatření č.1/2021, které navýšilo příjmy obce o
4.400 Kč, což představovalo dorovnání financí ze státního rozpočtu.

Stavby dokončené v roce 2020
1.
Chodník od hasičské zbrojnice k obchodu COOP
Příbram
Cena realizace nové stavby: 508.867,39 Kč
Dotace: EU – Evropský fond pro regionální rozvoj –
Integrovaný regionální operační program ve výši
454.686,52 Kč.

2.
Kapličky Drahlín a Malý Drahlín zasvěcené sv. Václavovi a sv. Janovi
Cena realizace rekonstrukce: 1.539.039 Kč. Navýšení původní částky bylo způsobeno
havarijním stavem krovů, jejichž stav se ukázal až po odkrytí střechy.
Dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj v částce 480.908 Kč

Zpravodaj 2021
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Péče o vzhled obce
Pracovník obce průběžně prováděl jarní údržbové práce na obecních pozemcích.

Informace o odpadech
Obec se rozhodla hledat nového dodavatele na zakázku malého rozsahu „Svoz odpadu
v obci Drahlín“ a zveřejnila své požadavky na webu obce 24. února 2021.
Předpokládá zahájení svozu od června 2021 na dobu neurčitou. Osloveny byly firmy:
Technické služby města Příbrami, Rumpold-P se sídlem v Příbrami a Dokas Dobříš. Nabídky
přijímal OÚ Drahlín do 17. března 2021 do 12.00 hodin. Nabídku v termínu poslaly pouze
Technické služby města Příbram.

Doprava a dopravní obslužnost
Dálniční známky
Papírové dálniční známky platily od roku 1995 a skončily 31. ledna 2021. Původně stály na
rok 400 Kč a cena se zvyšovala až na současných 1.500 Kč. Od 1. února 2021 byly zavedeny
elektronické dálniční známky (EDZ). Jsou k dostání na e-shopu edalnice.cz (kde je nutno si
dát pozor na správné vyplnění SPZ Vašeho auta – nejde totiž opravit!!), na pobočkách pošt,
čerpacích stanicích EuroOil a samoobslužných kiosků u hranic. EDZ jsou vázány na SPZ auta
a jejich platnost je klouzavá (např.: od 1. března 2021 do 28. února 2022, pro tento rok roční
stojí 1.500 Kč, 30denní 440 Kč, 10denní 310 Kč).
Kontroly budou provádět policisté a celníci, kteří k tomu mají k dispozici tablety s kamerami a
příslušným softwarem. Policie jich má 43 a celníci 15.
Díry a výmoly
Známe to všichni, po zimě je jich všude hodně a hodně …. Je docela snadné v nich poničit
pneumatiky, poškodit disky kol nebo podvozky aut. Pojišťovny při posuzování škod zjišťují, zda
řidič daný úsek silnice zná a nemůže proto tvrdit, že byla závada ve sjízdnosti nepředvídatelná.
Pokud se stane, že si auto poškodíte ve výmolu, je potřeba pro pojišťovnu zajistit potřebnou
fotodokumentaci, případně svědka události či povolat policii. Po shromáždění důkazů je
potřeba vyzvat vlastníka komunikace (u dálnic a silnic I. třídy je to stát, u silnic II. a III. třídy
kraj, u místních komunikací obce) k náhradě škody. Vždy by se měla nejprve oslovit
pojišťovna, kde máte havarijní pojištění. Ta může škodu uhradit a potom ji vymáhat na
vlastníkovi komunikace sama. Pokud nemáte havarijní pojištění a vlastník komunikace nechce
škodu uhradit, můžete věc řešit už pouze soudní cestou. Tam je riziko, že soudní výlohy musíte
uhradit i v případě, že spor prohrajete. (zdroj:pribram.cz)
Takže stále se vyplatí, dávat na silnicích všech kategorií po zimě velký pozor.
Ledovka a bouračka
Meteorologové varovali před náledím v neděli 7. února od rána až do 18cti hodin. Klouzalo to
pěkně a hned ráno v 7 hodin došlo ke dvěma haváriím na náledí. Na Obecnické ulici směrem
od Příbrami na Lhotu dostal smyk prázdný autobus a skončil zadní částí v příkopu. Hned
následně na skoro stejném místě dostal smyk sypač a převrátil se na bok do příkopu u Ravaku
za autobusem. Silnice byla uzavřena v obou směrech. Naštěstí nedošlo k žádnému zranění,
jen příkop potom měl dostatek soli.
Rekonstrukce kruhového objezdu u Dolejší Obory
Od konce března 2021 prochází největší kruhový objezd u Dolejší Obory v Příbrami
rekonstrukcí. Bude tam omezena doprava, která bude řízena kyvadlově a pravděpodobně
bude uzavřena ulice Československé armády a Plzeňská ulice. Náklad rekonstrukce je
Zpravodaj 2021
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vyčíslen na 7,25 mil. Kč. Bude ofrézován asfalt a položena nová vrstva, budou opraveny
kanálové vpusti a dělící ostrůvky. Omezení pro řidiče začala platit od pondělí 22. března.

