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Ročník 2019

březen 2019

Tento zpravodaj se věnuje událostem v obci od ledna 2019 do
března 2019

Obecní úřad Drahlín
Rok 2019 – 695 let od první písemné zmínky o obci v roce 1324
Obecní úřad se sídlem Drahlín č.p. 92 má úřední hodiny pro občany ve středu od
16.00 do 19.00 hodin, kdy je přítomen starosta a místostarostka obce. Pokladní hodiny a
pobočka CzechPOINT v pondělí od 8.30 -12:00 / 13:00- 15.30 hod. a ve středu od 8.30 –
12:00 / 13:00- 18.00 hodin, veškeré poplatky lze hradit i bankovním převodem na účet obce
vedený u ČS, a.s., číslo účtu 521696349/0800, jako variabilní symbol uvádějte Vaše číslo
popisné. Výši poplatků si můžete ověřit na telefonním čísle: 318 614 290
V tomto čtvrtletí 2019 se konalo jedno veřejné zasedání obecního zastupitelstva, a to
31. ledna. Zápis z něho je uveden na nových webových stránkách obce www.drahlin.cz.
Nové webové stránky byly spuštěny v březnu 2019.
Na veřejném zasedání OZ dne 31. ledna byl
schválen dodatek partnerské smlouvy MAS Brdy, kdy
obec bude platit členský příspěvek v částce 28 Kč za
občana a rok. MAS Brdy pomáhá obcím s čerpáním
dotací a přerozdělováním dotací v regionu Brdy. OZ
schválilo rozpočet obce na rok 2019. Celkové příjmy
byly schváleny ve výši 7.553.200 Kč a celkové výdaje
v částce 13.081.098,80 Kč. Schodek rozpočtu bude
kryt finančními prostředky z minulých let. Plné znění
rozpočtu najdete na webových stránkách v sekci
Ekonomika.
Byly schváleny závazné ukazatele MŠ na rok 2019. Příspěvek 280 tisíc Kč bude převeden na
účet mateřinky v 11. splátkách, z toho první 1/3 příspěvku v únoru 2019. Zastupitelstvo
schválilo vyřazení hmotného i nehmotného majetku v celkové výši 198.280,17 Kč. Návrh
předložila inventarizační komise vedená Věrou Schneiderovou. Dále byly schváleny záměry
prodeje pozemků č. 938/, 921/1 a části pozemku č. 938/2 v k.ú. Drahlín. Jednalo se o propojení
vodojemů a posílení vodních zdrojů a bližší informace najdete o dvě kapitoly níže. Na základě
žádosti zahrádkářů byla schválena dotace z rozpočtu obce dle Veřejnoprávní smlouvy č.
VS/05/2019. Na základě žádosti organizace Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních
služeb, zastupitelstvo schválilo dotaci dle VS/06/2019.
Zastupitelstvo zahájilo jednání o novém složení Jednotky Sboru dobrovolných hasičů, kde není
dořešeno vedení jednotky a problémy byly i se školením jejích členů. Nově ustavená kulturní
komise předložila na zasedání plán a rozpočet akcí a zastupitelstvo ho vzalo na vědomí.
Zastupitelstvo odsouhlasilo podle nařízení vlády č. 202/2018Sb. výši odměn členů
zastupitelstva. Stanovilo ji na 90% maximální výše dle daného nařízení. Podrobně jsou
odměny uvedeny v zápisu ze dne 31. ledna. 2019, zveřejněném na webu obce.
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Rozpočet obce na rok 2019
Návrh rozpočtu obce na rok 2019 byl vyvěšen na webu obce a úřední tabuli v prosinci 2018.
Plánuje celkové příjmy 7.553.200 Kč a celkové výdaje 13.081.098,80 Kč. Schodek bude
kryt finančními prostředky z minulých let. Nejvyšší výdaje půjdou do rozšíření místního
vodovodu, do oprav silnic a odvádění odpadních vod.
Konkrétní položky rozpočtu najdete na webových stránkách obce v sekci Ekonomika.
Poskytnuté dotace v roce 2019:
Ochrana fauny ČR 5.000 Kč dle VS/01/2019
Společnost Alka 5.000 Kč dle VS/02/2019
Sbor dobrovolných hasičů Drahlín 25.000 Kč dle VS/03/2019
TJ Sokol Drahlín 80.000 Kč dle VS/04/2019
Základní organizace ČSZ 20.000 Kč dle VS/05/2019
Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb, 5.000 Kč dle VS/06/2019
