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Ročník
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Obecní úřad Drahlín

V tomto roce se konaly
volby do Poslanecké sněmovny ve
dnech 20. a 21. října 2017.
Volební místnost byla na hale v budově
č. 242.
V naší obci 445 oprávněných voličů
odevzdalo 315 hlasů, z toho jeden byl
neplatný. Volební účast byla rekordní –
70.79%. Vyhrálo ANO 2011, které získalo
42,03% (132 hlasů), Piráti získali 9,23%
(29 hlasů), SPD 9,23% (29 hlasů), ČSSD
8,28% (26 hlasů), KSČM 7,9% (25 hlasů),
ODS 7,96% (25 hlasů). Uvedené strany
a hnutí měly více jak 5% a dostaly se do
PS.

Zastupitelstvo obce pracovalo
v roce 2017 ve stejném složení jako
v roce 2016. Starostou obce byl pan
Zdeněk Černohorský.
Úřední hodiny byly pro občany ve
středu od 16.00 do 19.00 hodin. Pro
běžnou účetní agendu, pro platby
poplatků a žádosti na pobočce Czech
Point zůstaly hodiny v pondělí od 8.30 –
15.30 hod. a ve středu od 8.30 – 18.00
hodin vždy s polední přestávkou od
12.00 – 13.00 hod. Zde jste se mohli
potkat s účetní obce paní Zuzanou
Tydlitátovou.
Do konce října 2017 se konalo
celkem 6 veřejných zasedání obecního
zastupitelstva Drahlína. Všechny zápisy
z jednání můžete najít na webových
stránkách obce www.drahlin.cz

Kromě toho TOP09 získala 12 hlasů,
STAN 10 hlasů, KDU-ČSL 9 hlasů,
Rozumní 7 hlasů, Svobodní 4 hlasy,
Zelení 2 hlasy, H.A.V.E.L – 2 hlasy,
Radostné Česko 1 hlas a Sportovci 1
hlas.
Celostátně dopadly volby do PS
následovně:
Do PS se dostalo rekordních 9 stran a
hnutí.
1.ANO2011 29,64% (to je 78 křesel,
v roce 2013 47 křesel)
2.ODS 11,32% (to je 25 křesel, v roce
2013 16 křesel)
3. Piráti 10,79% (to je 22 křesel, v roce
2013 0 křesel)
4.SPD 10,64% (to je 22 křesel, v roce
2013 Úsvit 14 křesel)
5.KSČM 7,76% (to je 15 křesel, v roce
2013 33 křesel)
6.ČSSD 7,27% (to je 15 křesel, v roce
2013 50 křesel)
7.KDU-ČSL 5,80% (to je 10 křesel, v roce
2013 14 křesel)
8.TOP09 5,31% (to je 7 křesel, v roce
2013 26 křesel)
9.STAN 5,18% (to je 6 křesel, v roce
2013 0 křesel)

Volby 2017

V říjnu a listopadu 2017 probíhala
povolební jednání o uspořádání nové
sněmovny, o koalici, případně o tom,
které strany budou v opozici. Prezident
republiky sdělil, že využije maximálně

Volební místnost pro volby do PS v roce 2017

Zpravodaj 2017
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zákona a novou sněmovnu svolá na 20.
listopadu 2017.

Pitná voda
Pitná voda-investice
Odpadní vody
Předškolní zařízení
Knihovna
Rozhlas
Kultura
sportovní hala
sportovní hala-investice
Tělovýchova
Nebytové hospodářství
veřejné osvětlení
Územní plán
komunální
služby
a
územní rozvoj
nebezpečný odpad
komunální odpad
ostatní odpad
ostatní
nakládání
s odpady
ochrana
druhů
a
stanovišť
péče o vzhled a zeleň
ostatní sociál.péče
Krizové řízení
požární ochrana
zastupitelstvo obce
volby v roce 2017
činnost místní správy
služby peněžních ústavů
pojištění obce
Převody –konsolidace
Celkem výdaje
Zůstatek

Rozpočet obce v roce 2017
Řádný rozpočet na rok 2017 byl
schválen jako schodkový 19. prosince
2016.
Schodek rozpočtu ve výši 3.260.100 Kč
je
kryt
z finančních
prostředků
uspořených z minulých let.
Rozpočtové příjmy
daňové příjmy tř.1
z toho:daň ze závislé činnosti
daň OSVČ
daň z kapitál.výnosů
daň z př.PO
daň z př.PO za obce
DPH
odvody za odnětí půdy
provoz systému KO
poplatky ze psů
výtěžky loterií
správní poplatky
daň z nemovitosti
nedaňové příjmy tř.2
z toho:pitná voda
odvod odpadních vod
Knihovna
Pronájem
Příjem z prodeje zboží+ost.př.
Sběr
a
svoz
KO
podnikatele
separovaný odpad
činn.místní správy
dividendy,úroky,náh.,přísp.
kapitálové příjmy tř.3
z toho:prodej pozemků a
nem.
tř. 4-příjmy z dotací-SR
SR
Ze SR na volby
Transfér z rozp. Stř.kraje
Celkem
finanční rezerva z min. let
Celkem příjmy
Rozpočtové výdaje
Silnice
Dopravní obslužnost
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5.252.000
1.000.000
30.000
120.000
1.200.000
0
2.300.000
0
300.000
9.000
20.000
3.000
270.000
644.800
150.000
380.000
500
16.800
5.000
3.000
30.000
44.500
15.000
10.000
10.000

2.860.000
360.000
330.000
8.000
22.000
95.000
175.000
0
65.000
10.000
250.000
500.000
388.000
15.000
315.000
50.000
5.000
5.000
310.000
5.000
20.000
226.000
470.000
20.000
1.573.000
10.000
35.000
9.535.000

Běžné účty k 01.01.2017 :
6.260.650,17 Kč
31.10.2017
8.560.319,43 Kč
Plnění rozpočtu 2017 bude známo do
konce června 2018.

368.100
78.100
20.000
270.000
6.274.900
3.260.100
9.535.000

V průběhu roku do 31.10.2017 bylo
schváleno 5 rozpočtových opatření.
Jsou uvedena na webu obce.
Dotace obdržené v roce 2017
Na volby do PS v říjnu 2017 18.226 Kč ze
státního rozpočtu.

1.313.000
100.000

Od Středočeského kraje na nový územní
plán obce – 257.000 Kč
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Dotace MMR ČR byla poskytnuta
v tomto roce ve výši 522.381 Kč na
obnovu místní komunikace v Malém
Drahlíně.

návrhy občanů, kteří se chtějí aktivně
zapojit do zpracování územního plánu.
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

Obec požádala o dotaci na projekt
Rekonstrukce
kapličky
Drahlín
Středočeský fond kultury a obnovy
památek. Dotace nebyla Středočeským
krajem schválena.
Dotace poskytnuté Obcí v roce 2017
na základě veřejnoprávních smluv.
TJ Sokolu Drahlín na činnost ve výši
65.000,00 Kč.

Obecně závazné vyhlášky v roce 2017
Obec v roce 2017 nevydala žádné nové
obecně
závazné
vyhlášky.
Druhá
vyhláška o místním poplatku za provoz
hospodaření s komunálním odpadem
vydaná v roce 2016 začala platit od
1.1.2017. Vyhlášku najdete na webových
stránkách obce www.drahlin.cz.

SDH Drahlín na činnost ve výši
25.000,00 Kč
Org. Ochrana fauny ČR o.p.s. na činnost
ve výši 5.000 Kč

Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram
Obec Drahlín se stala podle usnesení č.
17
z 13.
ledna
2016
členem
Dobrovolného
svazku
obcí
ORP
Příbram. Obec zastupoval starosta,
případně místostarosta.
Vstupem do DSO ORP Příbram jsme
potvrdili meziobecní spolupráci, která je
přínosem pro rozvoj regionu a lepší
komunikaci obcí, které jsou součástí
tohoto svazku.

