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Ročník
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Tento zpravodaj mapuje události v obci od prosince 2017 do srpna 2018.
Na veřejném zasedání v říjnu 2017 zastupitelé souhlasili s vydáváním
Drahlínského zpravodaje dvakrát ročně.
druhého kola postoupili dva kandidáti
Miloš Zeman, dosavadní prezident, a
akademik Jiří Drahoš. Celostátně získal
Miloš Zeman 38.56% hlasů a Jiří Drahoš
26.60% hlasů. U nás v Drahlíně zvítězil
také Miloš Zeman, který dostal 131
hlasů, což bylo 41.85%. Druhý Jiří
Drahoš dostal 91 hlasů, to je 29.07%.
Dále následovali kandidáti Marek Hilšer
10.86%, Pavel Fischer 7.35%, Michal
Horáček 5.11%, Mirek Topolánek 3.51%,
Petr Hannig 0.96%, Jiří Hynek 0.64% a
Vratislav Kulhánek 0.64%.
Volební účast byla celorepublikově
61.92%, v Drahlíně potom 71.49%, kdy
ze 442 voličů volilo 316 a platných bylo
313 hlasů.
27. ledna 2018 se konalo druhé kolo
volby prezidenta ČR. Do tohoto kola
postoupili dva z devíti kandidátů Miloš
Zeman a Jiří Drahoš. Zapsáno bylo
v Drahlíně 441 voličů, k volbám dorazilo
341 voličů a platných hlasů bylo
sečteno 340. V Drahlíně zvítězil Miloš
Zeman, který získal 205 hlasů, to je
60.29%. Jiří Drahoš obdržel pouze 135
hlasů, tedy 39.70%. Celostátně zvítězil
Miloš Zeman s 51.36% hlasů.

Obecní úřad Drahlín

Přes drahlínské domy je vidět Svatá Hora.
Letos uplynulo 27. dubna už 40 let od ničivého
požáru, kdy zachraňovali Svatou Horu i hasiči
z Drahlína.

Do června 2018 nedošlo v ZO
k žádným
personálním
změnám,
starostou obce byl Ing. Zdeněk
Černohorský.
Úřední hodiny byly pro občany ve
středu od 16.00 do 19.00 hodin, kdy byli
přítomni zastupitelé obce. Pro běžnou
účetní agendu bylo otevřeno v pondělí
od 8.30 – 15.30 hod. a ve středu od 8.30
– 18.00 hodin (s přestávkou 12.00 –
13.00 hod.)
Od listopadu 2017 do června
2018 se konaly celkem 4 veřejná
zasedání obecního zastupitelstva (v
prosinci 2017, v únoru 2018, v květnu
2018 a červnu 2018). Všechny zápisy
z jednání byly zveřejněny na webových
stránkách obce www.drahlin.cz
OZ schválilo na svém květnovém
zasedání instalaci nového rozšířeného
systému zabezpečení v budově čp. 92.

Volby do místního zastupitelstva
Letos v říjnu se budou konat nové volby
do obecního zastupitelstva. Volební
místnost bude opět na hale v budově č.
242. Prezident republiky oznámil termín
voleb 5. – 6. října 2018.
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání
2. května 2018 schválilo počet členů
zastupitelstva obce pro nové volby.
Podle
ustanovení
§67
zákona
128/2000Sb. bude mít zastupitelstvo 9
členů. Usnesení schválilo všech 8
přítomných
členů
současného
zastupitelstva. Uzávěrka kandidátek
byla 31. července 2018.

Přímá volba prezidenta republiky 2018
13. ledna 2018 se konalo první kolo
prezidentských voleb. Občané volili
přímo a vybírali z devíti kandidátů. Do
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Infoservis obce Drahlín
Infoservis obce zahrnuje zasílání SMS zpráv
o mimořádných a krizových událostech na
území obce a zasílání informací o aktuálních
akcích v obci. Pro umožnění této služby
obec
požadovala
vyplnit
registraci
k infoservisu, kde žádala o uvedení jména,
příjmení, bydliště a telefonního čísla
registrovaného. Tyto údaje budou využívány
obcí pouze v rámci zákona o ochraně
osobních údajů. Pokud jste si ještě službu
neobjednali, můžete tak učinit přes formulář
uvedený na webových stránkách obce
s doručením na OÚ, nebo přímo na OÚ
Drahlín. Souhlas s užitím osobních údajů může občan kdykoliv na úřadu zrušit nebo
upravit.
Obecní voda a kanalizace
V roce 2018 byla provedena povinná
kontrola kvality dodávané pitné vody.
Kontrola dopadla OK, občané nemusí mít
žádné obavy, voda, kterou obec používá
v obecním vodovodu je požadované
kvality. Duben byl letos mimořádně teplý a
suchý měsíc, proto už v květnu byl patrný
nedostatek vody, který se prohloubil
v letních měsících. Do vodojemu bylo
nutno vodu dovážet. Obec vydala 12.
července výzvu k maximálnímu šetření
pitnou vodou s upozorněním možného
výpadku dodávky vody, pokud občané výzvu neuposlechnou.
Hned nato následovala Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy o dočasném
omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu. Vyhláška byla
zveřejněna na webových stránkách a vývěsní tabuli obce, platí dosud, a to do 30. října
2018. Obec zakazuje: zalévání zahrádek, mytí aut, kropení chodníků a zpevněných
ploch, dopouštění vlastních vodních zdrojů (studní), napouštění bazénů a ostatních
činností nesloužících k pitným a hygienickým účelům. Vodu z vodovodu pro veřejnou
potřebu je možno užívat pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým účelům.
Došlo současně k omezení vydatnosti vodního zdroje, který je schopen poskytnout
nyní za den 38 m3 vody (průměrná spotřeba vody za červenec byla 40,73 m3 za den).
V průběhu července bylo dovezeno do vodojemu 11 cisteren vody a po výzvě k šetření
vodou, bohužel ke snížení spotřeby nedošlo. Hrozí tedy stále možné výpadky
zásobování pitnou vodou. Informace o nedostatku vody byla vyhlášena v místním
rozhlase, a to 1. srpna 2018. Obec také zajistila od 3. srpna cisternu s pitnou vodou,
postavenou před místní restaurací U Václavů, kam si mohli občané chodit pro pitnou
vodu se zásobními nádobami. Ke dni vydání zpravodaje bylo za měsíce červenec a
srpen dovezeno do vodojemu 48 cisteren pitné vody.
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Obec podala 30. května 2018 žádost na stavební úřad Jince o vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby Drahlín – rozšíření vodovodu a ten vydal 13. července
své kladné rozhodnutí. Obec Drahlín zastupoval v jednání Ing. Václav Ureš. Obec o
těchto úkonech informovala na svých webových stránkách veřejnost.
Kontrola vody v rybníku Malý Drahlín
Na žádost občanů Malého Drahlína byla provedena kontrola kvality vody v místním
rybníku. Odebrané vzorky vody byly vyhodnoceny jako zcela vyhovující, do rybníka se
nedostávají žádné chemikálie. Bylo to potvrzeno 10. září 2018.
Nové hrací prvky pro děti
Obec Drahlín se rozhodla umístit nové hrací prvky v obci a žádala občany, aby sami
rozhodli, kam hrací prvky umístit. Jedná se o houpačky a kluzavky pro děti. Obec
navrhla 5 lokalit, případně bylo možno navrhnout další. Uvedených pět lokalit:
1. Lokalita parku proti MŠ vedle rybníka
2. Lokalita V Luhu (bývalé hřiště)
3. Parčík před obchodem Coop
4. Zelená plocha proti domu čp.14
5. Zelená plocha mezi hřištěm TJ Sokol a Buchnou
6. Zde je možno navrhnout jinou lokalitu ……
Obec děkuje za vaše návrhy, doručené do 31.
května
2018.
Vyplynulo
z nich,
že
nejvhodnější lokalitou je park proti MŠ vedle
rybníku. Realizace stavby proběhla v letních
měsících tohoto roku.
Od cesty je hřiště chráněno řadou thují a
kromě stíněného posezení a stojanu pro kola
je zde pro děti skluzavka, dvě houpačky,
lezecká
pyramida,
lezecká
ministěna,
provazový žebřík a překážková minidráha.