Kanalizace
Městský úřad Příbram zahájil 20. ledna 2021 správní řízení ve věci schválení kanalizačního
řádu na základě podané žádosti OÚ Drahlín ze 13. ledna. 2021. Jednalo se o „Dodatek č. 1
Kanalizačního řádu stokové sítě obce Drahlín“. Tímto dodatkem se upravil text v kapitole 7 a
v kapitole 8 se doplňuje nový odstavec č.5. V ostatním zůstává kanalizační řád beze změn.
Veřejná vyhláška o tom byla zveřejněna na webových stránkách obce a informace byly na
MěÚ Příbram, odboru životního prostředí. Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí
Dodatek č.1 ke Kanalizačnímu řádu obce Drahlín schválil podle § 14 odst. 3 zákona o
vodovodech a kanalizacích a schválení potvrdil Veřejnou vyhláškou MěÚ Příbram ze dne 5.
března 2021. Úřad stanovil, že kanalizační řád bude dostupný pro všechny subjekty, které jsou
připojené na kanalizační stoku v dané obci.
Pro uživatele kanalizačního řadu v obci je kanalizační řad i jeho dodatek k nahlédnutí na
webových stránkách obce v sekci vodovod a kanalizace, nebo v listinné podobě v kanceláři
obecního úřadu.

Sčítání lidu 2021
V březnu 2021, opět po 10ti
letech, došlo ke sčítání lidu
v naší zemi. Je to výroční
sčítání, protože poprvé se
v naší zemi sčítalo v roce 1921.
To jsme měli přes 13,5 mil.
obyvatel včetně Slováků a
Rusínů. Letošní sčítání probíhá
elektronicky, ale i pomocí
sčítacích
komisařů.
S
vyplňováním dotazníků se
začalo o půlnoci z 26. 3. na 27.
3. Letošní novinkou je sčítání
ON-LINE přes web ČSÚ.
Partnerem ČSÚ pro další
varianty sčítání je Česká pošta.
Ta organizuje sčítání pomocí
komisařů z řad brigádníků, kteří
mají k dispozici mobilní aplikaci
a jejich úkolem je sběr, kontrola
a
odevzdání
vyplněných
formulářů na sběrných místech.
Mohou také pomáhat seniorům
s vyplněním dotazníku.
ON-LINE
sčítání
mělo
v začátku drobné technické
problémy,
proto
bylo
prodlouženo a takto se lze
sečíst až do 11. května 2021.

Zpravodaj 2021
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Mateřská škola
Rok 2021 - 82 let od založení Mateřské školy v Drahlíně v roce 1939

Dvěma obrázky se vracím k prosinci 2020, kdy děti
a paní učitelky nezapomněly na lesní zvířátka a na
pečení cukroví.
V lednu 2021 děti balily dárky od Ježíška a moc se jim líbily. Vařily a pekly dorty, vytvářely
ovocné poháry a pozvaly hosty. Upekly také Tříkrálový chléb, do kterého zapekly tři fazolky, a
kdo je našel, ten se stal králem. Povídaly si o zimě, vytvořily kromě jiného i narozeninový
kalendář.

Únorové tvoření………
A také jedna lednová královna……

Zpravodaj 2021
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Velmi aktuální téma
únoru 2021 bylo „Člověk
a zdraví“. Děti měly
k tomuto tématu řadu
aktivit a dokonce i
školkový karneval 23.
února měl téma „Zdraví“.
Psycholog
dokončil
s dětmi
diagnostiku
školní zralosti a dále
s nimi pracoval 2x týdně
na rozvoji potřebných
znalostí a dovedností
včetně zapojení rodičů.
Cílem jejich snažení je
výborná příprava dětí na
školní
docházku
v základní škole.