Budova MŠ, OÚ, knihovny a tělocvičny 2017

Příspěvková organizace obce Mateřská
škola Drahlín, okr. Příbram měla
schváleny výdaje v roce 2017 ve výši
330.000 Kč, stejné jako v roce 2016.

Kromě toho je obec členem Svazku obcí
Podbrdského regionu.

V roce 2017 začaly přípravné práce na
zpracování nového územního plánu.
Obec Drahlín byla zařazena mezi 10
obcí, které dostaly od Středočeského
kraje dotaci. Dotace byla udělena ve
výši 257.000 Kč v polovině roku 2017.
Podle výběrového řízení provedeného
v roce 2016 bylo zpracování nového
územního plánu svěřeno Ing. Arch.
Jiřině Ečerové za částku 257.000 Kč.
Obec vydala v roce 2017 výzvu
k návrhům a podnětům pro územní plán,
aby mohla zohlednit požadavky a

27. července 2017 obec na základě
výběrového řízení uzavřela smlouvu o
dílo se stavební společností Strabag a.s.
se sídlem v Praze na zhotovení veřejné
zakázky: Obnova obrusné vrstvy na
místní
komunikaci
Drahlín
dle
projektové
dokumentace,
kterou
zhotovila společnost Gallo Pro s.r.o,
taktéž se sídlem v Praze.

Zpravodaj 2017

Stavba povrchu silnice v Malém
Drahlíně
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až po dokončení prací
89.709,04 včetně DPH.

v

částce

Nový povrch silnice v Malém Drahlín 2017

Dešťová kanalizace pod povrchem nové silnice
v Malém Drahlíně po opravě a přesunu

Nová cesta v Malém Drahlíně v říjnu 2017

Celkové náklady na samotnou obnovu
obrusné vrstvy komunikace obec
zaplatila dle projektové dokumentace
částku 1.353.321,97 včetně DPH. Část ve
výši 522.381,- byla hrazena z dotace
obdržené z MMR. Při realizaci byla část
komunikace rozšířena a byly obnoveny
vjezdy k nemovitostem včetně oprav
chodníků. Za tyto vícepráce nad rámec
projektu zaplatila obec 356.834,07
včetně DPH. V průběhu rekonstrukce
chodníku a vjezdů byl zjištěn havarijní
stav dešťové kanalizace a bylo
přistoupeno k její částečné rekonstrukci
včetně
přípojek
k jednotlivým
nemovitostem. Obec uhradila za tyto
práce 101.271,69 včetně DPH. Při
odstranění obrusné vrstvy byl recyklát
z této komunikace použit na úpravu
účelové komunikace od čp. 238
k parkovišti pod lesem. Recyklát byl
položen finisherem a došlo k hrubé
úpravě, kdy firma STRABAG a.s.
provede
dokončení
asfaltovým
zástřikem se zásypem a to do konce
května 2018. Tyto práce budou uhrazeny
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Přístavba hasičské zbrojnice
Letos došlo ze strany OÚ Drahlín k
přístavbě
hasičské
zbrojnice
pro
garážování zásahového vozidla. Stavba
byla prováděna formou poptávkového
řízení, když obec v březnu 2017 oslovila
tři možné zhotovitele.

Stavba přístřešku pro hasičské auto v srpnu 2017

Vysoutěžená částka za přístřešek dle
projektové dokumentace byla 244.794,-
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včetně DPH. Konečné vyúčtování po
provedení všech prací bylo 360.878,včetně DPH.
K navýšení nákladů došlo v důsledku
prací,
které
nebyly
zahrnuty
v projektové dokumentaci:
Napojení stávající střechy na přístavbu
nepočítalo s vazníkovou konstrukcí na
hasičárně, ale trámová konstrukce,
která byla zároveň v koncových částech
v havarijním stavu včetně podbití. Proto
muselo
dojít
k úpravám
napojení
střechy dostavby na hasičárnu. Plnou
obezdívku jižní a západní strany
přístřešku včetně povrchových úprav,
místo štěrkové podlahy byla provedena
finální betonová deska s nátěrem. Vjezd
do přístřešku byl oproti projektové
dokumentaci proveden ze zámkové
dlažby s následným napojením na
stávající chodník a prostor před
hasičárnou s odvodňovacím kanálem a
změnou okapové konstrukce.

kolem světa, kde se probíralo téma Lidé
a
zvířata
všech
kontinentů.
Nezapomnělo se ani na školkový
karneval.
Zápisy dětí do nového školního roku se
letos konaly 4. května za stejných
kritérií jako loni. O přijetí rozhodovala
spádová oblast a také věk dítěte
vzhledem k povinnému předškolnímu
vzdělávání.
Nový školní rok znamenal nástup
nových 7. kamarádů. Plán na nový
školní rok se jmenoval Cesta k bezpečí.
Pokračovaly také návštěvy
solné
jeskyně, v září se konala dožínková
slavnost s pečením chleba. V říjnu bylo
ve školce divadlo s představením
Dubový mužíček a začal výtvarný
kroužek pro předškoláky. V práci
pokračoval keramický kroužek. Prostě
činnost byla i v letošním roce pestrá a
zajímavá.

Mateřská škola

Divadlo ve školce

Místní knihovna
Aktivity dětí z mateřinky v září 2017

V obci je otevřena místní knihovna, kde
došlo v roce 2017 k výměně knihovnic.
Paní Jarmila Brettlová předala žezlo
paní Marii Kuchařové.
Naše knihovna je zapsána v Registru
knihoven,
vedeným
Ministerstvem
kultury ČR, pod ev. č. 5665. Knihovní
fond se každým rokem mírně mění, letos
došlo ke změně výraznější. Knihovna
sídlí v přízemí budovy obecního úřadu.
Stále spolupracuje s Knihovnou Jana
Drdy Příbram a má možnost tento fond
pravidelně doplňovat o soubory knih z
tzv. výměnného fondu. V tomto roce

V obci je pro předškoláky mateřská
škola s kapacitou 24 míst a jídelnou. MŠ
vedla i v roce 2017 ředitelka Bc. Ludmila
Řechková. Kapacita školky byla letos
zcela naplněna.
Děti jsou stále zapojeni do dvou
projektů, jednak je to Ekoškola, která je
pokračováním projektu už z roku 2015 a
potom Malý zahradník. Tento projekt
také vznikl v roce 2015 a učí děti
základnímu soužití s přírodou.
V rámci Ekoškoly se například děti
v lednu seznámily s tématem Zima
v lese. V únoru pokračovala Cesta

Zpravodaj 2017
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byla
knihovna
modernizována,
informace o tom se objevily na
facebooku i na webových stránkách
obce. Soubor knih byl zkontrolován,
některé knihy byly vyřazeny a nabídnuty
občanům obce zdarma, jiné knihy byly
doplněny.

Otevřeno bývá každou středu od 16:00
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.

Nové uložení knih v knihovně

Knihovna má svůj web na adrese:
www.knihovna-drahlin.webnode.cz
a
svou
mailovou
adresu
knihovna.drahlin@email.cz.

Znak a vlajka obce

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, kde se knížky
předčítají, účastníci si mohou o ději
povídat a vyměňovat si na obsah své
názory. Výtvarný kroužek například 2.
října děti naučil vyrábět knižní záložky,
6. listopadu se vyráběly jednoduché
hudební nástroje. Na 4. prosince je
plánovaný divadelní kroužek, kde bude
připraveno adventní odpoledne. To by
se mělo konat 3. adventní víkend.
Veškerou dostupnou literaturu naší
knihovny lze vyhledat na webu
knihovny.

K slavnostnímu předání znaku a vlajky
obce Drahlín došlo na půdě Parlamentu
České republiky 14. února 2017 z rukou
předsedy Poslanecké sněmovny Jana
Hamáčka.

Slavnostního předání se zúčastnil starosta obce

Znak a vlajku obce Drahlín vypracovala
Heraldická kancelář Mgr. Vladimíra
Červenky. OZ obce schválilo znak a
vlajku už v roce 2016.