Rozpočet obce v roce 2017 a jeho plnění, které bylo schváleno v dubnu 2018
Řádný rozpočet na rok 2017 byl schválen jako schodkový 19. prosince 2016.
Schodek rozpočtu ve výši 3.260.100 Kč byl kryt z finančních prostředků uspořených
z minulých let.
Rozpočet i jeho plnění bylo zveřejněno na webových stránkách obce a je tam
k nahlédnutí v ekonomické sekci.
Zde jen stručně:
Daňové příjmy (daň ze závislé činnosti, daň za OSVČ, daň z kapitálových výnosů, DPH,
daň z nemovitostí, poplatky ze psů, daně z hazardu…) byly plánovány na 5.252.000 Kč
a realizovány v částce 6.447.467,38 Kč.
Nedaňové příjmy (pitná voda, odvod odpadních vod, knihovna, pronájmy, separovaný
odpad, činnost místní správy…) byly plánovány na 644.800 Kč a realizovány v částce
697.708,75 Kč.
Kapitálové příjmy byly plánovány na 10.000 Kč, realizovány v částce 202.906 Kč.
Příjmy z dotací byly plánovány na 368.100 Kč a realizovány v částce 878.548,90 Kč.
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Celkem byly příjmy plánovány včetně finanční rezervy z minulých let (3.260.100 Kč) na
9.535.000 Kč. Skutečně činily příjmy 8.846.631,03 Kč.
Rozpočtové výdaje byly plánovány v částce 9.535.000 Kč a realizovány v částce
7.101.946,12 Kč. Z této sumy bylo nejvíce prostředků poskytnuto na nové silnice a
dopravní obslužnost, dále na pitnou vodu a odvádění odpadních vod, na požární
ochranu (přístavba hasičské zbrojnice pro hasičský automobil), komunální odpad, na
předškolní zařízení, péči o vzhled obce a údržbu zeleně v obci a na veřejné osvětlení.
V roce 2017 bylo nejvíce prostředků plánováno na rozšíření vodovodu, ale realizace se
zdržela a vodovod je zatím ve fázi schvalovací.
Běžné účty k 01.01.2017 :
+
31.12.2017

6.260.650,17 Kč
1.744.684,91 Kč
8.005.335,08 Kč

Výsledek hospodaření činil za rok 2017 582.577,46 Kč. OZ ho schválilo na svém
zasedání 2. května 2018. Současně schválilo i účetní závěrku obce k 31.12.2017.
Dotace obdržené v roce 2017
Na volby do PS v říjnu 2017 16.667,90 Kč ze státního rozpočtu.
Příspěvek na výkon státní správy ze st. rozpočtu ve výši 82.500 Kč
Od Středočeského kraje na nový územní plán obce: 257.000 Kč
Dotace MMR ČR byla poskytnuta v tomto roce ve výši 522.381 Kč na obnovu místní
komunikace v Malém Drahlíně.
Obec požádala o dotaci na projekt Rekonstrukce kapličky Drahlín Středočeský fond
kultury a obnovy památek. Dotace nebyla Středočeským krajem schválena.
Dotace poskytnuté OÚ v roce 2017 na základě veřejnoprávních smluv.
TJ Sokolu Drahlín na činnost ve výši 65.000,00 Kč.
V prosinci 2017 schválilo zastupitelstvo mimořádnou dotaci pro TJ Sokol ve výši 40
tisíc Kč na opravu oken a dveří kabin na hřišti U Hradiště. Žádost podala sportovní
organizace 29. listopadu 2017.
V prosinci 2017 byl také schválen příspěvek obce v částce 10 tisíc Kč na exhibiční
utkání v hokeji mezi Drahlínem a Malým Drahlínem, pořádané ve sportovní hale
v Příbrami.
SDH Drahlín na činnost ve výši 25.000,00 Kč
Org. Ochrana fauny ČR o.p.s. na činnost ve výši 5.000 Kč
Obec Drahlín uhradila v roce 2017 členské příspěvky 15.000 Kč Dobrovolnému svazku
obcí ORP Příbram a 1.500 Kč MAS Brdy, z.ú.
Příspěvková organizace obce Mateřská škola Drahlín, okr. Příbram měla schváleny
výdaje v roce 2017 ve výši 330.000 Kč, stejné jako v roce 2016. Tyto výdaje byly
v prosinci 2017 navýšeny o 30 tisíc Kč na úhradu mimořádného nákupu drobného
dlouhodobého hmotného majetku MŠ.
Rozpočet obce v roce 2018
OZ se začalo v září 2017 zabývat rozpočtem pro rok 2018 a stanovilo hlavní priority:
posílení vodních zdrojů, rozšíření vodovodního řadu, oprava nebo výstavba nové
ČOV, rekonstrukce WC v budově 92, rekonstrukce vybavení knihovny. Rozpočet byl
vyvěšen na úřední desce od listopadu 2017 a schválen byl 13. prosince 2017. Celkové
příjmy 6.844.500 Kč, při čemž hlavní položku příjmů tvoří příjmy daňové. Celkové

Zpravodaj 2018

-4-

Drahlín

Drahlínský zpravodaj 01/2018
výdaje 12.296.100 Kč, kde připadá nejvyšší položka na výdaje spojené s dodávkou
pitné vody, dále s výdaji na opravy silnic a s výdaji na odvádění odpadních vod.
Schodek rozpočtu ve výši 5.451.600 Kč je kryt finančními prostředky minulých let.
V prosinci 2017 byl schválen závazný ukazatel pro příspěvkovou organizaci MŠ
Drahlín na rok 2018 ve výši 250 tisíc Kč.
V prosinci 2017 byly schváleny dotace pro rok 2018 společnosti ALKA, o.p.s ve výši
3.000 Kč podle VS01/2018 a společnosti Ochrana fauny ČR ve výši 5.000 Kč podle
VS02/2018.
OZ schválilo v květnu 2018 poskytnutí dotací:
SDH Drahlín ve výši 25.000 Kč na činnost
TJ Sokolu Drahlín ve výši 65.000 Kč na činnost
OZ v květnu 2018 schválilo podání žádosti o dotaci 500.000 Kč na opravu kapliček
Drahlín a Malý Drahlín, a to Fond hejtmana Středočeského kraje se spoluúčastí obce
20%.
V prosinci 2017 byl zastupitelstvem schválen střednědobý výhled rozpočtu pro období
2018-2020, který počítá se schodkem rozpočtu v roce 2018 v částce 5.495 tisíc Kč, pro
rok 2019 s přebytkem 70 tisíc Kč a pro rok 2020 s přebytkem 470 tisíc Kč.
Obec zažádala Fond kultury a obnovy památek Středočeského kraje o dotaci na
modernizaci místní knihovny se spoluúčastí obce minimálně 20%. Dotaci obec
obdržela.
Obec chtěla zažádat o dotaci na stavbu přístřešku pro hasičské auto u hasičské
zbrojnice v Drahlíně. Ještě před podáním žádosti byla však z jednání vyloučena, neboť
jsme neuspěli se stejnou žádostí v předešlém roce.
Mateřská škola

dítěti a také věk dítěte vzhledem
k povinnému předškolnímu vzdělávání.
Na webu MŠ byly zveřejněny výsledky
zápisu. Od 1. září 2018 bylo přijato 10
nových dětí.