Dle dodatku k partnerské smlouvě z 10.7.2014 s MAS Brdy bude nově členský příspěvek 28
Kč/rok/obyvatel
Členský příspěvek ORP Příbram 20.000 Kč
Prodej a koupě
Obec prodávala v roce 2019 do 31. března tři pozemky nebo jejich části v katastrálním území
obce Drahlín. Jejich prodej byl řádně schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání
v lednu 2019. Při určování cen bylo postupováno podle odborného posudku Ladislava
Řehořka, vypracovaného v roce 2016. Celková výměra prodávaných pozemků je 386 m2.
Obecní voda a kanalizace
Voda v obecním vodovodu nedostačuje potřebám obce a jejích obyvatel, což bylo velmi
nepříjemně zjištěno právě loni v létě, kdy bylo nutno vodu do vodojemu dovážet cisternami.
Proto se obec rozhodla rozšířit a posílit vodovodní řad. Vzhledem ke skutečnosti, že odběr
z vodojemu na Malém Drahlíně, je minimální a je zde stále dostatečné množství vody, obec
se rozhodla, že propojí část vodovodu z Malého Drahlína do vodojemu Velký Drahlín, tak aby
mohlo dojít v případě nutnosti a nedostatku vody ve vodojemu ve Velkém Drahlíně
k přepuštění vody. V žádném případě nedojde k omezení množství vody pro obyvatele
napojené na část vodojemu Malý Drahlín, voda se bude přepouštět jen v rámci možností.
K dalšímu posílení zdroje dojde na základě nabídky společnosti ENVIREX, která byla
odsouhlasena všemi zastupiteli, a to na posílení stávajících studní novým jímacím vrtem. Byla
podána žádost o dotaci, dotace byla 18. března akceptována, ale na konečné rozhodnutí o
skutečném poskytnutí dotace stále čekáme. Spoluúčast obce bude minimálně 40%
z celkových nákladů. Tímto dojde k výraznému posílení zásob vody a doufejme, že v letošním
roce se nebudeme s nedostatkem vody v řadu potýkat.
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Současně byla podána žádost o dotaci na
výstavbu vodovodu do částí obce, kde veřejný
řád není napojen s tím, že obec ponese rovněž
náklady minimálně 40% z celkových nákladů.
Bude-li nám tato dotace poskytnuta k datu vydání
tohoto zpravodaje, není známo.
Obec zveřejnila na svých webových stránkách
hodnocení výsledků analýz vody z vodojemu
Malý Drahlín ze dne 5. února 2019. Voda je
nezávadná, má pouze nízký obsah chlóru.
Během měsíce března došlo v obou vodojemech
k instalaci
moderního
automatického
dávkovacího zařízení, kde je dle platných norem
nastaveno potřebné dávkování ředěného
chloranu sodného pro úpravu pitné vody.
Podrobné hodnocení je na webových stránkách obce v sekci o vodovodu a kanalizaci.
Změna poplatků pro rok 2019
OZ schválilo na svém zasedání 19. prosince 2018 změnu poplatků za vodné a stočné. Cena
vody byla kalkulací stanovena na 99,42 Kč za 1m3 a cena stočného na 45,88 Kč za 1m3.
Zastupitelstvo rozhodlo, že bude opět obě položky dotovat a stanovilo ceny pro rok 2019 takto:
Vodné 35 Kč za 1m3 (zvýšení o 4 Kč za 1m3), stočné 25 Kč za 1m3 (zvýšení o 3 Kč za 1m3).
Splatnost těchto poplatků je zálohově celý rok, nejpozději po odečtech vodoměrů v lednu
2020. OÚ dostal doporučení k vytváření fondu pro modernizaci čističky odpadních vod. Ta
naše, u Drahlínského potoka, začíná dosluhovat, proto je nutno uložit finanční prostředky na
modernizaci čističky už nyní, to ke zvýšení stočného. Je plánováno, že modernizace bude
hrazena s daného fondu a případných dotací.
Stejné zůstávají poplatky:
- poplatek za odvoz komunálního odpadu 500 Kč na osobu a rok a 500 Kč za rekreační a
neobydlený objekt za rok se splatností do 31. března 2019
- poplatek za psa v základní výši 80 Kč na psa za rok, důchodci platí polovinu, za každého
dalšího psa se platí 80 Kč za rok dle Obecně závazné vyhlášky č.1/2013 o místním poplatku
ze psů. Splatnost do 31. března 2019