Zpravodaj 2017
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testy kvality vody. Rovněž bude
v projektu vypracována druhá etapa
přípojek v Malém Drahlíně a vybudování
vodovodního řadu v horní části obce od
čp. 200 po čp. 58 a následné propojení
se současným vodovodním řadem.
Letošní suché léto si opět vyžádalo
výzvu obce k maximálnímu šetření
pitnou vodou. Obec výzvu vydala 19.
června a apelovala především na to, aby
se nenapouštěly bazény, nemyla se auta
a pitná voda se nepoužívala na zalévání
zahrad. I přesto muselo dojít k navážení
pitné vody z Příbrami.

Znak obce je umístěn u vchodu do Obecního úřadu
Drahlín

Obecní voda a kanalizace

Čistička odpadních vod

Vodojem Drahlín byl zkolaudován
17. ledna 2017

V roce 2017 budou probíhat přípravné
práce na výstavbu nové čistírny
odpadních vod. Teprve po provedených
studiích bude rozhodnuto, zda se
provede
kompletní
rekonstrukce
kořenové ČOV na vertikální ČOV, nebo
bude
realizována
mechanickobiologická ČOV.
Obec podala v roce 2017 žádost na
Městský úřad Příbram, odbor životního
prostředí, jejímž předmětem bylo
schválení kombinované kanalizační
stokové sítě provozované plně obcí. Na
základě této žádosti bylo zahájeno
v srpnu 2017 správní řízení.
Informace o tom byla vyvěšena na
webových stránkách obce.

Vodojem Drahlín

V celé České republice dochází k úbytku
spodní vody a ani Drahlín se tomuto
zhoršujícímu trendu nevyhnul. Proto se
nestačí
nový
vodojem
v Drahlíně
naplňovat do své celkové kapacity. V
současné
době
probíhá
jednání
s hydrogeologem Ing. Milošem Čeledou,
projektantem Ing. Václavem Urešem a
s majiteli pozemků v blízkosti obou
vodojemů tak, aby mohlo dojít k posílení
vodních zdrojů pro zásobování obyvatel
Malého Drahlína i Drahlína.
Jednou z variant je propojení obou
vodojemů, kdy vodovodní řad bude
veden po spojovací cestě kolem lesa.
V případě úbytku vody ve vodojemu
Drahlín může dojít k přečerpání vody
z vodojemu Malý Drahlín. Propojením
obou vodojemů dojde i k výraznému
snížení nákladů za povinné laboratorní

Zpravodaj 2017

Evidence v katastru nemovitostí
Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových (ÚZSVM) zaslal na obec
v únoru a v září 2017 informaci o
nedostatečně identifikovaných nebo
neznámých
vlastnících
nemovitostí
v katastrálním území obce. Přehled byl
vyvěšen na webu obce s tím, že ÚZSVM
bude dále provádět šetření k dohledání
vlastníků
uvedených
nemovitostí.
Jednalo se hlavně o lesní pozemky,
ostatní plochy, zahrady, ornou půdu
zemědělskou půdu, zastavěné plochy,
případně trvalý travní porost.
Seznam sporných vlastnictví byl v září
kratší, takže se přece jen podařilo
některé nemovitosti identifikovat.
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Víceúčelová budova

Stav moštárny v roce 2017

Zahrádkáři slovy pana Lukeše děkují
obci,
hlavně
panu
starostovi
Černohorskému a paní Tydlitátové, za
vstřícné a věcné jednání. Moštárna
opravami získala na hodnotě a bude
sloužit občanům obce i v následujících
letech, kdy bude, doufejme, úroda
ovoce mnohem a mnohem lepší.

Víceúčelová budova 2017

Víceúčelová
budova
byla
letos
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, konalo se zde rodinné
odpoledne před začátkem prázdnin, byla
zde volební místnost…. apod.
V roce 2017 bylo plánováno na různé
opravy haly a její údržbu celkem 175.000
Kč, skutečná částka vynaložená pro
daný účel bude známa až v červnu 2018.
V roce 2017 bylo provedeno opláštění
topných těles, na okna byly umístěny
sítě, aby bylo zajištěno další využití haly
pro fotbal, florbal a nohejbal.

Bioodpad, nebezpečný odpad, tříděný
odpad
V roce 2017 byl občanům umožněn svoz
bioodpadu do haly bývalého kravína
s tříděním na listovou a větvovou část.
Obec zařizovala pro své občany také
letos svoz nebezpečného odpadu, letos
se mohl takový odpad svést do
přistaveného kontejneru na prostranství
u obecního úřadu dne 13. dubna a 7.
září v odpoledních hodinách.
Pro velkoobjemový odpad byl přistaven
kontejner ve dnech 7. – 10. dubna 2017.

Moštárna
V letošním roce byla moštárna
převedena bezúplatně na obec a obec
se postarala o její nutné opravy. Dávala
se nová střecha, nová okna a vstupní
dveře. Zahrádkáři uzavřeli nájemní
smlouvu na 20 let. Celkově nutné
opravy byly hrazeny z rozpočtu obce ve
výši 122.189,- Kč včetně DPH.

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.
Doprava a dopravní obslužnost
Doprava byla omezena z důvodu konání
38. ročníku Rallye Příbram, a to na
začátku října 2017 vzhledem k rychlostní
zkoušce v Sádku.

Zpravodaj 2017
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Obecní poplatky 2017

Od 11. srpna do 31. srpna 2017 byla
omezena doprava na komunikaci
v Malém Drahlíně v části od rybníka
k zastávce
busu.
Důvodem
bylo
pokládání nového povrchu po stavbě
vodovodních přípojek.
V srpnu 2017 byla omezena doprava do
jednoho pruhu také na návsi v Drahlíně,
kde se prováděly výkopové práce z
důvodu havárie na dešťové kanalizaci v
prostoru silnice před domem č. 40, v
důsledku čehož došlo k vytopení části
spodních prostor tohoto domu.

- 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 2017
-poplatek vodné a stočné 2017
Cena vodného a stočného pro rok 2017
vycházela z kalkulace podle vyhlášky č.
428/2001Sb.,
kterou
pro
obec
vypracovala 1.SČV. Výsledné ceny
vodného 82,40 Kč/1m3 a stočného 45,74
Kč/1m3 nebyly pro zastupitelstvo obce
přijatelné, a tak se rozhodlo vodné a
stočné dotovat z rozpočtu obce Drahlín.
Stanovilo cenu vodného pro rok 2017
26m Kč/1m3 a stočného 20 Kč/1m3.
V případě paušálního poplatku činí
platba 720 Kč za rok pro osobu žijící
trvale v obci nebo 720 Kč za rekreační
objekt a rok. Tento paušální poplatek
vychází ze směrných čísel, která jsou
stanovena vyhláškou č. 428/2001Sb.
Splatnost
vodného
po
odečtech.
Splatnost stočného 30. listopadu 2017
nebo po odečtech.
- 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.
Poplatky pro rok 2017 byly schváleny
OZ 2. listopadu 2016.

Opravy po havárii dešťové kanalizace

Pronájmy v roce 2017
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.
Pronájem víceúčelové haly:
Zapůjčení haly pro stolní tenis –
permanentka pro dospělou osobu a rok
600 Kč, permanentka pro děti do 15cti
let 300 Kč na osobu a rok, individuální
pronájem 20 Kč na hodinu a osobu.

Silnice na návsi po opravě dešťové kanalizace 2017

Zpravodaj 2017
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Krátkodobý pronájem haly:
V měsících duben – září = 200 Kč první
hodinu, 100 Kč každá další započatá
hodina
V měsících říjen – březen = 300 Kč první
hodina, 150 Kč každá další započatá
hodina
Pro mateřinku byla hala poskytována
zdarma.

Prodej a koupě
Obec si nechala v roce 2016 zpracovat
odborný posudek ke stanovení cen
obvyklých v obci a k.ú. Drahlín.
Posudek zpracoval Ladislav Řehořek
z Příbrami. Podle tohoto posudku potom
obec postupovala při stanovení cen
prodávaných
pozemků.
Odborný
posudek byl zveřejněn na webu obce.