V obci je pro předškoláky mateřská
škola s kapacitou 24 míst a jídelnou. MŠ
vedla v roce 2018 ředitelka Bc. Ludmila
Řechková.

Květnová zahrada
Dubnová brigáda

V tomto roce se děti v mateřince
věnovaly kromě jiného ročním obdobím,
jednotlivým měsícům, vytvořily
narozeninový kalendář a začaly se už od
ledna věnovat programu „Moje tělo“.
Byly navštívit Čechovu stodolu a

Zápisy dětí do nového školního roku
2018/2019 se letos konaly 3. května. O
přijetí rozhodovala spádová oblast,
sourozenecký vztah už k docházejícímu
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věnovaly se tam masopustu a
Velikonocům, konal se velikonoční
jarmark a děti se věnovaly i tématu
řemesel. V dubnu se zaměřily na
bezpečnost a práci policie a v květnu už
začaly práce na školkové zahradě. Děti
navštívily požární stanici a dopravní
hřiště.
V červnu nesměla chybět oslava Dne
dětí a nově se slavil Den otců.

doplňovat o soubory
výměnného fondu.

knih

z

tzv.

Knihovní fond

Knihovna má svůj web na adrese:
www.knihovna-drahlin.webnode.cz
a svou mailovou adresu
knihovna.drahlin@email.cz.
Knihovna také rozšířila svou činnost o
akce převážně pro děti. Každé první
pondělí v měsíci se koná výtvarný
(někdy i divadelní) kroužek v čase od
15.30 – 17.00 hodin, každé třetí pondělí
v měsíci ve stejném čase potom
čtenářský kroužek.
4. prosince se uskutečnila úspěšná akce
- divadelní kroužek, 20. prosince potom
tvořivé adventní odpoledne.
Kdo přišel, nelitoval. Děti vyráběly podle
své fantazie vánoční ozdobičky, které
zdobily pastelkami, fixami, voskovkami,
nalepovaly ubrousky a vystřihovánky na
podklady v podobě polystyrénových
koulí, zvonečků, sádrových vánočních
odlitků.
Používaly
papírové
vystřihovánky
ve
tvaru
kapříků,
stromečků,
vánočních
ozdob
a
sněhuláků. Mohly také vymalovávat
připravené obrázky s vánoční tématikou
andílků, zvířátek, mohly vystřihovat i
pouze dle své fantazie. Zúčastnily se i
maminky,
přišel
i
tatínek.
Nechyběla ani trocha povzbuzující kávy
a
ochutnávka
domácího
cukroví.

Den otců na naší mateřince

Děti se zúčastnily Dne bezpečné
Příbrami na Novém rybníku a konala se
také letní slavnost a rozlučka se
školáky.
Finanční výbor OÚ schválil 2. května
účetní závěrku MŠ za rok 2017 a
hospodářský výsledek své příspěvkové
organizace v částce 5.312,80 Kč nechal
převést do rezervního fondu MŠ.
Obec žádala o dotaci na stavbu
dětského hřiště v přírodním stylu a tato
dotace byla schválena v částce 500.000
Kč. Realizace stavby proběhne v roce
2019.
Místní knihovna
Místní knihovnu v Drahlíně vede od roku
2017 paní Marie Kuchařová.
Naše knihovna je zapsána v Registru
knihoven,
vedeným
Ministerstvem
kultury ČR, pod ev. č. 5665. Knihovní
fond se každým rokem mírně mění a k
výrazné změně došlo v roce 2017.
Knihovna sídlí v přízemí budovy
obecního úřadu. Stále spolupracuje s
Knihovnou Jana Drdy Příbram a má
možnost
tento
fond
pravidelně
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Návštěvníci a děti z mateřinky, které
chodí do knihovny na tvořivé dílničky a
dramatický kroužek, jich určitě využijí
ke své spokojenosti.

20. prosince 2017 v místní knihovně

Od ledna 2018 je v knihovně 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 knihovna disponuje
400. svazky naučné literatury včetně
životopisů, 260. svazky knih pro děti a
mládež a 1.340. svazky beletrie, což
dohromady představuje na 2.000 knih.
Dlouhodobé zápůjčky výměnného fondu
s KJD čítají na 450 knih.
Zajímavá práce i zábava v knihovně
pokračovala i v roce 2018. Knihovna
vyhlásila soutěž Dětský čtenář roku
2018, ale dosud se do soutěže nikdo
nepřihlásil. Škoda, nemyslíte?

Věříme, že knihovna se bude všem líbit
a návštěvy budou o to častější a
příjemnější.
Víceúčelová budova

V tomto roce schválil Středočeský kraj
obci Drahlín dotaci na nové vybavení
knihovny ve výši 41.200,- Kč a obec již
dotaci obdržela. Naše paní knihovnice
dostala novou výpočetní techniku,
neboť počítač byl v knihovně pořízen
před více jak 10. lety a neodpovídal
požadavkům, které pro provoz naší
knihovny potřebujeme. Tiskárna byla už
několik let nefunkční. Knihovna dostala
nové stoly a židle.

Zpravodaj 2018

Víceúčelová budova 2017

Víceúčelová budova byla v roce 2018
využívána sportovci Sokola Drahlín,
hlavně stolními tenisty k tréninkům i
soutěžním utkáním. Byla pronajímána
ke konání schůzí a valných hromad
společenských organizací v obci, byla
pronajímána
ke
společenským
setkáním, např. hasiči zde zorganizovali
retro MDŽ, byla zde volební místnost
pro volby prezidenta, konala se soutěž
stolních tenistů v dubnu 2018…. apod.
Obec
poskytovala
halu
i
jako
sponzorský dar na vybrané akce
bezplatně.
V roce 2017 bylo plánováno na různé
opravy haly a její údržbu celkem 175.000
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Kč, skutečně bylo vynaloženo 167.316
Kč, z toho investice haly byly plánovány
na 70 tisíc a skutečnost byla 70.288 Kč.
Pro rok 2018 je plánováno 135.000 Kč,
z toho investice dělají 125.000 Kč.
Bioodpad, nebezpečný odpad, tříděný
odpad
V roce 2018 byl občanům umožněn svoz
bioodpadu do haly bývalého kravína
s tříděním na listovou a větvovou část.
Hlavní silnice procházející obcí

Obec zařizovala pro své občany také
letos svoz nebezpečného odpadu, a to
dne 12. dubna 2018, kdy byl před OÚ
přistaven kontejner.
Pro velkoobjemový odpad byl přistaven
kontejner ve dnech 6. dubna – 8. dubna
2018.
Další svoz nebezpečného odpadu
proběhl 6. září 2018 v odpoledních
hodinách. Kontejner pro velkoobjemový
odpad byl přistaven ve dnech 14. – 16.
září 2018 před OÚ Drahlín.