Zpravodaj 2021
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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.
Zápis dětí na školní rok 2021/2022
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání se letos podává v termínu 2. – 16. května 2021, a
to prostřednictvím:
 Datové schránky: meukqxq
Zpravodaj 2021
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 E-mailem
s elektronickým
podpisem
msdrahlin@gmail.com
 Poštou
 Osobně na základě telefonické domluvy

zákonného

zástupce

na

adresu

Děti se přijímají zpravidla ve věku od 3 do 6 let a rodiče do MŠ doručí: vyplněnou žádost o
přijetí dítěte potvrzenou od lékaře o řádném očkování, kopii rodného listu dítěte a kopii
občanského průkazu zákonného zástupce. Tiskopis žádosti je možno vyzvednout před
zápisem v MŠ osobně nebo na webu obce v sekci MŠ. Informace: telefon 731 583 153.
Kritéria přijímání dětí:
1. Děti s povinnou předškolní docházkou ze spádové oblasti
2. Děti dle věku od nejstaršího ze spádové oblasti
3. Děti z jiných obcí dle věku od nejstaršího

Obecní veřejná knihovna
Rok 2021 – 98 let od první písemné zmínky o Obecní knihovně Drahlín v roce 1923
Knihovna má běžnou otevírací dobu
každou středu od 16:00 do 18:00. Od
začátku roku do 14. února 2021 trval
nouzový stav, potom byl nouzový stav
prodloužen a nakonec vyhlášen nový do 28.
března 2021 a další do 11. dubna. Naše
knihovna měla v té době zavřeno. Pokud si
někdo telefonicky vyžádal nějakou knihu a
pokud byla k vypůjčení, mohl si pro ni dojít
přes okénko. Utlumena byla i činnost
dětských kroužků.
V rámci ženského setkávání stále fungovala
sociální síť Facebook, kde bylo možno
komunikovat v ženském klubu.
V prvním čtvrtletí roku 2021 se zastavil i výpůjční výměnný fond knih z Knihovny Jana Drdy
Příbram, který byl v minulém roce velmi oblíbený. Knihovna Jana Drdy oslavila v loňském roce
120 let své existence a možná jste se účastnili některých akcí k tomuto výročí. Svoje současné
jméno Knihovna Jana Drdy získala v roce 1990 při oslavách 90. výročí svého vzniku.
Od 14. dubna bude 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.
Knihovna Jana Drdy v Příbrami hledá spisovatele
Březen je měsíc knihy a podvanácté také Měsíc čtenářů v příbramské KJD. Knihovna vyhlásila
letos soutěž „Hádej, kdo jsem“, při níž se hledá spisovatel podle zadaných indicií. Otázky a
nápovědy zveřejňuje KJD na Instagramu nebo Facebooku každý den. Odpovědi se posílají na
e-adresu soutez@kjd.pb.cz. Vítěz bude oznámen 1. dubna 2021. Literární soutěž „Příbram
Hanuše Jelínka“ je určena pro autory od 12. let, je to už 25. ročník, do které je možno se zapojit
původní básní nebo prózou na e-mail jelinek@kjd.pb.cz za omezení 3 básní a 6ti stran prózy
od jednoho autora. Soutěž platí do 30. dubna a slavnostní vyhlášení vítězů bude na podzim
2021 v rámci Týdne knihoven. Vítězná díla budou zveřejněna v almanachu. Ten poslední za
rok 2020 nese název Nic jen voda a je dostupný na webu KJD pod záložkou Služby-Pro váse-knihy vydané KJD. Máte zájem se zapojit?
Knihovna nezapomněla ani na seniory, pro ty je letos vyhlášena nová vědomostní soutěž „Jak
se učí v síti“.
Zpravodaj 2021
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Společenské a sportovní akce v obci od ledna do března 2021
Všechny společenské akce v 1. čtvrtletí roku 2021 byly z důvodu pandemie koronaviru
CoVID-19 zrušeny.
Škoda!

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.