Pronájem obecního klubu:
pro obyvatele obce 1.000 Kč za den
pro ostatní 1.500 Kč za den
pro neziskové složky Drahlín 300 Kč na
den (max. 2x do roka)

Obyvatelstvo obce
K 1.1.2017 podle evidence OÚ Drahlín
bylo v obci trvale hlášených 542
obyvatel, z toho je 269 mužů a 273 žen.

Pronájem obecního klubu a haly:
pro neziskovou akci 2.000 Kč za den
pro ziskovou akci (např. podnikovou)
2.500 Kč za den

Zemřeli v roce 2017:
Paní Věra Šimková, Drahlín 70, + 21.
ledna ve věku 69 let
Paní Růžena Janovičová, Drahlín 146, +
24. ledna ve věku 85 let
Pan Stanislav Týr, Drahlín 114, + 30.
ledna ve věku 79 let
Ing. Luboš Drmla, Drahlín 107, + 9.
února ve věku 59 let
Paní Anežka Kovaříková, Drahlín 82, + 9.
března ve věku 83 let
Pan Miroslav Kratochvíl, Drahlín 148, +
27. dubna ve věku 74 let
Paní Marie Donnerová, Drahlín 217, + 12.
května ve věku 69 let
Celkem 7 občanů

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

Narodili se:
Dvojčata Sofie a František Štefányovi
(leden 2017 – Periskop č. 2/2017)
Adéla Procheová (březen 2017 –
Periskop 10/2017)
B.L. (březen 2017)
Petra Kuchařová (květen 2017)
Celkem 5 občánků

Stavby a kolaudace domů

Přistěhovali se: 10 osob
Odstěhovali se: 12 osob

V roce 2017 probíhala v obci stavba
dvou nových rodinných domů, ale
nebylo přiděleno žádné číslo popisné.

Svatba:
16. června 2017 - Alena
Kašová
Nová
Včelnice
a
Milan
Procházka
Malý
Drahlín
(veřejná
informace z Periskopu č.26/2017).

Obecní dům čp. 38

Zpravodaj 2017
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K 31.10.2017 podle evidence OÚ Drahlín
bylo v obci trvale hlášených 538
obyvatel, z toho je 267 mužů a 271 žen.

Jako poděkování si odnesly potlesk
plného sálu a malou sladkost.

Nejstarší občankou byla v roce 2017
paní Jiřina Kropáčová (*1924), která se
dožila 93 let.

Společenské a sportovní akce
v obci
Maškarní ples 2017
Maškarní rej zorganizoval TJ Sokol
Drahlín
v pátek 24. února 2017
v tanečním sále v Sádku. S organizací
finančně pomohl OÚ Drahlín a Sádek.
Hrála skupina Signál. Dlouholetou
tradicí je masopustní veselí, krásné a
zajímavé masky a bohatá tombola.

Taneční odpoledne nezapomnělo na
soutěže malých i větších, menší děti
musely uhájit svůj domeček a větší si
zatančily kolem židlí. Vítěz skončil
v náručí dospělácké čarodějnice. Své
dovednosti mohly uplatnit ve hře Mičku
hop tam nebo při nalezení fíglu u hodu
kartou, který by zaručil nejdelší
plachtění. Zručnost a rychlost musely
děti předvést při výrobě řetězu
z kancelářských sponek. Nechyběla
tradice vyhodnocení masek a vítěz
v každé ze tří kategorií získal nádherný
dort zdobený marcipánovými zvířátky.
Mezi
tradiční
masopustní
masky
v minulosti patřil medvěd vedený
medvědářem, kobyla, jezdec na koni,
kominík, bába s nůší, kozel apod. U nás
se u nejmenších dětí nejvíce líbila malá
upírka, čarodějnice a kominíček, u
větších dětí gejša s doprovodem, panda
a kočička, u těch největších rytíř, nindža
a princeznička. Bohatá a zajímavá
tombola také přispěla ke zdaru
příjemného
odpoledne.
Pro
děti
zajímavé
byly
taneční
vložky
předváděné
z hudebního
pódia
dospěláky, při nichž si mohly opravdu
kultivovaně zadovádět.
Ke zdárnému průběhu celé akce přispěl
svým výkonem celý tým organizátorů
z řad Sokola Drahlín, DJ Vlasta Svoboda
a moderátor Jirka Mičan.
(Periskop č. 9/2017 – dch)

Obec
přispěla
na
tombolu
při
maškarním plesu částkou 2.000 Kč
schválenou OZ 15. února 2017.
Dětská veselice 2017
TJ Sokol Drahlín za finanční spolupráce
OÚ Drahlín a OÚ Sádek pořádal 26.
února 2017 v tanečním sále v Sádku
tradiční karneval pro děti a jejich
doprovod v rámci masopustního veselí,
které připadá tradičně na období od 6.
ledna do Popeleční středy.
Letošní rok byl rej masek obohacen
předtančením
dětských
tanečníků
z Domu dětí a mládeže Příbram. Jejich
vystoupení potěšilo všechny přítomné a
líbilo se. Děti předvedly různé druhy
tanců od latinskoamerických až po
českou polku.

Zpravodaj 2017
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V sále při retro MDŽ 2017

Setkání drahlínských žen přineslo
příjemně
strávené
odpoledne
a
podvečer. V pozdním odpoledni a
večeru nechyběla taneční hudba DJ
Svobody, která dala možnost rozhýbat
tělo v zajímavých tanečních kreacích.
Podle reakcí účastnic oslavy mohla mít
přece jen trochu méně decibelů, tedy
taková, která by pohladila na těle a
neuškodila ušním bubínkům starších
dam. K retro stylu už chyběly pouze
finanční odměny žen za vykonanou
práci a odznaky BSP. Abych nikomu
nekřivdila, to posledně jmenované byla
doména
v pracovních
kolektivech.
Hasičům patří každopádně dík za
sobotní zábavné odpoledne.
(Periskop č.11/2017 - dch)

Obec přispěla finanční částkou ve výši
4.000 Kč schválenou OZ 15. února 2017.
Mezinárodní den žen v retro stylu
Dne 11. 3. 2017 se uskutečnila v obci
Drahlín oslava MDŽ, kterou pořádalo
SDH společně s OÚ Drahlín.
Sbor
dobrovolných
hasičů
ve
spolupráci s obcí Drahlín připravil pro
drahlínské ženy oslavu MDŽ v retro
stylu. Na 50 žen se mohlo vrátit
s nostalgií nebo i bez do 70tých až
80tých let minulého století. Retro
připomnělo oblečení účastnic oslavy,
retro bylo pohoštění v podobě věnečku
a kávy, retro znamenal rudý karafiát,
který ženy dostávaly od slavnostně
ustrojených hasičů při vstupu do sálu
sportovní haly. A retro byla také zábava
v prvé části odpoledne. Místní kapela
hrála retro písně, pionýrka v kroji všem
zahrála na flétnu, mladičké mažoretky
předvedly své umění, starosta hasičů
přednesl retro poděkování všem ženám,
matkám i babičkám a velké ovace sklidil
recitátor retro básně, kterou si
zapamatoval z dřívějšího slabikáře pro
první třídy. Živá hudba, při které si
mohly ženy zazpívat, se střídala
s chvilkami, kdy se u každého stolu
vyprávěly nejnovější nebo i starší
zážitky a navazovala se nová či
utužovala stará přátelství.

Zpravodaj 2017

Obec přispěla částkou 3.000
schválenou OZ 15. února 2017.