Letos se také plánuje oprava cest
v Malém Drahlíně. OZ schválilo v červnu
2018 uzavření smlouvy na opravu místní
komunikace se společností BES s.r.o.
se sídlem v Benešově. Celková cena
opravy je 270.820 Kč bez DPH. Bude
opravena plocha 770 m2 včetně
zástřiku, vyrovnání nerovností podkladu
a s výškou balené směsi 5 cm. Jedná se
vozovku mezi domy čp. 174 – 207.
Péče o životní prostředí

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.

Do parčíku na návsi obec pořídila letos
v květnu kryté sezení a kolem hlavní
silnice byly vysázeny zeravy, které
budou parčík chránit částečně proti
hluku a prachu z projíždějících aut a
částečně budou chránit bezpečnost dětí
hrajících si na hřišti, jehož stavba byla
dokončena v létě, jak je uvedeno ve
zpravodaji na str. 3. Upraveno bylo okolí
lípy na křižovatce u domu č.2.

Vakcinace psů
Obec umožnila hromadnou vakcinaci
psů proti vzteklině, a to dne 16. dubna
2018 na dvou stanovištích v Drahlíně a
Malém Drahlíně, kam dorazil objednaný
veterinář.
Doprava a dopravní obslužnost
Na jaře se opět po zimě objevily výtluky,
kterých po celé obci bylo skutečně
hodně. Pracovníci obce v dubnu 2018
provedli
označení
nejpotřebnějších
oprav, které byly následně v letních
měsících provedeny.
Hlavní silnice procházející Drahlínem
byla zazáplatována už v květnu 2018.

Zpravodaj 2018
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Obecní poplatky 2018

OZ 13. září 2017 schválilo pronájem
nebytových prostor domku č. 38 panu
Jakubovi K. na dobu určitou do
31.12.2018 za cenu 350 Kč/měs. +
energie. Prostory budou sloužit jako
sklad.

- 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 2018
-poplatek vodné a stočné 2018
Cena vodného a stočného pro rok 2018
podle vyhlášky č. 428/2001Sb.byla
stanovena na 92.80 Kč/m3, cena
stočného na 48,93 Kč/m3. Zastupitelstvo
obce rozhodlo, že bude i letos cenu
vodného a stočného dotovat ze svého
rozpočtu.
Pro
občany
stanovilo
usnesením č.10 z 13.12.2017 cenu
vodného 31 Kč/m3 a cenu stočného 22
Kč/m3. je to zdražení u vodného o 5
Kč/m3 a u stočného o 2Kč/m3.
V případě paušálního poplatku stočného
činí platba nově 792 Kč za rok pro
osobu žijící trvale v obci nebo 792 Kč za
rekreační objekt a rok, což je zdražení o
72 Kč proti roku minulému. Tento
paušální poplatek vychází ze směrných
čísel, která jsou stanovena vyhláškou č.
428/2001Sb.
Zálohy je možno hradit po celý rok 2018.
Vyúčtování
bude
provedeno
po
odečtech v lednu 2019.

Stavby a kolaudace domů
K 31.8.2018 bylo dokončeno 5 domů.
Nejvyšší číslo popisné je nyní 261.
Podle nového stavebního zákona se
domy již nekolaudují.
Prodej a koupě
Obec prodávala v roce 2018 několik
obecních pozemků o celkové výměře
261 m2. Jejich prodej byl řádně
schválen zastupitelstvem obce na
veřejných zasedáních. Při určování cen
bylo postupováno podle odborného
posudku
Ladislava
Řehořka,
vypracovaného v roce 2016.
Obyvatelstvo obce
K 31.10.2017 podle evidence OÚ Drahlín
bylo v obci trvale hlášených 538
obyvatel, z toho je 267 mužů a 271 žen.

- poplatek za psa byl v základní výši 80
Kč na psa za rok, důchodci platili
polovinu, za každého dalšího psa se
platilo 80 Kč za rok dle Obecně závazné
vyhlášky č.1/2013 o místním poplatku ze
psů.

K 31.12.2017 bylo dle ČSÚ v obci 537
občanů, během roku 2017 se narodilo 7
občánků, zemřelo 9, přistěhovalo se 12
a odstěhovalo 16 občanů. Celkový
úbytek 6 občanů.
2018 zemřeli:
paní Miloslava Petříková Drahlín č. 144
v březnu 2018
paní Jana Průchová – Stoklasová č. 167
v červnu 2018 (Periskop 26/2018)

Poplatky pro rok 2018 byly schváleny
OZ 13.12.2017.
Pronájmy v roce 2018
I v letošním roce obec prodloužila
pronájem nebytových prostor slečně
Michaele Schneiderové, která zde
provozuje
kadeřnictví
a
panu
Františkovi Šimkovi, který má v budově
čp. 92 posilovnu.

Na konci 2017 a 2018 se narodili:
Antonín Lahodný v prosinci 2017
(veřejná informace z Periskopu č.1/2018)
Eliška Nosková v dubnu 2018 (veřejná
informace v Periskopu č.18/2018)
Jan Růžička v červenci 2018 (Periskop
27/2018)

Stejná pravidla platí pro pronájmy haly a
obecního klubu jako v minulém roce.
Byly podrobně uvedeny v DZ č.01/2017.

Zpravodaj 2018

Svatba:
Petra Černohorská a David Kunc
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Dne 9. června 2018 na dole Řimbaba na
Vysoké Peci
(veřejná informace z Periskopu)

Ježíška. Celé toto setkání navodilo
příjemnou předvánoční atmosféru.

K 31. květnu 2018 žilo v obci podle
záznamů OÚ Drahlín 537 občanů, z toho
264 mužů a 273 žen.

Exhibiční utkání v ledním hokeji Drahlín
versus Malý Drahlín
3. ročník exhibičního utkání v hokeji
mezi Malým Drahlínem a Drahlínem se
konal v prosinci 2017 a obec přispěla
sponzorským darem ve výši 10 tisíc Kč
schváleným OZ 13.12.2017.

Nejstarší občankou byla K 30.6.2018
paní Jiřina Kropáčová (*1924).

Společenské a sportovní akce
v obci
Advent 2017

Nástup mužstva v prosinci 2017

Utkání se hrálo 30. prosince 2017 ve
sportovní hale v Příbrami a jeho výtěžek
byl opět věnován nemocným dětem
v Oblastní nemocnici Příbram. Vybraná
částka činila celkem 14.691 Kč. Hrálo se
ve zbrusu nových dresech s novým
obecním znakem Drahlína, vycházejícím
z historie rodu Buziců, kteří v dávných
dobách obec a okolní pozemky vlastnili.
Hrálo se velmi vyrovnané utkání a
nerozhodlo se ani v prodloužení.
Rozhodly nakonec samostatné nájezdy.
Pohár starosty obce tentokrát získalo
mužstvo Drahlína (neboli Haďákova).