Bilance za rok 2020
I když se nekonala Výroční valná hromada organizace, je možno shrnout
úspěchy i prohry roku 2020 v naší největší společenské organizaci.
Ve fotbalovém mužstvu A se nedohrála sezóna 2019/2020 a na podzim se stihlo sehrát jen
8 zápasů. Naše mužstvo statečně bojovalo ve III. třídě okresní soutěže. V minulé sezóně
z toho bylo 3. místo, z 13. zápasů jsme 8 vyhráli a 5 prohráli, získali jsme 27 bodů a skóre
49:17. Mezi naše nejlepší střelce patřili Jan Herink se 12 góly za sezónu, Filip Ježek s 10. a
Ondřej Plecitý s 8. góly. V podzimní části sezóny 2020/2021 jsme 4x vyhráli a 4x prohráli.
V neúplné tabulce podzimu jsme obsadili 6. místo. Okresní pohárová soutěž mohla hrát jen
jedno kolo a v něm jsme zvítězili nad SK Třebskem 6:3 a postoupili do druhého kola, které se
však kvůli pandemii koronaviru hrát nemohlo na podzim a bylo přesunuto možná na jaro 2021.
Na podzim patřili mezi nejlepší střelce pánové Jan Herink, Karel Štefány a Ondřej Plecitý.
Mužstvo starších žáků hrálo za Sokol Drahlín s pomocí žáků z Obecnice v sezoně
2019/2020 v Okresním přeboru st. žáků Příbram a skončilo ve skupině A na 3. místě. Z 12cti
zápasů jich 8 vyhrálo a 4 prohrálo. Ani soutěž starších žáků se v sezóně 2019/2020 nedohrála.
Mezi naše nejlepší střelce patřili Jonáš Matějka za 36 gólů, Matěj Hošek nastřílel 17 a Vojtěch
Kadlec 11 branek. Na podzim jsme už nové mužstvo starších žáků nesestavili. Nepomohli ani
žáci z okolních vesnic, a tak sezóna 2020/2021 pro starší žáky skončila dřív, než začala.
Mužstvo SG (pánové nad 35 let) hrálo pro radost přátelské zápasy a účastnilo se dvou turnajů
na okrese. Minulý rok hrálo bez vedoucího, protože pan Petr Špindler začal pracovat jako
trenér mužstva A, a do konce roku se nenašel odvážlivec, který by to po něm převzal. V létě
2020 se pánové dali dohromady a účastnili se dvou turnajů SG. Na 17. ročníku Memoriálu
Petra Duška v Hluboši skončili na 4. místě, a to 18. července. Na 11. ročníku turnaje SG O
Pohár starosty Obecnice obhajovali prvenství, ale nakonec skončili na druhém místě pouze o
skóre. Pohár získala SG domácího Slavoje Obecnice, a to 29. srpna. Domácí turnaj SG Izolace
Cup se loni neuskutečnil.
Stolní tenisté Sokola Drahlín
Stolní tenisté mužstvo A hrálo v minulé sezóně i té současné v Regionálním přeboru I.
Příbram. V minulé sezóně mělo mužstvo 12 soupeřů a hrálo až do přerušení v době jarního
Zpravodaj 2021
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nouzového stavu země do 8.4. Potom byla soutěž předčasně ukončena a naše mužstvo se
zařadilo na konečné 4. místo tabulky za dva sedlčanské oddíly a Sokol Voznici. Naši nejlepší
v sezóně 2019/2020 byli Jaroslav Samek, Josef Šutek a Ivan Chvojka. Na podzim 2020 byly
sehrány do přerušení soutěže jen 3 zápasy a mužstvo A zůstalo na 3. místě neúplné tabulky
podzimu. Nejlepším hráčem podzimu se opět stal Jaroslav Samek.
Mužstvo B hrálo obě sezóny v Regionálním přeboru II. Příbram. Na jaře se nedohrály dva
zápasy a naše mužstvo skončilo na 5. místě. Mezi nejlepší v mužstvu B se řadili pánové
Stanislav Lopata, Stanislav Sláma a Jan Müller. Na podzim nové sezóny sehrálo mužstvo
pouze jeden vítězný zápas a jako 100% zde byli Stanislav Sláma, Jan Müller a Antonín Jaroš.
Hokejové mužstvo se v roce 2020 neprezentovalo žádným utkáním, nekonalo se ani
exhibiční utkání na konci roku. Zastavila ho pandemie koronaviru.
V roce 2020 se podařilo uspořádat VVH v únoru 2020, konal se turnaj v nohejbalu trojic
v lednu 2020, v únoru se také plesalo na maškarním plese a následné dětské veselici, která
byla velmi vydařená. Podařilo se udržovat hřiště, provedly se drobné opravy, postavila se nová
konstrukce pro záchyt míčů za jednou z branek apod. Nepodařilo se uspořádat turnaj
neregistrovaných hráčů ve stolním tenisu, dětský sportovní den, turnaj SG Izolace Cup….
Vláda zakázala amatérské soutěže a omezila volnočasové aktivity z důvodu ochrany zdraví
občanů země při pandemii koronaviru CoVID-19.
Byl to smutný a omezený rok!
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.