Kč

Pálení čarodějnic
SDH Drahlín ve spolupráci s OÚ Drahlín
a
hlavní
čarodějkou
Maruš
s pomocnicemi
uspořádal
zkoušky
adeptů na čarodějnické umění a jejich
první samostatný let 30. dubna 2017
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Před vlastním letem na čarodějném
vozidle byly děti poučeny o správném a
bezpečném letu a mohly své nabyté
znalosti uplatnit v praxi na první
zkoušce letu před zapálením očistného
ohně, který v Drahlíně vzplál ve 20 hodin
místního času a bezpečně plál do
pozdních večerních hodin.
(Periskop č.18/2017 - dch)

Letošní čarodějná hranice

Magická Filipojakubská noc začala v
Drahlíně už v podvečer, kdy se ujala
vlády vrchní čarodějnice Maruš a řídila
čarodějný
rej
větších,
menších,
strašnějších i hodnějších čarodějnic a
čarodějů u čarodějného ohně, který
připravili ohniví muži z řad místních
hasičů.
Čarodějnická drobotina musela nejprve
složit náročné čarodějné zkoušky a
prokázat schopnost letu na čarodějném
vozidle,
než
byla
připuštěna
k
samotnému letu. Pomocnice hlavní
čarodějnice dbaly na řádnost zkoušek v
proplétání
se
pavučinou
(trénink
obratnosti), ve znalostech čarodějných
bylin
(trénink
jasnovidectví),
ve
schopnostech přesného zásahu s
pomocí čarodějných pomocníků z řad
pavouků a podobných příšer, které bylo
nutno ulovit se značnou dávkou odvahy
v jejich doupěti. Součástí zkoušek byl
slalom v jízdě na čarodějném koštěti,
kde se trénovala pohotovost, postřeh a
schopnost
ovládat
vozidlo.
Pomocí
čarodějných
proutků
a
zaříkávadla museli malí adepti na
čarodějky
a
čaroděje
očarovat
připravovaný lektvar a skokem přes
čarodějný oheň museli prokázat odvahu
a schopnost zařadit se mezi řádné a
uznávané mistry umění čarodějného.
Objevila se i čarodějná truhla, která
ukrývala poklad, ale chyběl zvonek pro
otevření pokladnice. Ten museli malí
učedníci najít v nepřehledném porostu.
Po jeho nalezení se zvoněním podařilo
čarodějnou truhlu otevřít a ta vydala své
poklady. Byly odměnou za vynaloženou
námahu
čarodějnických
učňů
při
skládání zkoušek.

Zpravodaj 2017

Čarodějnice 2017

Akce Ukliďme Česko – Ukliďme Drahlín
V sobotu 8. dubna 2017, jsme se již
podruhé společně sešli na akci
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“.

Letošní hromada odpadů v Drahlíně

Do úklidu se v letošním roce zapojilo 38
dobrovolníků, tentokrát i s členy SDH
Drahlín. Po naši obci pobíhalo několik
skupinek, které pilně sbíraly nepořádek
hlavně na okrajových částech naší
obce, ale i v jeho středu. Brigádníkům
se podařilo uklidit 2 plné vleky
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pneumatik,
součástky
z
jednoho
rozebraného automobilu, našli jsme
nějaké staré železo, spoustu plastu, a
směsného odpadu, který jsme nasbírali
v příkopech podél silnice. Dále jsme
objevili hromadu skleněných lahví u
odbočky na Malý Drahlín, kde jsme
vytřídili 5 plných jutových pytlů do
kontejneru pro tříděný odpad. Uklízelo
se celé dopoledne a za odměnu jsme se
pak společně sešli na Malém Drahlíně v
areálu tábora nebo cvičáku pro naše
pejsky, prostě našeho multifunkčního
prostranství,
kde
jsme
příjemně
poseděli u ohýnku a opekli si špekáčky.

Úsilí nejmenších bylo největší

Děkujeme všem, kdo s námi uklízeli,
naše příroda si zaslouží, abychom pro ni
udělali něco dobrého. Velký dík patří
hlavně našim dětem, které se s námi s
radostí do úklidu zapojily a taky našim
pejskům kteří sice neuklízeli, ale
doprovázeli nás na cestě.
(web obce Drahlín)

Chůdy potrápily nejstarší děti, ale i
v této disciplíně jsme se nakonec
dočkali vítězů, když byla hodnocena
vítězně délka trasy na chůdách na jeden
zátah.
Po vyhlášení vítězů všech 4 disciplín
v jednotlivých kategoriích dle věku dětí
se zase soutěžilo. Tentokrát o nádherné
koláče s tím, že brali vítězové i poražení.
Přetahování lanem se neobešlo na
podmáčeném podkladu bez nějakého
toho karambolu na oblečení, což
potěšilo hlavně diváky.
Vhodnou vložku tvořila ukázka výcviku
psů, kterou předvedli hasiči z Příbrami,
a možnost trefit terč v podobě kuželu
proudem vody, kterou jistili hasiči
z Obecnice. Na závěr zahřálo posezení u
ohýnku, protože to vyjasněná obloha
umožnila, a zbaštění opečených buřtů
při vzpomínce na úspěchy i pády
uplynulého soutěžního odpoledne.
Za organizaci patří díky všem členům
realizačního týmu z řad Sokola Drahlín v
čele s Danou Horychovou a všem
sponzorům akce.
(Periskop č.24/2017 – dch)

Dětský sportovní den 2017
To, že v Drahlíně žijí sportovci tělem i
duší, se prokázalo letos 4. června na
sportovním
dětském
dni,
který
uspořádal Sokol Drahlín. Nezalekli se
deště ani neustále hrozící oblohy a vrhli
se do boje o vítězství jako lvi. Pohotové
maminky nasadily těm nejmenším
pláštěnkovou ochranu a ti starší prostě
občas zmokli včetně pořadatelů i
fotografů. Chuť do boje to soutěžícím
v žádném případě neubralo, takže diváci
mohli být svědky skoro udivujících
výkonů. V bězích na různě dlouhých
tratích se ukázaly jako bojovníci
především malé předškolní děti.
Skákání v pytlích bavilo ty odrostlejší a
nové soutěže, např. kombinovaný
slalom,
sbírání
různobarevných
obdélníků na čas nebo nabalování
bonbónů, potěšily jak soutěžící, tak
diváky.

Zpravodaj 2017
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Roztočili jsme papírovou káču, ta volala:
„Koukni se, jak skáču“.
Na udici s háčky lovili jsme ryby a
nedělali při tom žádné chyby.
Panáka si dali v klusu, skok vpřed s
otočkou a pozor: Nenamel si pusu!
Skok přes gumu byl těžký velice, nohy
pletly se i nejedné mamince.
Mámy s dětmi malovaly obrázky jak od
Lady, podle chuti a podle nálady.
Klouzali jsme popředu i pozadu na
barevném nafukovacím hradu.
Za rytmů písní balónky vzduchem létaly,
když diskotékou sál i předsálí ožily.

Na stupních vítězů se to usmívalo….

Rodinné odpoledne

K mání bylo občerstvení i přesladká
cukrová vata.
Takto stylově jsme zahájili prázdniny.
(uveřejněno na webu obce - dch)

Akce byla pořádána obcí těsně před
prázdninami 24. června 2017.
To, že je potřeba si hrát věděl už učitel
národů Jan Ámos Komenský a to, že
kdo si hraje, nezlobí, nám připomíná
lidová
moudrost.
Obecní úřad v Drahlíně to vzal za své a
uspořádal před prázdninami rodinné
odpoledne zaměřené na dětské hry, kde
si mohli zadovádět i dospěláci. S
organizací pomáhaly maminky Maruška
a Martina a s hudbou Vlasta Svoboda.