Vystoupení dětí z mateřinky 12/2017

Drahlínští občané dostali v prosinci
2017 možnost se zastavit, na chvilku se
zasnít nebo si zazpívat koledy a vánoční
písně se skupinou Čenkomor, a to
v podvečer 2. prosince při zahájení
adventu v obci.
Rozsvítil se symbol vánočních svátků a
sousedé v malých či větších skupinkách
mohli prodebatovat novinky ze života.
Obecní úřad připravil krásné překvapení
v podobě kalendáře Drahlín 2018 se
zajímavými fotografiemi známých i
méně známých míst v obci a jejím okolí.
Potěšil adventní jarmark, na němž mohl
každý vybrat pro sebe tu nejkrásnější
vánoční dekoraci, třeba nádherně
zdobené perníčky nebo adventní věnce
z přírodních materiálů.
Děti z mateřinky potěšily přítomné
zpívaným příběhem o Ježíškovi a na ně
navázal se svým vyprávěním i divadelní
spolek Skalka s příběhem o narození

Zpravodaj 2018

Maškarní ples 2018
Maškarní ples zorganizoval TJ Sokol
Drahlín
v pátek 9. února 2018
v tanečním sále v Sádku. S organizací
finančně pomohl OÚ Drahlín a Sádek.
Hrála skupina Signál. Tombola opět
nezklamala. Letos byl maškarní zaměřen
na postavy z Troškovy trilogie Slunce,
seno….
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V jednom reji tančil třeba roztomilý
kuchtík, malý vodníček, kouzelná
tanečnice, růžová motýlí víla, fialová
čarodějnice, zombie, několik princezen
a jedna i ze zimního království, vážný
pan doktor, veselá zvířátka, hrozný pirát
moří,
spiderman,
závodní
auto,
kominíček s podkovou pro štěstí a
mnoho dalších zajímavých tanečníků.
Vítězné dorty si odnesli pan doktor Matěj, tanečnice á la Charleston Kristýnka a zimní princezna - Pavlínka.
Za krásné sobotní odpoledne patří dík
všem organizátorům včele s Danou
Horychovou, jejím asistentkám a všem
pomocníkům z řad Sokola Drahlín. Za
sponzorské
dary
do
tomboly
organizátoři děkují OÚ Drahlín a OÚ
Sádek.

Že by pan farář?

Dětská veselice 2018
TJ Sokol Drahlín za finanční spolupráce
OÚ Drahlín a OÚ Sádek pořádal 10
února 2018 opět v tanečním sále
v Sádku tradiční karneval pro děti,
kterého se mohli účastnit jako doprovod
i jejich dospěláci.
Obec tradičně přispěla na tombolu
finanční částkou ve výši 3.000 Kč.
O akci vyšel článek v Periskopu:
Každá máma jistě potvrdí, že jedním
z nejkrásnějších zážitků jsou rozzářené
dětské oči. Těch bylo vidět na dětském
karnevalu, konaném v sobotu 10. února
v Sádku, opravdu hodně. I když na
Příbramsku řádí chřipková epidemie,
přesto se na karnevalu sešlo pěkné
množství
natěšených
tanečníků,
připravených si zaskotačit, zasoutěžit a
vyhrát nějakou tu krásnou cenu za
nejlepší masku nebo zkusit štěstí
v tombole. Moderátor odpoledne Jirka
Mičan přivítal všechny děti a jejich
rodiče a hned se mohlo soutěžit třeba
v obsazování šmoulích domečků a
štěkané u těch nejmenších, nebo ve
zručností předávání míčku a vázání uzlů
u těch odrostlejších. Při tanečcích podle
předvádějících asistentek se mohly plně
rozvinout krásy jednotlivých masek
v rytmu
oblíbených
písniček
DJ
Svobody. Tančily se takové hity jako
Sloník Toník, Makarena, ptačí tanec
nebo guli guli Ram Zam Zam. Komise,
hodnotící jednotlivé masky, měla moc
těžkou práci, protože se líbily masky
větších i těch úplně nejmenších.

Zpravodaj 2018

Dětský karneval v únoru 2018

Mezinárodní den žen v retro stylu
Dne 10. 3. 2018 se uskutečnila v obci
Drahlín oslava MDŽ, kterou pořádalo
SDH společně s OÚ Drahlín.
Sbor
dobrovolných
hasičů
ve
spolupráci s obcí Drahlín navázal na
zatím krátkou tradici a oslava se konala
v retro stylu s červenými karafiáty a
tradičním
občerstvením,
pánskou
obsluhou,
vystoupením
malých
hudebníků a podvečerními tanečky, i
když pánů tanečníků bylo poskrovnu.
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triumfu. Budou jistě zdobit příslušné
domácí police.

MDŽ 2018 v Drahlíně

Účastníci letošního turnaje ve stolním tenisu

Akce Ukliďme Česko – Ukliďme Drahlín

Turnaj se konal v báječné atmosféře,
odpovídající byly výkony sportovců a
nadšených amatérských tenistů z řad
všech generací od dětí po dědoušky.
Nakonec vyhráli všichni, kteří zapojili
své tělo do pohybu a dokázali přemoci
lenost v parném dni spíše letního
charakteru. Sošky si odnesl v kategorii
mužů Petr Brynda, který obhájil loňské
vítězství, a Alena Samková, která
dominovala poprvé, když loni skončila
druhá. Nejstarší hráč turnaje Jarda
Trnovec skončil v kategorii mužů na
druhém místě a jeho výkon v 83 letech
opravdu zasluhuje uznání. Titul Nejlepší
smíšená dvojice vybojovali Daniela
Šrámková a Zdeněk Černohorský.
Závěrečná "Obíhačka" se stala kořistí
Daniely Šrámkové. Posezení na konci
turnaje a jeho zhodnocení určitě
přispělo k rozvoji přátelských vztahů v
obci a bude přínosem pro další ročník.
Už
se
všichni
zase
těšíme.

V sobotu 7. dubna 2018, jsme se již
podruhé společně sešli na akci
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“.
Obec děkuje všem, kdo se akce
zúčastnili. Letos bylo sebráno méně
odpadků jak loni, takže z toho je možno
usuzovat, že občané se na území obce
chovají
zodpovědněji
k životnímu
prostředí než dříve.
Turnaj ve stolním tenisu Drahlín 2018
První ročník turnaje se konal pro
neregistrované hráče a hráčky v sobotu
21. dubna 2018. Zorganizoval ho TJ
Sokol Drahlín a vyšel o této akci článek
v Periskopu č.17/2018:
TJ Sokol Drahlín uspořádal 1. ročník
turnaje neregistrovaných hráčů a hráček
stolního tenisu v místní sportovní hale.
Po loňském nultém ročníku mezivesnického turnaje byl ten letošní
výhradně drahlínský. Účast přijalo 8
odvážných žen a 7 neméně odvážných
mužů. Zhruba stejný byl i počet
fandících diváků a rozhodčích. Účastníci
turnaje si rozdělili hodnotné ceny v
kategoriích
jednotlivců,
smíšených
dvojic a v obíhačce. Novinkou byla
upomínková trička vysoké kvality s
logem pořádající organizace. Ti nejlepší
obdrželi „zlaté“ sošky zobrazující
tenistu nebo tenistku s pálkou na
podstavci s upomínkou turnaje a roku