Dne 6. dubna 2019 se opět připojíme k celorepublikové akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko“.
Budeme moc rádi, když se společně sejdeme a uklidíme naši obec a její přilehlé okolí. Sraz
je v 9:00 jedna skupina u víceúčelové haly v Drahlíně a druhá skupina u autobusové
zastávky na Malém Drahlíně. Pokud máte možnost, vezměte si sebou prosím rukavice, pytle
na odpad budou zajištěny. Po úklidu si společně opečeme špekáčky v táboře na Malém
Drahlíně. Bližší info případně na tel. 724 764 888 Věra Schneiderová.
Bioodpad, nebezpečný odpad, tříděný odpad
V roce 2019 je nadále občanům umožněn svoz bioodpadu do haly bývalého kravína s tříděním
na listovou a větvovou část. Tato služba se osvědčila hlavně na podzim při úklidu a údržbě
dřevin v každé zahradě. Prostor u bývalého kravína je udržován, větvová část byla minulý rok
shrnována tak, aby zde bylo stále místo pro další bioodpad.
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Žádáme občany, aby i nadále dodržovali pravidla třídění a oddělovali větve od listové
části.
Pro třídění odpadů jsou u obchodu COOP Příbram a na Malém Drahlíně u rybníku a
autobusové zastávky postaveny kontejnery s výrazným označením, jaký druh odpadu do
každého patří. Nově od prosince 2018 byl přistaven za prodejnu Coop a na sběrném místě
v Malém Drahlíně černý kontejner pro kuchyňský olej, který tam je možno vhazovat
v uzavřených PET lahvích. Za první čtvrtletí bylo odvezeno 17 litrů oleje. Děkujeme všem, kteří
olej sbíráte do připravených popelnic, jelikož lití oleje do odpadu nejen, že zanáší vaše potrubí,
ale i poškozuje naši čistírnu odpadních vod.
Kontejner na velkoobjemový odpad
Kontejner na velkoobjemový odpad bude přistaven v pátek 5.4.2019 a bude na návsi až do
pondělí dopoledne 8.4.2019, kdy bude odvezen.
Kontejner na nebezpečný odpad
Kontejner bude přistaven na návsi u obecního úřadu dne 11.4.2019 od 15:45 - 16:15, kde si
od vás odpad převezmou pracovníci Technických služeb Příbram.
V obou případech nenavážejte odpad předem !!!!!!! Děkujeme.
Dětské hřiště v přírodním stylu