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 března 2021 se
amatérská fotbalová soutěž nerozjela.
Okresní pohárová soutěž byla zahájena 15. srpna.
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 a trávník
fotbalového hřiště vypadal 21. února 2021 v 14.00
hodin tak, jak ukazuje obrázek.
Pro zajímavost:
Trenér 1. FK Příbram Pavel Horváth byl včetně svých asistentů odvolán v březnu 2021
z funkce kvůli neuspokojivým výsledkům mužstva v posledních zápasech. Pavel Horváth začal
Příbram trénovat 11. března 2020 a pomohl mužstvu k záchraně v nejvyšší fotbalové soutěži.
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V současné době je mužstvo už na posledním místě a 12 kol nevyhrálo. Nahradil ho Slovák
Jozef Valachovič, který už v Příbrami dvakrát působil ve funkci asistenta.

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.

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.

Sbor dobrovolných hasičů Drahlín
132 let od založení SDH v obci v roce 1889
Sbor dobrovolných hasičů měl loni k 1. lednu 22 členů, z toho 3 děti.
K 31. prosinci 2020 podal odhlášku pan Jaroslav Boháč, takže stav
členů byl ke konci roku 2020 21, z toho 11 mužů, 7 žen a 3 děti.
Bilance roku 2020
SDH Drahlín neuspořádal VVH v lednu 2021 jako obvykle z důvodu
pandemie. Malou bilanci zveřejnit lze.
V roce 2020 se v lednu uskutečnila VVH, která zhodnotila rok
předcházející a konstatovala, že došlo k utlumení činnosti JPO5, naše zásahová jednotka také
ani jednou nebyla povolána k akci na hašení nebo pomoci při podobné akci. SDH uspořádalo
pouze retro oslavu MDŽ v březnu 2020, potom někteří členové na brigádě prořezali stromy u
vodní nádrže v Malém Drahlíně a připravili dřevo na čarodějný oheň, ten se však už na
doporučení krajských hasičů nekonal. Při této akci provětrali náš hasičský automobil.
Kronikářka SDH dokončila druhou knihu kroniky SDH Drahlín z let 2001 – 2019, nechala ji
namnožit a svázat. Zatím nebyla předána do SOA Příbram, bude tak učiněno, až si ji
prohlédnou členové SDH.
Naši dva mladí hasiči se zapojili do oddílu Mladý hasič, který vznikl loni v Obecnici a vede ho
paní Kotápišová. Oddíl pracoval do listopadu a i on potom musel svou činnost přerušit.
Ostatní akce se už z důvodu pandemie koronaviru nekonaly (hasičské soutěže III. okrsku,
další hasičské soutěže, podzimní drakiáda, další brigády, pomoc obci při jejích akcích apod.).
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V roce 2020 sbor hospodařil plusově, protože nebylo možno pořádat běžné akce. Celkové
příjmy činily 27.640 Kč, z toho dotace OÚ Drahlín 25.000 Kč, zbytek byly členské příspěvky a
sponzorský dar paní Hrkalové. Celkové výdaje dosáhly 5.114 Kč a patřily sem odvody OSH
Příbram, členský příspěvek III. okrsku Hluboš, občerstvení na VVH v lednu 2020, benzín do
hasičského auta, náklady spojené s množením a svázáním druhé knihy kroniky SDH a nákup
drobného spotřebního materiálu pro hasičskou zbrojnici.
Práce v prvním čtvrtletí 2021
V prvním čtvrtletí roku 2021 se členové sboru nesešli. Nemohla se konat ani VVH sboru a
členské příspěvky se zasílaly bezkontaktně na účet SDH v Komerční bance, pobočce Příbram.
Posily pro profesionální hasiče v Příbrami
Územní odbor Příbram hledá zájemce do služebního poměru na pozice Hasič a Hasičstrojník. Nástup do zaměstnání by přicházel v úvahu od 1. června 2021.
Požaduje se: střední vzdělání s maturitou, dobrá fyzická kondice, trestní bezúhonnost, řidičské
oprávněn skupiny B (C a E výhodou), osobní spolehlivost, profesionální přístup a flexibilita,
praxe v oboru je vítána.
Nabízí se: směnný úvazek (24 hodin) a dva dny volna, 6 týdnů dovolené, po odsloužení
prvního roku penzijní připojištění a stravenky, po 15cti letech zákonná výsluha, zařazení do
služebního poměru s výkonem práce v Příbrami, Dobříši a Sedlčanech, nástupní plat cca 27
tisíc Kč, po absolvování nástupního odborného výcviku cca 30.600 Kč.
Máte zájem ? – pošlete svůj životopis na mailovou adresu marie.cernohorska@sck.izscr.cz,
případně telefonujte na číslo 950 831 142 nebo 950 831 120.