Zpravodaj 2018

Poděkování patří všem organizátorům
včele s moderátorem Standou Lopatou,
hlavním poskytovatelem občerstvení a
vzorným hostitelem Vaškem Hrkalem a
obci za bezplatné propůjčení haly.
Poděkování patří také všem soutěžícím,
protože jejich výkony potěšily a
dokonce i pobavily, a všem rozhodčím,
kteří rozhodovali poctivě a spravedlivě a
někdy i na pokraji svých sil.
Z výtěžku akce byly zakoupeny míčky,
jak schválil výbor TJ Sokola v srpnu
2018.
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kouzlům neučila, zúčastnila se asi 1/10
občanů naší vesničky.
Pálení čarodějnic
SDH Drahlín ve spolupráci s OÚ Drahlín
zorganizovali pálení čarodějnic 30.
dubna 2018
Zapálení ohně s čarodějnicí na vrcholu
předcházelo sousedské setkání
s opékáním špekáčků.

Dvě malé, ale krásné čarodějnice 2018 V Luhu

O akci informoval Periskop č. 18/2018.
Dětský sportovní den 2018
Tradiční sportovní odpoledne připravil
pro děti k jejich svátku TJ Sokol Drahlín.
Místní hasiči umožnili dětem vyzkoušet
si práci s proudnicí a trefit cíl proudem
vody.

Drahlínské oslavy ke Dni dětí 2018 se
konaly 16. června a počasí jim přálo.
Tým
sokolských
dospěláků
pod
vedením Dany Horychové připravil pro
děti sportovní odpoledne přímo nabité
sportovním zápolením a nadšenými
výkony
soutěžících
sportovců
4
věkových
kategorií.
Kromě
ryze
sportovních disciplín, jako je běh na
různě dlouhé vzdálenosti a závody na
kolech v rychlé i pomalé jízdě, se
soutěžilo v disciplínách hravých.

Letošní čarodějná hranice

v Drahlíně vzplál čarodějný oheň ve 20
hodin místního času a bezpečně
dohořel
za
asistence
místního
hasičského sboru. I když už letos hlavní
čarodějnice Maruška drobotinu dalším

Zpravodaj 2018
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Sem patřily trefy kroužky na cíl, hody
mincemi
do
sklenice,
sběr
stejnobarevných žetonů, přesun míčku
nebo petky a sportovce za cílovou
pásku pomocí hokejky nebo skákání
v pytlích.

už v roce 1920 a byl určen na den 23.
dubna. Světová konference pro blaho
dětí konaná 1. června 1925 doporučila
vyhlášení celosvětového svátku dětí, ale
až v roce 1949 vyhlásila Mezinárodní
demokratická federace žen opravdu
první červen za Mezinárodní den dětí.
Slavit se začal o rok později a bylo to na
upomínku
dětí
z Lidic
a
dětí
z francouzského Ouradouru. Později byl
novým datem pro oslavu svátku dětí
zvolen některými státy 20. listopad, ale
naše republika si ponechala datum 1.
června (zdroj Wikipedie).
Zveřejněno v Periskopu 25/2018.

Na své si přišli i dospěláci v urputném
běhu za vzdalujícími se koláči, kde byl
zaznamenán také obdivuhodný výkon
nosiče koláčů i těch, co se ho snažili
dohonit.
Diváci i soutěžící, po chvíli soustředěné
práce dvou kosmetiček ze SOU Hluboš,
byli až nápadně krásní, až skoro
k nepoznání, uměleckými obrazy na
obličeji
či
jiných
částech
těla.
Dobrovolní hasiči z Obecnice pomohli
k úspěšnému
zakončení
veselého
odpoledne koupelí v pěně, na kterou se
těšili
v odpoledním
vedru
hlavně
nejmenší účastníci oslav. K úspěchu
přispělo
vtipné
moderování
akce
Standou Lopatou se sympatickými
omluvami za drobné nedokonalosti a
příkladná péče občerstvovacího týmu
vedeného Vaškem Hrkalem.
Myslím, že vyhráli všichni a nejeden
pyšný rodič si odnesl foto své ratolesti
na stupních vítězů, doplněné diplomem,
medailí a věcnými dary. Za všechny
úspěšné sportovce jmenuji alespoň ty
nejúspěšnější: pět vítězství si odnesl
Michal Švehla a po dvou vítězstvích
potom
Anička
Doubková,
Eliška
Beránková, Martin Vlasatý, David Polák
a Marek Kolář.
Víte,
že
první
podnět
k oslavě
s označením Den dětí přišel z Turecka
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Další vítězové jednotlivých kategoriích
jsou uvedeny na webu obce v sekci
Sokola.
Loučení s prázdninami aneb pojďte si
ještě trochu hrát
Je známá věc, že kdo si hraje, nezlobí.
Toto si řekly organizátorky odpolední
zábavy pro zájemce z řad dětí na konci
prázdnin a rozhodly se takové hravé
odpoledne dětem ještě před školními a
školkovými povinnostmi dopřát. Konalo
se 25. srpna 2018 u rybníku mezi
obcemi Drahlín a Sádek. Děti si mohly
zasoutěžit i jen tak zahrát, setkaly se se
svými kamarády, vydováděly se s nimi u
rybníka a ve své tajné skrýši. Stihly také
poznat na obrázcích zvířátka a rostliny,
které se nacházejí v okolí, trefovat se
kroužky na cíl nebo šiškami do košíků,
proběhly se při slalomu s míčky na
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lžících. Největší zábavu všem přineslo
malování na kameny, kdy mohli
dospěláci obdivovat výtvory většinou
abstraktního vidění svých ratolestí.
Jedno krásné sluníčko poznali však
úplně všichni. Zábavu přinesly i
bublifuky a po setmění došlo i na
bobříka odvahy. Nesměl chybět a ani
nechyběl ohýnek a buřty nebo drobné
odměny za soutěže.

dospělí
odcházeli
spokojeni.
Poděkování
patří
organizátorkám
Marušce a Martině a OÚ Drahlín za
sponzorování
a
občerstvení.
Článek vyšel v Periskopu 32/2018.