Bude realizována pouze část projektu bez zahrady Mateřské školy

Obec Drahlín v roce 2018 dostala příslib dotace na výstavbu nového dětského hřiště v
přírodním stylu pro potřeby Mateřské školy Drahlín, ale i pro potřeby široké veřejnosti, tedy i
pro obyvatele naší obce. Dotace je poskytnutá Státním fondem životního prostředí a to ve výši
500.000,-Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že v prvním výběrovém řízení, nebyl vybrán dodavatel,
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který by chtěl projekt za požadovanou cenu realizovat, probíhá nyní opakované výběrové
řízení, pokud se vše podaří, měly by být během měsíce května započaty stavební práce.
Víceúčelová budova
Víceúčelová budova je stále využívána sportovci
Sokola Drahlín, cvičenkami, obcí a spolky
k různým aktivitám. Kromě pravidelných využití
stolními tenisty a cvičenkami byla letos hala k 31.
březnu využita SDH Drahlín k výroční valné
hromadě v lednu 2019, Sokolem Drahlín
k výroční valné hromadě v únoru 2019, pro
oslavy Mezinárodního dne žen 9. března apod.
Pro místní občany je zde možnost pronájmu
klubu i sálu k oslavám narozenin a dalším
slavnostním příležitostem. Cena pronájmu na
den pro naše občany činí 1000 Kč (pouze klub)
a 2000 Kč (klub a hala).
Doprava a dopravní obslužnost
Od 1. března 2019 do 31. srpna 2019 bude zcela neprůjezdná komunikace z Bratkovic na
Hluboš z důvodu opravy mostu přes Litavku. Objízdné trasy už jsou stanoveny.
Vítání občánků
Letos se vracíme ke krásné tradici vítání občánků. Právě se připravuje místnost na OÚ Drahlín,
která bude kromě jiného sloužit i k tomuto obřadu. První nové občánky bychom chtěli přivítat
už letos v květnu 2019.

Volby do Europarlamentu
Volby do Europarlamentu se budou konat ve dnech
24. května 2019 od 14.00 do 22.00 hodin
a 25. května 2019 od 8.00 do 14.00 hodin.
POZOR – změna volební místnosti.
Letos se bude volit v přízemí budovy Obecního úřadu Drahlín.
Mateřská škola

od Ježíška a příchodu tří králů, vyráběly
narozeninový kalendář. V lednu byla
Ekoškolka, kde zkoumaly čerstvost zeleniny
a četnost masa v naší stravě. Pracoval
Ekotým.

