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Ročník 2019

červen 2019

Tento zpravodaj se věnuje událostem v obci od dubna 2019 do června 2019

Obecní úřad Drahlín
Rok 2019 – 695 let od první písemné zmínky o obci v roce 1324
Obecní úřad se sídlem Drahlín č.p. 92 má úřední hodiny pro občany ve středu od
16.00 do 19.00 hodin, kdy je přítomen starosta a místostarostka obce. Pokladní hodiny a
pobočka CzechPOINT v pondělí od 8.30 -12:00 / 13:00- 15.30 hod. a ve středu od 8.30 –
12:00 / 13:00- 18.00 hodin, veškeré poplatky lze hradit i bankovním převodem na účet obce
vedený u ČS, a.s., číslo účtu 521696349/0800, jako variabilní symbol uvádějte Vaše číslo
popisné. Výši poplatků si můžete ověřit na telefonním čísle: 318 614 290. V prvním týdnu
v červenci 2019 je pokladna uzavřena a 12. - 16. srpna je uzavřena pokladna a jsou zrušeny
úřední hodiny ve středu z důvodu dovolené.
Ve druhém čtvrtletí 2019 se konala dvě veřejná
zasedání obecního zastupitelstva, první 3. dubna, druhé
5. června. Podrobné zápisy najdete na webových
stránkách obce www.drahlin.cz.
Veřejné zasedání 3. dubna projednalo postup prací na
propojení vodojemů, nutnost odkoupení 30 m2 pozemku
pro elektriku potřebnou pro nový vrt k posílení množství
pitné vody pro občany, nutnost rozšíření přístupové cesty,
nutnost opravy místní komunikace. Zastupitelé jednali o
postupu prací na novém hřišti u MŠ, v Malém Drahlíně a
v oblasti Luhu, o postupu prací na veřejném osvětlení.
Nyní je vyměněno 22 lamp, kde je úsporné LED osvětlení, a na dalších se pracuje. Bylo
konstatováno, že je hotova nová obřadní místnost obce v budově čp. 92, která je dovybavena
novým nábytkem a osvětlením. Nové občánky jsme v obci přivítali v červnu, podrobněji dále
ve zpravodaji. Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 1/2019, uvedené níže. Byla schválena
účetní závěrka MŠ k 31. 12. 2018 a hospodářský výsledek 616,54 Kč byl převeden do
rezervního fondu dané příspěvkové organizace. OZ neschválilo prodloužení kanalizačního
řadu k pozemku č. 712/2, protože není s rozšířením plánováno v letošním rozpočtu, s tím se
počítá v příštích letech. OZ schválilo napojení novostavby RD na pozemku č. 804/23 na
vodovodní a kanalizační řad. OZ schválilo žádost o výstavbu RD na pozemku č. 783/1, neboť
je v souladu s územním plánem obce. Bylo schváleno přeložení sloupů veřejného osvětlení
na pozemek č. 932/1. Bylo schváleno napojení 8 nových RD na vodovodní řad za podmínky,
že bude dobudována horní větev vodovodního řadu a posílen zdroj vody pro část obce Drahlín.
V souvislosti s tím byl schválen způsob likvidace dešťových vod z navrhované místní
komunikace v daném území vybudováním dešťové kanalizace na pozemku č. 932/1 o délce
140 bm s podmínkou spoluúčasti žadatele v minimální výši 150.000 Kč z celkových nákladů,
které jsou odhadovány na 460.000 Kč. K jednání se žadatelem byl pověřen starosta obce.
OZ vzalo na vědomí postup prací na rekonstrukci domu č. 38 a možnost pronájmu prostor od
1. května 2019. Dále vzalo na vědomí, že v letních měsících roku bude starosta jednat o
novém dopravním značení v obci, a starosta obce bude žádat Vojenské lesy a statky o
vyjádření k těžbě stromů u cesty k bývalé hájovně.

Drahlínský zpravodaj 02/2019
Veřejné zasedání 5. června nebylo do závěrky zpravodaje na webu zveřejněno. Schválilo
Závěrečný účet obce za rok 2018 a hospodářský výsledek obce za rok 2018, rozpočtové
opatření č. 2/2019. Podrobnosti budou uvedeny v DZ03/2019, které vyjde v září.

Rozpočet obce 2019
Ve druhém čtvrtletí 2019 bylo 3. dubna schváleno zastupitelstvem obce Rozpočtové opatření
č. 1, které zvýšilo rozpočtové výdaje o 25 tisíc Kč. Výdaje půjdou na opravu budovy čp. 38.
Současně tím byl navýšen schodek rozpočtu o uvedenou částku. Rozpočtové opatření č.
2/2019 bylo schváleno na veřejném zasedání OZ 5. června. Navýšilo schodek rozpočtu 2019
o +59.659 Kč, z toho prostředky na péči o vzhled obce +60.000 Kč, prostředky na opravy
nebytového prostoru + 30.000 Kč. Současně zvedlo příjmy u vody o +10.341 Kč a u
kanalizace o +20.000 Kč.