III. ročník Drahlínské drakiády
III.
ročník
Drahlínské
drakiády
zorganizovali
hasiči
Drahlína
za
spolupráce s obcí 14. října 2017 V Luhu.
Kdo
měl
nějaké
navigátorské
schopnosti a pocit, že je musí ukázat
ostatním, se objevil na III. ročníku
Drahlínské drakiády, který pořádali
místní hasiči ve spolupráci s obcí.
Draci byli opravdu krásní a navigátoři
schopní. Našli se i tací, kteří měli prostě
smůlu a jejich draci ne a ne vzlétnout.
Složení navigátorů bylo různorodé, ale
ve finále se vyřádili malí i velcí. Vítr
naštěstí nestávkoval a slunce nám
přálo,
takže
sobotní
odpoledne
nedoznalo chyby.
Hodnotné ceny navigátoři získali za
draka vznášejícího se nejvýše - Anička
Zelenková, Vojta Šrámek a Tonda
Herynek. Zde byla udělena také zvláštní
cena pro Adélu Beránkovou a Verču
Havelkovou za neobyčejné navigátorské
schopnosti.
Trofej za nejzajímavější draky si odnesli
navigátoři - Vít Matys, Jára Štefan a
Bára Bečvářová. Titulem "nejmenší
účastník" se mohla honosit Pavlínka
Růžičková. Byla udělena i cena útěchy
bratrům Petákovým za snahu dostat
draky na oblohu, i když draci nechtěli

Hra Guma jako jedna z mnoha na rodinném
odpoledni

Malí, velcí hráli čáru, a to sami, nebo v
páru.
Na cíl létaly nám kroužky, barevné a
veselé jak mušky.
Vyrostlo nám město z papíru, kde každý
byt byl na míru.

Zpravodaj 2017
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Skupinka 23. turistů a tří psů vyšlapala
stoupání na vrchol za tři hodiny a něco
po dvanácté ho zdolala. Tam nás dostihl
déšť, který v tomto momentě už nevadil.
A nevadil ani třem skupinám dalších
turistů s podobným nápadem vyrazit do
Brd, které jsme cestou minuli za
hlasitého AHOJ. Krásná příroda nám
vynahradila to, že jsme občas museli
překonávat překážky v podobě vodních
lagun a klouzajících kamenů. Cesta zpět
kolem Mariina pramene trvala kupodivu
stejně dlouho jako výšlap nahoru a
některým z nás už se dole před okrajem
lesa pletly nohy. Statečné duše však
zvítězily a zpět domů jsme došli všichni
a také velká taška cestou nasbíraných
hub. Teplota něco po deváté pouze 6°C
ve výšce asi 560 m.n.m., teplota ve
výšce 865 m.n.m. něco po dvanácté jen
3°C. Přesto nás hřálo u srdce.
V Drahlíně jsme se ohřáli i u ohýnku,
kde se pekly dobroty a podávalo svářo.
Díky za pěkně strávený svátek patří
hasičům z Drahlína a veliteli výpravy
Pepovi Slámovi, který nás bezpečně
provedl všemi úskalími našeho putování
po vyznačených stezkách v Brdech.
(Periskop č.41/2017 – dch)

poslouchat.

Navigátorské schopnosti byly…. ale ti draci!

U ohýnku chutnaly opečené buřty,
chleba,
jablka
i
brambory.
Poděkování patří všem aktérům i
organizátorům příjemné odpolední akce
v
krásném
"babím"
létě.
Moderoval Jirka Mičan, ceny předával
starosta hasičů Vašek Petráň a muziku
pouštěl do éteru Vlasta Svoboda. Hasiči
připravili ohniště, udržovali oheň a
postarali se o jeho bezpečné dohašení.
(Periskop č. 39/2017 – dch)
Podzimní putování po Brdech

Advent 2017

Hasiči Drahlína a přátele turistiky se
vydali 28. října 2017 na nejvyšší vrchol
Brd Tok.

Tradiční rozsvícení vánočního stromu
přání se letos bude konat v sobotu 2.
prosince.

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.

Jít nebo nejít? To bylo naše počáteční
rozhodování před tím, než jsme vyrazili
na sváteční procházku na nejvyšší
vrchol Brd Tok. Hasiči přeci nejsou
žádné padavky! Znamení nám dala také
obloha, protože přestalo pršet, i když
slunce se nám stále nechtělo ukázat.

Zpravodaj 2017

Tělovýchovná jednota Sokol Drahlín,o.s.
Soustřeďuje sportovce ve fotbalu a
stolním tenisu.
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V roce 2017 vedl organizaci pan Václav
Hrkal spolu s 9tičlenným výborem.
Organizace sdružovala k 1. lednu 2017
118 členů.

postup 17 vyhraných zápasů a 36 bodů
a jako nejlepší střelec se přestavil
Martin
Šrámek
s 15cti
brankami
v sezóně. Za nového trenéra Josefa
Vitáska z Rosovic se mužstvo dokonce
umístilo na 3. místě OP v sezóně
1994/1995, na 4. místě v sezóně
1995/1996 a na 6. místě v sezóně
1996/1997, kdy od mužstva odešel
trenér Josef Vitásek. Fotbalisté Sokola
Drahlín si zahráli v OP až do roku 2000,
tedy celých 6 sezón.
Myslím, že k současnému úspěchu lze
jen a jen gratulovat a popřát hodně
pohody a dobré nálady v mužstvu pro
nadcházející možná těžké, ale určitě
zajímavé, zápasy v sezóně 2017/2018,
kdy se v Drahlíně opět bude hrát přebor
a fanouškové fotbalu budou rádi u toho.
O úspěch sezóny 2016/2017 se
zasloužili hráči mužstva A, vedoucí
fotbalu i trenér na fotografii:

Fotbal
Ve fotbalu organizaci reprezentovali
muži v soutěži III. třídy skupiny A
v okrese Příbram. V sezóně 2016/2017
skončilo mužstvo jako vítěz své skupiny
a postoupili do Okresního přeboru
Příbram.
Článek
k tomuto
úspěchu
vyšel
v Periskopu č.25/2017.
V sezóně 2016/2017 hrálo fotbalové
mužstvo TJ Sokola Drahlín na okrese
Příbram III. třídu, skupinu A. Po
výborném podzimu 2016 následovalo i
výborné jaro 2017 a mužstvo soutěž
vyhrálo. Svých 13 soupeřů v soutěži
dokázalo přehrát hned ve 22ti případech
z 26ti utkání sezóny. V zahajovacím
utkání právě minulé sezóny dokázali
nastřílet soupeři až 15 branek, což je
zatím
rekord
vstřelených
branek
v jednom utkání. Svým soupeřům
nastříleli celkem 137 branek a nasbírali
65 bodů. Nejlepší střelec mužstva Filip
Ježek by se mohl směle rovnat
nejlepším střelcům i z vyšších soutěží,
neboť v jedné sezóně dokázal nastřílet
50 branek a suverénně vedl tabulku
střelců skupiny.
Výhra znamená postup do vyšší
soutěže, v našem případě do Okresního
přeboru
Příbram.
Po
počátečním
nadšení a radosti z postupu, o který se
zasloužilo celé mužstvo včetně trenérů,
začínají hrát svou roli také obavy
z budoucnosti, ze hry v kvalitnější
soutěži a obavy z toho, jak mužstvo
obstojí, řekl mi v jednom rozhovoru
v přestávce
fotbalového
utkání
expředseda Sokola a velký fanda fotbalu
František Bartůněk.
V minulosti fotbalisté Sokola Drahlín už
v přeboru hráli a vydrželi v soutěži i
několik sezón po sobě. Poprvé to bylo
v letech 1984/85, kdy hráli pouze jednu
sezónu. Postup vybojovali znovu v roce
1994, kdy je trénovali Josef Hejduk a
Silvestr Meszároš. Tehdy stačilo na

Zpravodaj 2017

horní řada: Jaroslav Štefan (hrající
trenér), Ondřej Plecitý, Daniel Bartůněk,
Jiří Vavroch, Michal Dohnal, František
Štefány, Jan Herink, Antonín Vavroch,
Josef Cifrain
dolní řada:
Michal Pachole, Marek
Hejduk, Tomáš Plecitý, Lukáš Ručka,
Filip Ježek, vedoucí fotbalu Zdeněk
Lukáš
a dále hráči: Radek Lebeda, Martin
Lukáš, Michal Kasl, René Zwettler, Jiří
Dobák, Karel Štefány, Petr Špindler,
David Srch, V. Klobouček, M. Fulajtár,
Václav Přibík, M. Ptáček, M. Mytiska, L.
Kubát, T. Kuchař, S. Ureš.
(Periskop č. 25/2017 – dch)
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oživila hřiště Sokola
hodin.
(web obce Drahlín – dch)

do

večerních

Radost hráčů byla veliká ….