Místní zahrádkáři
50 let od založení místní organizace ČSZ v roce 1971
Ptačí hodinka
Letos od 8. do 10. ledna
proběhlo sčítání ptáků na
krmítkách a bylo rekordní.
Akci
pořádala
Česká
ornitologická společnost a
zapojilo se do ní na 27 tisíc
lidí,
kteří
dohromady
pozorovali 538 tisíc ptáků.
Nejvíce druhů, a to 45, bylo
pozorováno na krmítku za
jednu hodinu na Svitavsku. Už
třetím rokem je vítězem
sýkora koňadra následovaná
sýkorou
modřinkou.
Skokanem roku se stal letos
čížek lesní, kterého vidíte na obrázku. Tento pláček postoupil z 24. místa na 9. Také kosů
černých bylo viděno více jak loni (57%). Na téměř 3% krmítek nepřiletěl během 1 hodiny žádný
pták, a to je také pro ornitology cenný údaj. Pokud se chcete zařadit k dobrovolníkům této
zajímavé akce, bude se Ptačí hodinka konat opět za rok v termínu 7. – 9. ledna 2022.
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Jaro nás překvapilo už 20. února a příroda se
začala hlásit ke slovu. Takto se začaly drát za
sluníčkem talovíny na zahradě pana Trnovce.

Na dolním obrázku potěší „kočičky“ z dětské
přírodní zahrady, které takto zářily 6. března
2021.