Závěrečný účet obce za rok 2018
Obec zveřejnila na svých webových stránkách v květnu 2019 návrh závěrečného účtu obce za
rok 2018 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce ze dne 7. března 2019.
Přezkoumání hospodaření skončilo s výsledkem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Přezkoumání provedl Krajský úřad Středočeského kraje, pověřeným kontrolorem Cyrilem
Kuklou. Schválen byl na veřejném zasedání OZ 5. června.
Obec Drahlín hospodařila v roce 2018 s výsledkem
+2.548.420,96 Kč. Příjmy v daňové oblasti činily
7.236.444,77 Kč a v oblasti poskytování služeb
1.779.391,04 Kč, z toho nejvíce činily příjmy
z odvádění a čištění odpadních vod 452.006 Kč,
potom příjmy z poskytování pitné vody a z prodeje
pozemků. Celkové příjmy činily 9.015.835,81 Kč.
Nejvíce výdajů šlo na velký balík různých výdajů na
činnost místní správy, zajištění pitné vody, na opravy a
údržbu komunikací, na činnost zastupitelů, na
komunální služby a územní rozvoj, na péči o vzhled
obce a údržbu veřejné zeleně, na mateřinku, na
odvádění a čištění odpadních vod, na svoz
komunálního odpadu na veřejné osvětlení a na
sportovní zařízení v majetku obce. Celkové výdaje
činily 7.324.441,62 Kč. Podrobně najdete všechny údaje na webu obce.
Rozdíl mezi příjmy a výdaji činil 1.691.394,19 Kč a tento přebytek byl uložen na běžném účtu
obce.
Stav finančních prostředků na účtu obce k 31.12.2018 byl 9.685.834,27 Kč a v pokladně
obce 10.895,00 Kč.

Územní plán obce Drahlín
26. března 2019 byla vyvěšena na webu obce Veřejná vyhláška – oznámení o zveřejnění
návrhu územního plánu Drahlín. ÚP bylo možno si stáhnout z www.pribram.eu (městský úřad
– odbory MěÚ – stavební úřad a územní plánování – oddělení územního plánování – obce
ORP Příbram – Drahlín) do 16. května 2019.
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Rozloha správního území Drahlín je 598,3 ha a
zahrnuje dvě katastrální území – k. ú. Drahlín
(631604) a k. ú. Drahlín v Brdech (930245). Dělí se
na dvě místní části – Drahlín a Malý Drahlín.
Severní část území je součástí CHKO Brdy a
nachází se zde významné lokality Louky u Drahlína.
Na celém území se nachází chráněná oblast
přirozené akumulace vod. Na území zasahují
výšková ochranná pásma letiště a výšková
ochranná pásma komunikačních vedení a je zde
omezena možnost umísťovat výškové stavby.
Územní plán je navržen v souladu s ochranou
přírody a zachování charakteru území a krajinného rázu. V plánu bylo uplatněno 14 podnětů
pro plochy k bydlení, penzion a pro sportovní a volnočasové aktivity. Do roku 2022 je
plánována výstavba zhruba 30. domů, jsou vymezeny lokality pro 2 nové trafostanice, 1 nový
vodní zdroj (vrt), 1 novou ČOV, 1 nový prostor pro volnočasové aktivity a 1 nový prostor pro
dětské hřiště. Více přímo v plánu, pokud bude zájem, je možno více podrobností uvést
v příštím zpravodaji.
Proběhlo jednání obce a Středočeského kraje, jehož zástupci připomínkovali návrh územního
plánu obce. Kraj celkem vyřadil z návrhu 11 parcel určených k zastavění, včetně pozemku u
rybníku V Luhu, kde bylo plánováno volnočasové hřiště a rozšířil ochranné pásmo EVL lokalit
a to jak v části Velkého tak i Malého Drahlína.