V obci je pro předškoláky mateřská škola
s kapacitou 24 míst a jídelnou.
MŠ vedla v tomto roce ředitelka Bc.
Ludmila Řechková. Provoz MŠ je v pondělí
až pátek 6.15 – 16.00 hodin.
Krásným přáním přivítaly děti nový rok
2019. V začátku ledna se věnovaly dárkům
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V únoru si děti povídaly o ptáčcích, konal se
seminář na téma Emoce a Školní zralost.
V masopustním období se uskutečnil
karneval s mateřinkou ve Lhotě u Příbramě.
Děti si vysvětlily, co masopust znamená, a
zkoumaly vliv jídla na zdraví.

Březen znamená příchod jara a tak se děti
připravovaly na zábavu na školní zahradě.
Věnovaly se přípravě na dubnovou akci
Velikonoční jarmark.

Pro informaci rodičů uvádíme, že
zápis dětí do MŠ Drahlín na školní rok
2019/2020 se bude konat 14. května
2019 mezi 11. – 16. hodinou. Kritéria
jsou stejná jako v minulých letech,
najdete je na webu mateřinky.
Místní knihovna
Místní knihovnu v Drahlíně vede od roku
2017 paní Marie Kuchařová.

Knihovna má svůj web na adrese:
www.knihovna-drahlin.webnode.cz,
spoustu informací najdete i na
webových stránkách obce
www.drahlin.cz v sekci knihovna,
Email: knihovna.drahlin@email.cz.
Facebook: Knihovna Drahlín

Učily se finanční gramotnosti samostatným
nakupováním.
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V knihovně je otevřeno každou středu od
15:00 do 18:00 hod. Roční poplatek za
využití služeb naší knihovny činí 40,-Kč za
rok a 1 občana. V současné době má
knihovna na fondu 545 knih a stále fungují
zápůjčky z Knihovny Jana Drdy v Příbrami.
Je možno zapůjčit knihy i na objednávku.

Společenské a sportovní akce
v obci od ledna do března
Maškarní ples Sokola Drahlín
Akce proběhla 8. února 2019 od 20. hodin
v tanečním sále v Sádku. Byla tradičně
s bohatou tombolou. K poslechu a tanci
hrála skupina Signál.

V knihovně probíhá spoustu akcí hlavně
pro naše nejmenší, jsou pořádány kroužky,
výuka angličtiny, na které je možnost se
přihlásit většinou v září se začátkem nového
školního roku, v průběhu roku probíhá pro
děti výtvarný a čtenářský kroužek, připojit se
může kdokoliv.

Dětský karneval 2019
Dětský karneval se konal v Sádku
v sobotu 9. února od 14. hodin.
Maruška, Pepíček, Adámek a všechny další
děti si karneval masek moc a moc užívaly.
Bylo vidět, že je oblíbený jak pod názvem
masopust v Čechách, tak fašank na
Moravě, a ne nadarmo se slaví už od 13.
století.

Ve středu dne 27. března proběhlo
odpoledne v knihovně, kdy děti vyprávěly
o své oblíbené knížce, pak děti hrály
pantomimu - jeden ukazoval a ostatní
hádaly pohádku, nebo pohádkovou bytost,
pak děti malovaly vymyšlený příběh, který
vyprávěly paní knihovnici a potom si tvořily
volně dle vlastní fantazie a společně si hrály.
A zapojily se i některé maminky, které přišly
pomoci.

Náš karneval se nesl v duchu maškar,
veselí, radosti, tancování a hodování.
Všichni účastníci mohli zažít krásné
předtančení dětských dvojic, soutěže pro
nejmenší i větší, např.: hry Šmoulí domečky,
vyřazovací soutěž v předávání míčku, hod
brčkem do dálky a také dvě hry o nejlepší
Popelku a Popeláka.
Z hojných tanečků mohu jmenovat např.:
Ptačí tanec, Sloník Toník, Makarenu nebo
Guli guli apod. Vyvrcholením odpoledne
bylo hodnocení masek, které se nestranné
porotě líbily až tolik, že se rozhodla
vyhodnotit tři třetí, druhá i první místa.
Za třetí místo si odnesli věcné ceny
dokonalý kovboj, hned dva cizokrajní
princové a pletený brouček. Druhá místa
byla kořistí modré princezny, věrohodného
doktora a malé Karkulky.