V podzimní části Okresního přeboru
sezóny 2017/2018 se mužstvu A zatím
podařilo vyhrát 3 zápasy z 10ti. Má 9
bodů a je na 12. místě ze 14. účastníků.
Na prvního ve skupině ztrácí 17 bodů.

Z turnaje starých gard – červen 2017

Mužstvo A soutěžilo také v Okresním
poháru, kde bylo zapsáno 26 mužstev
okresu. První kolo naši vyhráli, když
porazili SK Obory 7:1. Postoupili do
druhého, kde ovšem jejich cesta
končila, protože prohráli s TJ Sokolem
Nečín z.s.

Fotbal - Žáci
V okresní soutěži soutěžilo mužstvo
mladších žáků, které bojovalo na
podzim 2016 ve skupině F1A - mladší
žáci skupina A na okrese. Na jaře 2017
potom ve skupině F2B – III. třída
mladších žáků, kde soutěžilo 6 mužstev.
Naši mladí fotbalisté skončili na 3. místě
s bilancí 10 (4:4:1), skóre 36:28 a se 16ti
body. Nejlepším střelcem byl David
Polák před Jiřím Třesohlavým.
V sezóně 2017/2018 hraje mužstvo
starších žáků ve skupině E1A OP
starších žáků skup. A. Je zatím na 8.
místě a je bez bodu.

Turnaj starých gard
Drahlín 24. června 2017
TJ Sokol Drahlín uspořádal na svém
hřišti U Hradiště v nádherném letním dni
Izolace Cup, turnaj starých gard, tedy
soutěž týmů mužů nad 35 let.
Turnaje se účastnilo 5 mužstev a hrálo
se systémem každý s každým dvakrát
12 minut na zmenšeném hřišti. Turnaj
byl velmi vyrovnaný a tři mužstva
nakonec získala stejný počet bodů a
rozhodovalo skóre vzájemných zápasů.
Pohár turnaje se stal trofejí týmu Izolací.
Domácí Sokol Drahlín bral třetí příčku.
Platilo známé, není důležité vyhrát, ale
zúčastnit se a platilo, že všechna
mužstva dala do boje celé své srdce.
Dojmy fanoušků po utkání? Na malém
hřišti to byl opravdu zážitek, turnaj byl
velmi živý a emoční, padlo i hodně
branek, což zvýšilo jeho atraktivitu. Plus
patří organizátorům.
Následná „dokopná“ na ukončení
úspěšné sezóny drahlínského fotbalu

Zpravodaj 2017

Mužstvo žáků se účastnilo turnaje žáků
a přípravek na Junior Cupu v Obecnici
19. srpna 2017. V Obecnici účinkovalo
16 mužstev ve dvou turnajích. Bojovalo
se ve skupinách po 4, dva nejlepší
postupovaly
automaticky
a
další
bojovaly o umístění se soupeři na
stejném místě, ale v jiné skupině.
V žácích
vyhráli
mladí
fotbalisté
z Litavanu Bohutín před domácím
Slavojem a našimi nadějemi z Drahlína.
Třetí místo v Junior Cupu je úspěchem
našich žáků.
(Periskop č. 32/2017-Mir.Maršálek)
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Soutěž vyhrálo mužstvo Sehaz Příbram,
které získalo 67 bodů a jako poslední
skončil SK Březnice F se třemi body. V
RP II. soutěžilo celkem 13 mužstev.
Z našich hráčů v soutěži se nejlépe
dařilo:
20. místo Jan Müller úspěšnost 64,20%
22. místo Milan Pech úspěšnost 60,00%
23. místo Petr Šefr úspěšnost 60,00%
Ve čtyřhrách si nejlépe vedli Milan Pech
a Petr Šefr s úspěšností 50,00%.
Nejstarší hráč soupisky pan Jaroslav
Trnovec sehrál ve svých 81 letech 4
zápasy dvouhry a jednu čtyřhru.

Stolní tenis
V sezóně 2016/2017 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, Stanislav Sláma,
Jaroslav Jedlička, Josef
Neliba, Jaroslav Samek ml. a Jaroslav
Trnovec.
Za sezónu 2016/2017 skončilo mužstvo
na 7. místě konečné tabulky.
Z 22 utkání sezóny jich 7 vyhrálo, 2
remizovalo a 13 prohrálo. Získalo 23
bodů a dosáhlo na skóre 176:220.
Sezónu ukončilo na prvním místě
mužstvo TJ Sokola Voznice, které
získalo 56 bodů a vyhrálo celkem 18
utkání z 22. Jako poslední se umístila TJ
Klučenice, která získala pouze 3
body. V soutěži se utkalo 12 mužstev
obdobné výkonnosti.
Z našich hráčů patřili mezi nejlepší:
9. místo Jaroslav Samek úspěšnost
76,74 %
21. místo Josef Šutek úspěšnost 60,81%
46. místě Stanislav Sláma ml. úspěšnost
30,65%
Ve čtyřhrách hrála nejlépe dvojice Josef
Šutek a Jaroslav Samek s úspěšností
57,89%.

V nové sezóně 2017/2018 hraje mužstvo
A opět v Regionálním přeboru I, po 5.
zápasech je z 12. účastníků na 7. místě.
Mužstvo B je po 3 zápasech v RP II
zatím na 10. místě. Nejlepšími hráči
podzimu jsou zatím Josef Šutek
v mužstvu A a Stanislav Lopata
v mužstvu B.
Krásnou
akcí
byl
letos
turnaj
neregistrovaných hráčů a hráček ve
stolním tenisu, který se odehrál ve
sportovní hale Drahlín.

Soupisku hráčů Béčka tvořili: Milan
Pech, Petr Šefr, Jan Müller, Jaromír
Brynda, Stanislav
Sláma, Jaroslav Jedlička, Josef Neliba,
Jaroslav Samek ml. a Jaroslav Trnovec.
Za sezónu 2016/2017 skončilo mužstvo
na 6. místě konečné tabulky.
Ze 24 utkání jich 10 vyhrálo, 3
remizovalo a 11 prohrálo. Dosáhlo na
vyrovnané skóre 216:216 a získalo 33
bodů.

Zpravodaj 2017

Účastníci turnaje ve stolním tenisu – duben 2017

Jednalo se o nultý ročník, a to v
kategoriích dvouher mužů, dvouher žen,
ve čtyřhrách vylosovaných spoluhráčů z
řad mužů i žen a v obíhačce. Turnaj se
konal v sobotu 22. dubna 2017 ve
sportovní hale od 9ti a protáhl se do
večerních hodin. Díky týmu z Podlesí to
byl už v nultém ročníku turnaj
mezivesnický.
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Hrálo se systémem každý s každým,
fandilo se hromadně i jednotlivě,
podporovali se méně zkušení hráči a
hráčky, došlo na udílení rad od
rozhodčích, tři rozhodčí pilně sledovali
hry na třech stolech a spravedlivě
rozhodovali
jednotlivé
souboje.
Zaměstnávali asistenty, kteří horko
těžko
na
tabulkách
zveřejňovali
výsledky každého z utkání, protože
rychlost hry byla ohromující. Obec
zapůjčila halu i zázemí s kuchyňkou,
takže se mohli hráči i hráčky mezi
utkáními občerstvit. V sále i přísálí
vládla přátelská a veselá atmosféra a
výkony soutěžících lze hodnotit jenom
kladně. Jeden spor byl elegantně
vyřešen a závěrečná obíhačka dokonale
unavila, ale i pobavila přítomné.