Organizátorky měly připravené další
soutěže a hry, jako běh naboso nebo
vázání uzlů a kliček, ale trochu je
zbrzdilo nepříznivé počasí. I tak se
sousedská sešlost podařila a děti i

Zvířátka znaly všechny děti a rostliny v okolí také

Malování na kameny se líbilo nejvíce

Zpravodaj 2018
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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.
V obci v roce 2018 existuje klub seniorů, jehož členové se začali většinou jednou
měsíčně scházet v obecním klubu sportovní haly. OZ na svém květnovém zasedání
schválilo bezplatný pronájem obecního klubu seniorům.
Tělovýchovná jednota Sokol Drahlín,o.s.
Soustřeďuje sportovce ve fotbalu a stolním tenisu ledního hokeje.
Sportovní organizace stále vede pan Václav Hrkal spolu s 9tičlenným výborem.
Organizace sdružovala k 1. lednu 2018 104 členů. Proti roku 2017 ukončili činnost
především žáci z Hluboše, kteří začali startovat samostatně.
3. února 2018 se ve sportovní hale Drahlín konala VVH organizace, na které byla
zhodnocena práce v roce 2017 a určeno směřování v roce 2018.
Byli vyhodnoceni nejlepší sportovci roku 2017:
Nejlepší hráč mužstva „A“ Jan Herink
Nejlepší střelec mužstva „A“ Filip Ježek
Nejlepší hráč žáků Filip Šrajn
Nejobětavější hráč stolních tenistů Milan Pech
Za nejvíce zásluh o rozvoj stolního tenisu v Drahlíně byl oceněn Stanislav Sláma st.
Filip Ježek

Fotbal
Ve fotbalu organizaci reprezentovalo
mužstvo „A“, které v sezóně 2016/17
postoupilo do Okresního přeboru Příbram.
V podzimní části okresního přeboru sezóny
2017/2018 skončilo mužstvo „A“ na 10.
místě ze 14cti účastníků. Ze 13cti utkání
jich 5 vyhrálo, žádný neremizovalo a 8
prohrálo. V podzimní části mužstvo získalo
14 bodů a dosáhlo na skóre 44:51. Škoda, že od mužstva odešel jeden z nejlepších
hráčů minulých sezón Filip Ježek.
V jarní části sezóny si mužstvo „A“ polepšilo na konečné 8. místo z 26 zápasů. Jeho
bilance skončila remízou - 26 (13 : 0 : 13), skórem 88:76 a mužstvo získalo 38 bodů.
Soutěž vyhrál TJ Ligmet Milín s 73 body. Sezóna 2017/2018 skončila 16. června
posledním zápasem se Sokolem Dublovice. Nejlepší střelec Drahlína Jan Herink byl i
nejlepším střelcem soutěže OP Příbram v této sezóně. Nastřílel 37 branek.

Zpravodaj 2018
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V nové sezóně 2018/2019 zůstává mužstvo „A“ v soutěži OP Příbram. Sezóna začala
25. srpna 2018 a její podzimní část bude končit 18. listopadu. Soutěžit bude 14
účastníků OP.
Fotbalisté Sokola Drahlín disponují také mužstvem staré gardy (muži nad 35 let) a
pořádají Turnaj starých gard, v lednu fotbalisté pořádají Novoroční turnaj v nohejbalu
a během roku různá přátelská utkání.
Fotbal - Žáci
V sezóně 2017/2018 hrálo mužstvo starších žáků ve skupině E1A OP starších žáků
skup. A. Po podzimu 2017 skončilo mužstvo na 8. místě, když získalo pouze 3 body za
jedno vítězství. Mužstvo se potýkalo s nedostatkem hráčů.
Na jaře 2018 došlo ke změnám a naše mužstvo starších žáků bylo zařazeno do soutěže
E2B – III. třída starších žáků. V soutěži bojovalo 7 fotbalových týmů. Po 12ti zápasech
jara 2018 skončili naši na 4. místě s bilancí 12 (5:1:6), skóre 20:22 a 16 body. Soutěž
vyhrálo mužstvo Jince/Felbabka za 31 bodů.
Naším nejlepším střelcem byl Dominik Matěj Skierski s pěti brankami za jaro 2018.
V tabulce střelců dané soutěže dosáhl na 9. příčku.
V nové sezóně 2018/2019 hraje mužstvo žáků v OP starších žáků skupině A – E1A, kde
bude bojovat se sedmi soupeři.

Stolní tenis
V sezóně 2017/2018 soutěžili stolní tenisté Sokola Drahlín 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 a Zdeněk
Baculík. V této sezóně už nehrál nejstarší stolní tenista Sokola Jaroslav Trnovec.
Za sezónu 2017/2018 skončilo mužstvo na 10. místě konečné tabulky. Z 22 utkání jich
6 vyhrálo, 4 remizovalo a 12 prohrálo. Získalo 22 bodů a dosáhlo na skóre 170:226.
Nejlepšími byli:
Dvanáctý Jaroslav Samek s úspěšností 75.9 %, osmnáctý Josef Šutek s úspěšností
62,3 %. Ve čtyřhře si nejlépe vedli Josef Šutek a Jaroslav Samek s úspěšností 81,25 %.

Soupisku hráčů Béčka tvořili: Milan Pech, Petr Šefr,
Stanislav Lopata, Jaromír Brynda, Jaroslav Jedlička
a Zdeněk Baculík.
Za sezónu 2017/2018 skončilo mužstvo na 6. místě
konečné tabulky. Z 24 utkání jich 11 vyhrálo, 4
remizovalo a 9 prohrálo. Získalo 37 bodů a dosáhlo
na skóre 237:195.

Zpravodaj 2018
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Nejlepšími byli:
Jedenáctý Stanislav Lopata s úspěšností 81,05 %, dvacátýosmý Milan Pech
s úspěšností 58,51 %, třicátýpátý Jaromír Brynda s úspěšností 48,72 %. Ve čtyřhře to
nejlépe šlo dvojici Stanislav Lopata a Jaromír Brynda, kteří měli úspěšnost 84,21 %.
Kromě sportovních aktivit se organizace
věnuje kulturně společenským akcím. Tyto akce jsou uvedeny výše.
Sbor dobrovolných hasičů Drahlín
Organizace sdružovala na začátku roku 2018 28 členů, z toho 8 žen, 14 mužů a 6 dětí.
Děti vstoupily do organizace v průběhu roku 2017.
Přístavba pro parkování hasičského auta

Starostou sboru byl v roce 2018 pan Václav
Petráň, složení výboru zůstalo stejné jako
v roce 2017.
Výroční valná hromada sboru se konala 19.
ledna 2018. Zhodnotila činnost v roce 2017,
kdy se plánované úkoly dařilo plnit, ale
stále méně se plnila část výcviku
záchranářských psů. Podařily se akce
k náboru dětí. Na VVH děti fasovaly trička
s logem SDH a kšiltovky.
Letos v zimních měsících bylo v opravě
hasičské auto, které se vrátilo opravené v dubnu 2018.
V letošním roce se podařilo zorganizovat oslavu MDŽ 10. března 2018 na hale, účast 4
hasičů na akci obce Ukliďme Drahlín 7. dubna 2018. Slet čarodějnic 30. dubna V Luhu
se těšil rekordní účastí 11 dospělých hasičů.
V květnu jsme se setkali dvakrát na nácviku k hasičské soutěži Memoriál Václava
Soukupa. Poprvé 9. května to bylo spíše teoretické, kdy jsme si připomněli rozložení
všeho potřebného na základnu a teorii soutěže hasičského útoku ze základny.
Podruhé 11. května už jsme pilně trénovali na návsi obce. Připravilo se mužstvo 7mi
statečných, kteří se postavili do boje v sobotu 12. května v Obecnici. Složení mužstva
trochu ovlivnila marodka a cestovatelské zájmy dobráků.
Pálení čarodějnic 30. duben 2018

Hasičská soutěž Memoriál Václava Soukupa
potom prověřila jejich připravenost.
Naše smíšené mužstvo ve složení strojník
Tonda Herynek, "béčkaři" Tomáš Sláma a
Silvie Svobodová,"céčkařky a proudařky"
Helča Strmisková a Jitka Němcová a
"savičářky" Bára Nelibová a Radka
Zelenková skončilo na 5. místě v kategorii
mužů a smíšených mužstev. Pro nás bylo
největší devizou to, že jsme dosáhli našeho
rekordu. Ve druhém běhu nám byl změřen
čas 41.0 sec.