Na příští čtvrtletí knihovna chystá např. v
pátek 19. dubna Velikonoční tvoření pro
děti v hale cca od 15:00 h, a na pálení
čarodějnic, které organizují hasiči, bude
připravovat doprovodný program pro děti.
Více informací najdete i na facebooku.
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Oslava Mezinárodního dne žen 2019
Oslavu Mezinárodního dne žen měli pod
patronací hasiči za spolupráce obce.
Místní ženy se sešly 9. března v 15 hodin
v místní sportovní hale.

Za první místa si nádherné dorty odnesli
strašidelný pirát, dva úplně nejmenší čertíci
a překrásná ovečka. Zvláštní cena poroty
byla udělena dvěma malým trestancům
s doporučením, aby jim ten mundůr
nezůstal,
a
porota
nezapomněla
s dárečkem ani na nejmladší účastnici
karnevalu. Krásná tombola byla příjemným
zakončením
veselého
a
hravého
odpoledne.

Sobotní odpoledne, které moderoval Jirka
Mičan, patřilo všem ženám Drahlína bez
rozdílu věku a založení.
Příjemnou chvíli zažily už při vstupu do sálu,
kde je vítali hasiči karafiátem a děti
přáníčkem, vyrobeným k dané příležitosti na
kroužku v místní knihovně. Hřejivé slovo
ženy slyšely od starosty obce pana
Černohorského. Malé pobavení připravily
děti recitací básničky, hrou na flétnu a na
harmoniku. K poslechu i tanci hrála místní
kapela „Čtyři strejci s šesti vejci“, která
zpříjemnila sousedské odpoledne směsicí
melodií z různých hudebních žánrů, hrálo se
i na přání oslavenkyň.

Na závěr poděkování všem organizátorům,
moderátorovi, hudebníkovi, pánům u lístků
na tombolu, OÚ Drahlín a OÚ Sádek, malým
předtanečníkům a doprovodu rodičů. Ti
všichni přispěli k báječné atmosféře
sobotního odpoledne a nezastavila je ani už
v tento čas notoricky se opakující chřipková
epidemie na Příbramsku.
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Nezapomnělo se ani na tradiční občerstvení
v podobě věnečku a kávy. K zakoupení byly
i jiné dobroty, alko a nealko. Domů si mohla
každá žena odnést nástěnný kalendář 2019
s motivy obce.
Letos se rozdalo 46 karafiátů a pořadatelům
udělal zájem místních žen opravdu radost.

Společenské organizace v obci
V naší obci působí tři společenské organizace sportovní TJ Sokol Drahlín, SDH Drahlín a
místní zahrádkáři. V roce 2015 se začal tvořit spolek přátel ledního hokeje, který začal
působit v roce 2017 pod TJ Sokolem Drahlín.

Tělovýchovná jednota Sokol Drahlín, o. s.
99 let od založení sportovní organizace TJ Sokol v roce 1920
Soustřeďuje sportovce fotbalu, stolního tenisu a ledního
hokeje. Sportovní organizaci stále vede pan Václav Hrkal spolu
s 9tičlenným výborem. Organizace sdružovala k 1. lednu 2019
95 členů a je největší v naší obci.

Fotbal
Ve fotbalu organizaci reprezentovalo mužstvo „A“, které hrálo
v Okresním přeboru Příbram.
Mužstvo „A“
Za podzim 2018 jsme sehráli 13 zápasů s bilancí 4:0:9, skóre 29:38. Získali jsme zatím 11
bodů a obsadili průběžné 13. místo v tabulce, kde jsme „přezimovali“. Je zajímavé, že si
naše mužstvo vedlo lépe venku než doma. Průběžnou tabulku vede TJ Sokol Nová Ves pod
Pleší, která zatím zaváhala pouze dvakrát a dosáhla na 32 bodů. Poslední za námi je zatím
TJ Sokol Kosova Hora, která má shodně s námi 11 bodů.
Fotbalisté Sokola Drahlín disponují také mužstvem staré gardy (muži nad 35 let).
5. ledna 2019 se hrál tradiční již 36. ročník novoročního nohejbalu trojic. Zúčastnilo se 9
trojčlenných mužstev. Letos zvítězilo mužstvo Paseky (J. Cifrain, O. Plecitý, T. Plecitý) před
Hluboší A (D. Procházka, O. Richter, T. Mazucha) a Hluboší B (J. Krejčí, P. Záluský, P.
Záluský ml.). Za organizaci Sokol děkuje panu Filipu Ježkovi.
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Fotbal - Žáci
V podzimní části sezóny 2018/2019 soutěžili žáci v E1A – OP starších žáků skupiny A
se 7mi soupeři. Do konce podzimu 2018 jsme sehráli celkem 14 zápasů, z toho 7 doma a 7
venku. Skončili jsme na průběžném 5. místě s bilancí 5:1:8, skóre 26:74 a 16cti body.
Nejlepším naším střelcem podzimu 2018 byl David Polák, který se s 15. góly podzimu umístil
na 9. místě mezi střelci dané soutěže.
Fotbalové týmy v 1. čtvrtletí roku 2019 soutěže nehrály, ladila se forma a řešil hráčský kádr
pro jaro 2019. Soutěžit se začalo až na počátku března.