CHKO Brdy
Malá bilance přestupků roku 2020
Za porušení vjezdu do CHKO bylo v roce 2020 uděleno celkem 201 pokut. 242x se
neoprávněně parkovalo, to je o 117 případů více jak v roce 2019. Území je hlídáno hlídkami
na čtyřkolkách i monitorováno drony (to už od roku 2017). Např. jen v místě TOČNA u Orlova
bylo zaznamenáno 78 případů porušení předpisů o parkování. Ve správním řízení hrozila
pokuta až do výše 5.000 Kč. Na místě mohla hlídka uložit pokutu do výše 2.000 Kč. Policejní
pyrotechnik byl 13x povolán k prověření nálezu minuce. Policie řešila 6x neoprávněné táboření
s otevřeným ohněm, za což hrozí pokuta až do výše 15.000 Kč. Pod širákem bez ohně nocovat
v CHKO lze.
Co se nového událo v CHKO Brdy v roce minulém?
Proti roku 2019 došlo k navýšení finančních prostředků potřebných na péči a ochranu krajiny,
z 3,45 mil. na 5,47 miliónů Kč. Přibližně 1,7 mil. Kč stály aktivity na nezalesněných plochách
CHKO Brdy. Patří sem např. pastva skotu na Padrtích. Současně se musely nespasené louky
sekat, což bylo např. na Padrťsku, Trokaveckých loukách, na Nivě Kotelského potoka, Skelné
Huti apod. Za více než 1,5 mil. Kč se vysadily a oplotily zpevňující dřeviny ve středních a jižních
Brdech, např. v lesních správách Obecnice, Strašice, Rožmitál a Spálené Poříčí. Bylo
vysázeno zhruba 60 tisíc sazenic především buků a jedlí. Došlo také k prořezu náletových
dřevin a prosvětlení porostů osídlených zpěvnými ptáky za zhruba 600 tisíc Kč.
V roce 2020 pokračovaly práce na tvorbě nových tůní v lokalitách Baština, Pourka a Bučina
v jižních Brdech u Vacíkova. Vytvořily se tak nové biotopy pro např. obojživelníky. Tyto práce
stály asi 350 tisíc Kč.
Asi 1 mil. Kč byl věnován alejím a památným stromům, např. se provedly zdravotní řezy na
staré aleji na Záběhlé, ošetření se dostalo i památným stromům: dubům na Záběhlé,
douglasce u Tři trubek, lípě na Míšově a klenu na Hrachovišti.
Pro turisty vznikla nová naučná stezka na Jordánu o délce asi 7 km, kde je 8 zastavení
přibližujících přírodu dané lokality. Byly vyznačeny dvě přírodní památky: Jindřichova skála a
Louky pod Palcířem.
Došlo také k potlačení invazivních druhů ryb vypuštěním několika rybníčků a odlovením
daných ryb, snahy byly i o eliminaci mývala.
Turisté v Brdech
V období pandemie CoVID-19 došlo k velkému nárůstu turistů v Brdech, hlavně z hlavního
města Prahy. Zvýšená návštěvnost přinášela problémy obcím, integračnímu záchrannému
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systému i vojenským lesům. Vedení VLS apeluje na návštěvníky, aby využívali těch
parkovacích ploch, které jsou k tomu určené, např. parkoviště na Kolvíně, kde jsou desítky
parkovacích míst, odstavné plochy pro autobusy a dobíjecí stanice pro elektrokola. Další
odstavné plochy jsou nad obcí Těně, v Orlově, v Lázu, případně Obecnici a Strašicích, kde je
spravují obce.
VLS apeluje na návštěvníky, aby parkovali ohleduplně k přírodě a tak se k ní chovali i
v CHKO Brdy. Velké problémy např. s nepatřičným parkováním mají obce Zaječov, kde turisté
nerespektují dopravní značení a silniční pravidla a nechávají svá vozidla i na soukromých
pozemcích.

Zajímavosti
Kriminalita na Příbramsku v roce 2020
Ve srovnání s rokem 2019 došlo k poklesu o 138 případů, to je 7.8%. Bylo spácháno 1.637
trestných činů a objasněno jich bylo 807. Podařilo se také objasnit 156 trestných činů
z minulých let. Nejvíce se na trestné činnosti podílí hospodářská kriminalita – 790 činů, proti
roku 2019 je to pokles o 78 případů (9%). Bylo např. ukradeno 22 aut a 31 jízdních kol
(zvýšení). Krádeží vloupáním bylo 289. Násilná trestná činnost klesla ze 108 na 105 činů.
Došlo také k jedné vraždě a jednomu pokusu o vraždu, oba případy byly objasněny.
Mravnostní kriminalita stoupla o 1 čin z 20 na 21 případů, z toho 9 bylo pohlavních zneužívání,
6 znásilnění a jeden případ šíření pornografie. Zde bylo objasněno 67% činů. Bylo odhaleno
44 případů trestného činu nedovolená výroba a držení psychotropních látek a jedů. Bylo také
99 případů zanedbání povinné výživy. Z všech trestných činů padá 429 případů na recidivisty,
mladiství od 15 do 18 let se podíleli na 22 trestných činech.
Proti nejhoršímu období 2007 poklesla kriminalita na Příbramsku o 67%.
Periskop – Náš region Příbramsko
Náš regionální týdeník, potom čtrnáctideník
Periskop v roce 2021 končí. Nahradí ho Náš
region – Příbramsko, který vychází už 16.
sezónu. Noviny by měly vycházet jednou za
14 dnů. V záhlaví je uvedeno, že bude
zdarma. Jeho redakce má sídlo v Praze.
V Příbrami zůstává redakce v Dlouhé ulici
168, Příbrami II. Tam je možno podávat
inzerci jako dříve. Přečíst si ho můžete i na
webu: facebook.com/Nasregion, případně na
www.nasregion.cz. První číslo vyšlo 21. ledna
a mělo 32 stránek. Mělo poměrně dost
reklam. Jak se vám líbí?
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