Zpravodaj 2018
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Soutěž tentokrát organizoval SDH Obecnice a
soutěžilo se na fotbalovém hřišti, kde to na
rovném terénu běhalo samo. Počasí se
vydařilo a tak strávili soutěžící, organizátoři,
fotografové i diváci 4 příjemné hodiny v
bojovné atmosféře sobotního dne.
Soutěžilo se ve třech kategoriích, běhalo se
dvoukolově a do výsledku se počítal lepší
čas ze dvou. Dětskou kategorii ovládly děti ze
SDH Sádek před dětmi ze SDH Kardavec a
stejné to bylo v kategorii žen. Nejvíce
soutěžících mužstev se utkalo v kategorii
mužů a smíšených družstev. Tato kategorie byla kořistí domácích mužů ze SDH
Obecnice, kteří získali putovní pohár 3. okrsku Hluboš.
Měli jsme i jedno zranění Helči. Zhmoždila si prst při práci s proudnicí a byla ošetřena
místním zdravotníkem.
3. okrsek Hluboš má letos nové vedení. Starostou byl zvolen Petr Juříček.
Letošní druhé hasičské soutěže O pohár
hejtmana Středočeského kraje na Kardavci
jsme se neúčastnili, protože naše stříkačka
byla v opravě.
Kromě vlastní činnosti, kdy se hasiči starají o
provozuschopnost hasící techniky a stav
hasičské zbrojnice, se organizace podílí i na
společenských akcích pro všechny občany
obce, které jsou více rozepsány výše.

Místní zahrádkáři
V obci pracuje organizace zahrádkářů, která se stará letos už v nájmu o moštárnu,
převedenou v roce 2017 do majetku obce. Organizaci vede stále pan Lukeš. Letošní
moštování bude zahájeno 10. října a zájemci se mohou obrátit na pana Lukeše, telefon
606 522 277.
Vojenský újezd Brdy
Turistické značení na Kloučku

Podle zákona č.15/2015 Sb. a nařízení vlády
292/2015 Sb. je v části Brd vyhlášena CHKO
Brdy s účinností od 1. ledna 2016.
Mezi trvale nepřístupné části Brd se počítá
oblast Jordán, Tok, Přední Bahna, Zadní
Bahna, Kolvín a Padrtě.
Turisté už značí turistické stezky
v přístupném území Chráněné krajinné
oblasti Brdy. Také je zajímavostí, že nám
vyrostl hojně navštěvovaný vrchol Klouček.
Dříve měl podle map výšku 681 m, nyní je
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tam cedule s výškou 689 m.
Ochrana osobních údajů
V rámci zpřísnění ochrany osobních údajů od 25. května 2018 bych chtěla požádat
všechny občany o podepsání souhlasu s uvedením některých jejich osobních údajů
v kronice obce, případně ve zpravodaji obce.
Příslušný formulář byl na OÚ Drahlín dva měsíce, ale skoro nikdo ho nepodepsal,
mám ho nyní u sebe a budu ho předkládat podle potřeby k podpisu. Upozorňuji, že
budu moci uvádět v kronice a případně zpravodajích pouze ty občany, kteří mi souhlas
s uveřejněním vybraných údajů a fotek poskytnou. Je to nařízení EU a jeho porušení je
dost vysoko sankcionováno.
Výstava Hornického muzea Příbram Rok na vsi
2. května 2018 jsem se zúčastnila vernisáže
k nově otevřené výstavě ve výstavní síni na
Březových Horách na dole Vojtěch. Výstava
mapuje roční cyklus od konce zimy do
podzimu na příkladu podbrdských vesniček
Podlesí,
Orlova, Oseče nebo Drahlína v letech 1870 1940. Je věnována 100. výročí vzniku
Československa. Na výstavě můžete vidět i
dobové fotografie z naší
obce a zajímavé vyprávění pamětníků
různých vesnic našeho regionu.

Najdete tam dobové předměty a
také krásný kroj. Výstava bude otevřena do
28. prosince 2018 a určitě stojí za prohlídku.
Autorem výstavy je PhDr. Lenka Blažková
Ph.D. Na výstavu obec povolila použití
některých fotografií ze starých kronik a alb
obce.
Foto z vernisáže z 2. května 2018

Počasí
V březnu už skoro na konci zimy nás postihl silný mráz a v dubnu vedro a prudká
bouřka s kroupami. Asi se i nadále máme na co těšit, když místo jara přišlo hned léto.
30. dubna 2018 bylo ve vzduchu žluto a pyl se sypal všude, kde mohl. Takové
znečištění pylem (dle odborníků z borovice a smrku) byl opravdu unikát.
Takto kouzlil mráz na nezatrubněné části rokle

Zajímavostí je, že letošní duben byl druhým
nejteplejším měsícem od začátku měření
v roce 1775. Jeho průměrná teplota
dosáhla na 15.6°C. Úplně nejteplejším
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dubnem od začátku měření byl ten v roce 1800, kdy byla naměřena průměrná teplota
16.2°C.
Vše letos kvetlo hodně brzy a skoro najednou. V naší obci jsem vyfotila některá pěkná
zákoutí:

Letošní léto bylo extrémně suché a horké, což se značně podepsalo na všem
rostlinstvu, urodilo se hodně ovoce, rajčata byla přímo výstavní, neprospívalo to však
trávě ani letničkám. Vody bylo pomálu, zalévat se z místního vodovodu nesmělo, takže
se stále více domácností zabývá zadržováním dešťové vody. Sena se usušilo málo a
to je určitě špatná zpráva pro chovatele domácího zvířectva.
Červenec byl sedmý nejteplejší za posledních 58 let, jedno z největších veder připadlo
na 9. srpna, kdy jsem naměřila 35°C ve stínu. Celé léto bylo podle meteorologů
nejteplejší za posledních 244 let.
Český hydrometeorologický ústav vydal vzhledem k teplému a převážně suchému
počasí pro kraje Praha, Středočeský, Ústecký a část Libereckého kraje výstrahu na
zvýšené nebezpečí vzniku požárů. Výstraha byla uveřejněna na webových
stránkách obce.
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Foto: HZS Středočeského kraje ©

V souladu s Nařízením Středočeského kraje č. 5/2017 ze dne 26. ledna 2017 je proto
v následujících místech:
1) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,
2) souvislá rostlinná pokrývka umožňující další šíření požáru,
3) zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve
stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do
vzdálenosti 100 m,
4) stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m
Z A K Á Z Á N O:
a) rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry,
spalování hořlavých látek na volném prostranství),
b) kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
c) používání zábavní pyrotechniky,
d) jízda parní lokomotivy,
e) používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení,
f) povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona,
g) vypouštění „lampionů štěstí“,
h) vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele
zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
i) zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla
dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou,
strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.
Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek
nebo jako jiný správní delikt podle zvláštních právních předpisů!
por. Ing. Ladislav Holomčík
tiskový mluvčí
HZS Středočeského kraje
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