Mužstvo „A“

Stolní tenis
Stolní tenisté Sokola Drahlín soutěžili ve dvou mužstvech s označením „A“ a „B“. Obě
mužstva hrála v okresních soutěžích. Áčko hrálo v Regionálním přeboru I. a Béčko v
Regionálním přeboru II.
Soupisku Áčka tvořili: Jaroslav Samek, Josef Šutek, Stanislav Sláma ml., Stanislav Lopata,
Milan Pech, Petr Šefr, Jan Müller, Jaromír Brynda, Jaroslav Jedlička.
Na podzim 2018 sezóny 2018/2019 se přidal do mužstva A Antonín Jaroš a Ivan Chvojka.
Po podzimní části soutěže začínalo jaro Ačko na 6. místě s bilancí 11 (5:0:6), skóre 102:96 a
s 15. body.
Ke konci března 2019 je mužstvo „A“ na 7. místě, sezóna 2018/2019 skončila 23. března.
Mužstvo sehrálo celkem 22 zápasů s bilancí 10:0:12, dosáhlo na skóre 200:196 a získalo 30
bodů. Nejlepším hráčem byl tradičně Jaroslav Samek, který se umístil na 5. místě tabulky
hráčů dané soutěže. Jeho úspěšnost byla 83,13%. V žebříčku hráčů RP I. obsadil 4. místo.
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Soupisku hráčů Béčka tvořili: Milan Pech, Petr Šefr, Stanislav Lopata, Jaromír Brynda,
Jaroslav Jedlička. Mužstvo bohužel v listopadu opustil Milan Pech.
Po podzimu 2018 bylo mužstvo průběžně na 6. místě, z 8. zápasů jich shodně 4 vyhrálo a 4
prohrálo, dosáhlo 9. bodů a pasivního skóre 64:80.
K 31. 3. 2019 je mužstvo „B“ čtvrté, sehrálo 20 zápasů s bilancí 13:0:6, skóre 222:138 a
získalo 36 bodů. Nejlepším hráčem „B“ byl Stanislav Sláma ml., který vyhrál 41 zápasů ze
svých 50ti a umístil se na 8. místě své soutěže s úspěšností 82,00 %. V Žebříčku soutěže
dominoval Stanislav Lopata na 10. místě. Sezóna skončila 31. března.
Valná hromada Sokola Drahlín se konala letos v sobotu 2. února 2019 ve sportovní hale
Drahlín od 17.00 hodin.
Přítomno bylo 42 členů s právem hlasovacím z 88
možných členů. Podle stanov organizace byla tedy
VVH usnášeníschopná po půl hodině jednání
počtem přítomných.
Průběh valné hromady řídil pan Pavel Kratochvíl.
Minutou ticha uctila VVH památku zemřelého člena
Sokola pana Milana Pecha a pana Rudolfa
Plecitého, který se věnoval drahlínskému fotbalu
žáků i dospělých.
Na letošní VVH odešel na vlastní žádost z výboru
Sokola pan Stanislav Lopata a od 2.2.2019 byl
zvolen pan Josef Neliba ml. Byl zvolen jednohlasně a neměl protikandidáta.
Se zprávou o činnosti za rok 2018 a s plánem
činnosti na rok 2019 seznámil přítomné pan
Stanislav Lopata. Konstatoval, že se úkoly roku
2018 podařilo splnit, pouze brigádnické činnosti se
věnují jen někteří členové, většinou stále 4, na jedné
brigádě bylo až 7 členů. Kladně byly hodnoceny
akce: Novoroční turnaj v nohejbale v lednu 2018,
konání VVH na začátku února 2018, maškarní ples
a dětská veselice v únoru 2018, pálení čarodějnic
v dubnu 2018, turnaj ve stolním tenisu v dubnu
2018, dětský den v červnu 2018 a turnaj Izolace
Cup v létě 2018. Návrh pro rok 2019 byl obdobný.
Hlavní činností sportovní organizace je samozřejmě
fotbal (dospělých, žáků i staré gardy) a stolní tenis v soutěžích na okrese Příbram.
Zprávu o hospodaření přednesl pan Zdeněk Lukáš. Organizace má na účtech k 31. 12. 2018
249.614,65 Kč. Příjmy roku 2018 činily 134.897,00 Kč, výdaje roku 2018 186.433,00 Kč.
Předseda revizní komise pan Václav Sandr správnost hospodaření k 31. 12. 2018 potvrdil a
VVH ji schválila.
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Zprávu o členské základně přečetl pan Stanislav Lopata. K 1. 1. 2018 jsme měli 104 členů,
v průběhu roku 2018 odešlo 13 (z toho jeden zemřel) a přišli 4 noví členové. K 31. 12.2018
měla tedy organizace 95 členů (17 žen a dívek, 78 mužů a chlapců).
Potom přednesli své zprávy jednotliví vedoucí oddílů: pan Jaroslav Štefan za muže fotbalisty,
pan Michal Pachole za žáky, pan Petr Špindler za starou gardu fotbalistů a pan Lopata za
stolní tenisty. S nedostatkem hráčů se nepotýká pouze stará garda fotbalistů.
Za hokejové mužstvo promluvil pan Pavel Kratochvíl. Mužstvo v prosinci 2018 neuspořádalo
klání mezi Drahlínem a Malým Drahlínem, ale uskuteční se letos 6. dubna 2019 ve sportovní
hale v Příbrami. Trénovat lze každé pondělí ve 21 hodin na zimním stadionu.
VVH vyhodnotila nejlepší sportovce roku 2018.
Vyhodnocení nejlepších sportovců v roce 2018
Nejlepší hráč fotbalového mužstva „A“
Jonáš Pavlišta
Nejlepší střelec mužstva „A“
Jan Herink
Nejlepší hráč i střelec žáků
David Polák
Nejlepší hráč SG
Karel
Štefány
Zasloužilý a obětavý hráč stolního
tenisu
Josef Šutek
Usnesení VVH bylo schváleno jednohlasně.
Bylo schváleno: Pavel Kratochvíl jako předsedající,
Stanislav Lopata jako zapisovatel, Zdeněk Lukáš
jako ověřovatel zápisu, Jaroslav Štefan jako
předseda návrhové a volební komise, Martin Lukáš
a Jan Herink jako členové této komise, Josef Neliba
nový člen výboru Sokola, zpráva o činnosti za rok 2018, zpráva o hospodaření za rok 2018,
zpráva revizní komise za rok 2018, plán činnosti na rok 2019. VVH vzala na vědomí: zprávu o
stavu členské základny, zprávy o činnosti jednotlivých oddílů Sokola, vyhodnocení nejlepších
sportovců za rok 2018.
V diskuzi vystoupil starosta obce pan Zdeněk Černohorský. Přislíbil opět pomoc obce při
realizaci sportovních činností Sokola Drahlín.