Nové lepší parkování hasičského auta

V průběhu roku přistoupil jeden člen
(pan Leoš Hvižď) a zemřel jeden člen
(pan Miloslav Kratochvíl), takže na konci
roku k 31.10.2017 měla SDH 23 členů.
Starostou sboru byl v roce 2017 pan
Václav Petráň, složení výboru zůstalo
stejné jako v roce 2016.
Výroční valná hromada sboru se konala
7. ledna. Podle hodnotící zprávy se
úkoly v předcházejícím roku plnily,
mírně zaostával výcvik záchranářských
psů.
V roce 2017 se hasiči účastnili pouze
jedné
hasičské
soutěže,
a
to
v hasičském
útoku
ze
základny,
Memoriálu Václava Soukupa v Sádku.
To je soutěž III. okrsku Hluboš.
Soutěž se konala 27. května a naše
smíšené mužstvo skončilo na 4. místě
z 6ti soutěžících mužstev. Celkem
soutěžilo 10 mužstev, 2 dětská, 2 ženská
a 6 mužských a smíšených. Soutěž ve
všech kategoriích ovládli hasiči ze
Sádku.

Na naší straně bylo i počasí, když nám
celý
den
padala
vláha.
Také
moderátorské umění Standy Lopaty
končilo leckdy výbuchy smíchu. A
napětí při vyhlašování výsledků by se
dalo opravdu krájet. I když v ženách
bylo vítězství odvezeno do Podlesí, je
potřeba připomenout krásné druhé
místo nejmladší domácí účastnice Aleny
Samkové. V mužích a čtyřhrách zůstalo
vítězství doma v Drahlíně. Vrchol
soutěží OBÍHAČKA byla dokonce trofejí
předsedy místního Sokola Vaška Hrkala.
Výborní lidé, báječná atmosféra. Možná,
že se zrodila nová tradice. Díky patří
všem organizátorům i všem soutěžícím.
(Periskop č.17/2017 – dch)
Kromě sportovních aktivit se organizace
věnuje kulturně společenským akcím.
Tyto akce jsou uvedeny výše.
TJ Sokol Drahlín připravuje:
Novoroční turnaj v nohejbale 6.1.2018
Maškarní ples 9.2.2018
Dětskou veselici 10.(nebo 11.)2.2018
Sbor dobrovolných hasičů Drahlín

Memoriál Václava Soukupa Sádek 2017

Hasičské smíšené družstvo Drahlín:
Leoš Hvižď, Tomáš Sláma, Helena
Strmisková, Josef Sláma, Václav Petráň,
Jitka Němcová a Antonín Herynek.

Organizace sdružovala na začátku roku
2017 23 členů.
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mrazům a suchému létu, takže letošní
moštování bylo pro vlastní občany i pro
cizí skončeno na počátku listopadu.
Letošním
moštováním
ovoce
se
vyrobilo jen kolem 1 q moštu a výdělek
sotva pokryje náklady (loni to bylo 1.995
l, předloni 3.600 l moštu). Čistilo a
zazimovávalo se už v první polovině
listopadu díky předsedovi organizace
panu Lukešovi.

Soutěž
O
pohár
hejtmana
Středočeského kraje na Kardavci se
letos nekonala.

Přípravné práce na Stříbrném rybníku

23. září se zástupci hasičů účastnili
v rámci slavnosti dětských soutěží
světelné fontány v obci Lazsko.

Vojenský újezd Brdy
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.
Ministerstvo obrany České republiky
vydalo v roce 2017 veřejnou vyhlášku,
která byla vyvěšena na webu obce
v říjnu 2017.
Oznámilo opatření obecné povahy z 9.
října 2017 pod čj. MO 51134/2017-1150,
kterým se rozhoduje o zřízení
bezpečnostních pásem se zákazem
vstupu do některých částí zrušeného
vojenského újezdu Brdy na území
Chráněné krajinné oblasti Brdy. Toto
opatření lze nalézt na adrese:
http://www.mocr.army.cz/dokumenty-alegislativa/dokumenty/opatreni-obecnepovahy/docasne-a-trvale-nepristupnecasti-zruseneho-vojenskeho-ujezdubrdy-137557/
Podle této vyhlášky se mezi trvale
nepřístupné části počítá oblast Jordán,
Tok, Přední Bahna, Zadní Bahna, Kolvín
a Padrtě.

Světelná fontána ve tvaru oblouku

Kromě vlastní činnosti se organizace
podílí i na společenských akcích v obci,
které jsou uvedeny výše.
Místní zahrádkáři
V obci
pracovala
organizace
zahrádkářů, která se starala o moštárnu,
a její členové pomáhali při podzimním
zpracování ovoce.
Letos se začalo moštovat 14. října a
informace o tom byla zveřejněna na
webu obce. O moštování se opět
postaral pan Lukeš. Letos se moštovalo
podle potřeby na zavolání. Rok velké
úrodě ovoce nepřál hlavně kvůli jarním
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Školení kronikářů
7. listopadu 2017 se kronikářka obce
Dana Chmelíková účastnila školení
kronikářů v Praze ve Werichově vile. Na
programu byla přednáška o orální
historii (získávání informací pomocí
narátorů), kterou uvedl PhDr. Jindřich
Schwippel z Katedry pomocných věd
historických
a
archivního
studia
Filosofické fakulty UK. Mgr. Kateřina
Sodomková nás uvedla do projektu
Národní kronika, což je elektronická
verze kroniky, kam mohou přispívat
svými texty či videozáznamy různí
občané v rámci živé kroniky. Pracovnice
Národního
muzea
Praha
nám
představila připravovanou výstavu ke
100. výročí vzniku Československa
v příštím roce a informovala o soutěži
Hledáme předmět s příběhem.
Na 60 kronikářů si mohlo vyměnit své
zkušenosti a na závěr jsme byli
provedeni nově zrekonstruovanou vilou,
kde najdete historii domu, ale třeba i
golema.

Nové cedule u hranic CHKO Brdy

Počasí
Letos nás opravdu potrápilo, na jaře
mráz, v létě velké sucho a vedro. 28.
října se přihnala vichřice, která v Česku
napáchala obrovské škody a dokonce si
vzala čtyři lidské životy. Na všechny
čtyři lidi spadly vzrostlé stromy.
V našem regionu dosáhla vichřice
rychlosti 94 m/sec.
Dostala jméno
Grischa a doprovázel ji Herwart.
Na silnici z Příbrami do Čimelic mezi
obcemi Chraštičky a Zalužany spadl na
projíždějící škodovku strom a posádka
se opravdu znovu narodila. Strom spadl
pár okamžiků před tím, než jsem místem
projížděla já a mohu potvrdit, že neštěstí
vypadalo
hrozivě.
Zasahovali
profesionální
hasiči
z Příbrami
a
dobrovolní ze Zalužan.

Werichova vila v Praze 7.11.2017

V rámci zpřísnění ochrany osobních
údajů od května příštího roku bych
chtěla požádat všechny občany o
podepsání
souhlasu
s uvedením
některých
jejich
osobních
údajů
v kronice obce, případně ve zpravodaji
obce. Uvedený formulář bude k podpisu
u paní Tydlitátové na OÚ. Všem předem
děkuji - dch.

Hrozivá dopravní nehoda 29. října 2017

Doprava tam byla řízena kyvadlově a na
obou stranách se tvořily dlouhé fronty.
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Všem občanům naší obce Drahlín přejeme do nového roku 2018 hodně zdraví a životního
elánu, štěstí v lásce a úspěch při každé činnosti, do které se pustí.

Drahlínský zpravodaj 01/2017 vydává

Obecní úřad Drahlín
Tel.: 318 614 290
e-mail: obec.drahlin@volny.cz
Počet výtisků 150
Ročník 2017
Datum vydání listopad 2017
Zpracovala Dana Chmelíková
Zpravodaj bude zveřejněn na stránkách www.drahlin.cz
Telefony:
starosta obce Zdeněk Černohorský 606 050 122
místostarosta obce Václav Petráň 606 050 072
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