Sbor dobrovolných hasičů Drahlín
130 let od založení SDH v obci v roce 1889
Organizace sdružovala na začátku roku 2019 28 členů, z toho 8 žen, 14 mužů a 6 dětí. Děti
vstoupily do organizace v průběhu roku 2017.
Starostou sboru je stále pan Václav Petráň, složení výboru zůstalo stejné jako v roce 2018.
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Letos se konala výroční valná hromada 26. ledna
2019 za přítomnosti 15 z 22 dospělých členů sboru.
Po schválení programu a schválení ověřovatele
zápisu zprávu o činnosti za rok 2018 přečetl Václav
Petráň. Věnoval se opravám stříkačky a naší účasti
na soutěži Memoriálu Václava Soukupa v Obecnici.
Na soutěži jsme skončili v kategorii smíšených
mužstev na 5. místě. Připomenul naše akce v roce
2018 – retro MDŽ, pálení čarodějnic, IV. ročník
drakiády a pomoc při zahájení adventu.
Zprávu o hospodaření SDH přednesla Radka
Zelenková. K 1.1.2018 měla organizace celkem
20.178,03 Kč. Příjmy tvořily dotace od OÚ Drahlín a členské příspěvky, celkem 27.680,00 Kč.
Výdaje tvořily: výstroj pro ženy, nové hadice, občerstvení na akcích sboru, benzín a nafta do
hasičské techniky, kancelářské potřeby. Odvedeno OSH Příbram bylo 2.060 Kč. Výdaje
celkem: 33.581,00 Kč. Zůstatek k 31.12.2018 celkem : 14. 277,03 Kč
Proběhla inventarizace majetku: je evidován hmotný v hodnotě: 58.032,83 Kč, drobný
v hodnotě: 76.096,47 Kč
Zprávu o revizi hospodaření přečetl Stanislava Lopata. Pokladna je vedena správně, revizor
neshledal žádná pochybení a potvrdil správnost zůstatku k 31. 12. 2018.
Plán činnosti na rok 2019 přečetl Václav Petráň.
Budeme
i
nadále
udržovat
techniku
v provozuschopném stavu, budeme se starat o
hasičskou zbrojnici, auto budeme udržovat v mobilním
stavu, budeme pečovat o výstroj a výzbroj, pořízenou
z dotace Středočeského kraje. Budeme organizovat
obdobné akce jako v minulém roce. Přidáme v květnu
2019 pochod po Brdech a oslavu 130. let SDH v obci
v termínu od června do září 2019. Budeme se účastnit
hasičských soutěží okrsku.
Diskuze:
Petr Juříček – JSDH a pozvánky na akce SDH
Obecnice. Letos nemohou pořádat na Kardavci soutěž O pohár hejtmana Středočeského
kraje, tak se ptal, zda by to nezorganizoval Drahlín, pan Petráň to odmítl.
Zdeněk Černohorský – kontrola JSDH a řešení problémů, nově stanoven počet členů JSDH
na 9: velitel Josef Sláma, strojník Antonín Herynek a Zdeněk Černohorský, členové Miroslav
Procházka, Stanislav Lopata, Jiří Mičan, Jitka Němcová, Helena Strmisková a Bára Nelibová.
Nutno dořešit certifikáty o školeních velitele a strojníků.
Problémy s rychlostí nasávání vody u stříkačky – bude dovezena k odborníkovi na Dobříš.
Dana Chmelíková – připomenutí 130. let trvání sboru do plánu, přidat akci pochod po Brdech
do plánu, případně akci pro děti, aby se už začalo s jejich přípravou na soutěže, problém
hasičské zbrojnice – mokrá prostřední zeď, opadává omítka.
Návrh na usnesení přednesl Václav Petráň.
VVH SDH Drahlín schválila:
Ověřovatelem zápisu z VVH Josefa Slámu, program schůze, zprávu o činnosti za rok 2018,
plán činnosti na rok 2019, zprávu o hospodaření SDH za rok 2018, zprávu revizora účtů za
rok 2018, zprávu o členské základně SDH za rok 2018.
Usnesení bylo schváleno jednomyslně.
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Místní zahrádkáři
48 let od založení místní organizace ČSZ v roce 1971
V obci pracuje organizace zahrádkářů, která se v roce
2018 starala o moštování v místní moštárně. Jelikož v
minulosti organizace nemohla pokrýt náklady spojené
s havarijním
stavem
objektu,
nabídla
obec
zahrádkářům, že provede rekonstrukci nemovitosti,
pokud bude převedena do majetku obce. S tímto
organizace souhlasila a budova byla v roce 2017
zahrádkáři darována do majetku obce s tím, že mohou
prostory dále využívat tak, jak tomu bylo doposud. Po
převodu došlo k částečné opravě vnitřních prostor.
Bylo nutné opravit střešní krytinu a došlo k výměně
oken. V tomto roce obec plánuje, že sama zabezpečí provoz moštárny i s obsluhou, kdy
bychom rádi rozšířili provozní dobu ku prospěchu občanů.
Uvažujeme i o zavedení objednávkového systému.
Organizace požádala obec Drahlín 25. ledna 2019 o dotaci ve výši 20 tisíc Kč a dotaci na
základně VS/05/2019 dostala.
Kůrovcová kalamita
Odbor životního prostředí Středočeského kraje vydal v souvislosti s velkým výskytem kůrovce
výzvu k vlastníkům lesů. Vlastníci musí celoročně vyhledávat, vyznačovat, včas odtěžit a
účinně asanovat veškeré dříví nově napadené kůrovci. Celá výzva je zveřejněna na webových
stránkách obce.
V naší obci padla za oběť kůrovci také řada stromů, které lemovaly cestu na bývalou hájovnu
mezi Drahlínem a Sádkem.

Cesta do bývalé hájovny dříve

a nyní v roce 2019

Drahlínský zpravodaj 01/2019 vydává Obecní úřad Drahlín
Tel.: 318 614 290, e-mail: obec.drahlin@volny.cz
Počet výtisků 100, ročník 2019, datum vydání duben 2019
Zpracovala Dana Chmelíková
Zpravodaj bude zveřejněn na stránkách www.drahlin.cz
Telefony:
starosta obce Zdeněk Černohorský 606 050 122, místostarosta obce Věra Schneiderová 724 764 888
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