Obecní voda a kanalizace
Na konci března 2019 byla dokončena stavba na
propojení vodojemů Malý Drahlín, kde je 80
odběratelů, a vodojemu Drahlín, kde je 220
odběratelů. K propojení vodojemů došlo proto, že
odběr z vodojemu Malý Drahlín byl minimální a
voda tam byla v dostatečném množství a do
vodojemu Drahlín musela být voda v létě 2018
dovážena cisternami. Voda bude přepouštěna
pouze tak, aby nedošlo k žádnému omezení
dodávek pro obyvatele Malého Drahlína.
Z důvodu tlakové zkoušky na nově budované části
vodovodu Malý Drahlín došlo 9. dubna 2019
k technické odstávce vody v části vodovodu v Malém Drahlíně. O odstávce byli obyvatelé
včas informováni. Protože v rámci propojení vodojemů bylo nutno prodloužit vodovodní řad o
147 bm a s tím původní dokumentace nepočítala, došlo k navýšení prací a bylo nutno uzavřít
dodatek k původní smlouvě. Vícepráce stály 292.170 Kč bez DPH.
K dalšímu posílení zdroje dojde na základě nabídky společnosti ENVIREX, která byla
odsouhlasena všemi zastupiteli, a to na posílení stávajících studní novým jímacím vrtem. Byla
podána žádost o dotaci, dotace byla 18. března akceptována, ale na konečné rozhodnutí o
skutečném poskytnutí dotace stále čekáme. Spoluúčast obce bude minimálně 40%
z celkových nákladů. Tímto dojde k výraznému posílení zásob vody a doufejme, že v letošním
roce se nebudeme s nedostatkem vody v řadu potýkat.
Současně byla podána žádost o dotaci na výstavbu vodovodu do částí obce, kde veřejný řád
není napojen s tím, že obec ponese rovněž náklady minimálně 40% z celkových nákladů.
Bude-li nám tato dotace poskytnuta, není zatím známo.
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Přípojky k jednotlivým nemovitostem budou připraveny tak, aby mohl být položen asfaltový
povrch. Při budování přípojky vodojemů došlo také k zaměření hraničních bodů pozemků
přilehlých k místní komunikaci. Přitom se zjistilo, že elektrická přípojka potřebná na napojení
elektrického vedení do vodojemu a k novému vrtu je na soukromém pozemku. Proto obec
musela odkoupit asi 30 m2. Toto odkoupení schválilo OZ na veřejném zasedání 3. dubna a na
konci června byl pozemek zakoupen do majetku obce.

Tato dobrovolná akce se konala 6. dubna 2019 po celém Česku. Poprvé se akce konala v roce
2014 a Příbramsko se zapojuje už pátým rokem. Letos na 65 tisíc dobrovolníků na 2273
místech sebralo 1120 tun odpadu, z toho 16.500 pneumatik, na které byla letošní akce
zaměřena. Zapojilo se okresní město Příbram, kde skoro 2 stovky dobrovolníků uklízeli hlavně
příjezdové cesty, okolí Svaté Hory, na Drkolnově, Nové Hospodě apod. Sebrali 15 m3
komunálního odpadu, 10 m3 plastů a 50 pneumatik.
U nás v obci pobíhalo několik skupinek dobrovolníků a uklízelo se v celé obci a rovněž také
na příjezdových cestách a blízkém okolí. Podle informace místostarostky Věry Schneiderové
se úklidu zúčastnilo 25 dospělých a 14 dětí. Sebralo se 12 pytlů směsného odpadu, 4 pytle
plastů a 20 pneumatik. Po ukončení sběru se účastníci sešli v táboře na Malém Drahlíně, kde
si u ohníčku opekli buřty a jiné dobroty. Poděkování za foto patří Věře Schneiderové a velké
poděkování patří hlavně všem dobrovolníkům, kteří se akce zúčastnili a pomohli nám.

Obchod Coop
Místní obchod se smíšeným zbožím, který provozuje
Coop Příbram, je už dlouhou dobu zavřený. Proto
jsem se poptala na ústředí družstva, jak to bude dál.
Vedoucí obchodu, paní Vojtková, je dlouhodobě
nemocná a do obchodu již nenastoupí. Provozní na
ústředí Coopu shání dlouhodobý zástup. Zatím bez
úspěchu. Pokud někdo má zájem a patřičnou
kvalifikaci, může se přihlásit na Coop Příbram, paní
Jitce Ptáčkové, telefon: 318 492 011, nebo na mail
ptackova@co-op.cz. Coop Příbram by prodejnu
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opravdu rádo znovu otevřelo! Informace byla uvedena i na webu obce od 12. června.

Bioodpad, nebezpečný odpad, tříděný odpad
V roce 2019 je občanům umožněn svoz bioodpadu do haly bývalého kravína s tříděním na
listovou a větvovou část.
Žádáme občany, aby i nadále dodržovali pravidla třídění a oddělovali větve od listové
části.
Pro třídění odpadů jsou u obchodu COOP Příbram a na Malém Drahlíně u rybníku a
autobusové zastávky postaveny kontejnery s výrazným označením, jaký druh odpadu do
každého patří. Nově od prosince 2018 byl přistaven za prodejnu Coop a na sběrném místě
v Malém Drahlíně černý kontejner pro kuchyňský olej, který tam je možno vhazovat
v uzavřených PET lahvích. Na konci června obdržela obec oznámení, že bylo odevzdáno
33 l použitého oleje za poslední půl rok. Obecní úřad děkuje všem občanům, kteří olej
třídili a přispěli tak ke zlepšení životního prostředí. Upozorňujeme rovněž občany že do
kontejneru patří pouze kuchyňský olej !!!!!
Stále jsme se ještě nenaučili plastový odpad, hlavně láhve od limonád a minerálek, sešlápnout
před tím, než je vložíme do příslušného kontejneru na plasty. Kontejnery potom přetékají a
plastový odpad se povaluje kolem nich, proto žádáme občany, aby plastové láhve před
vhozením do kontejneru zmenšili v objemu např.: sešlápnutím. Pomohou tak při
bezproblémovém odvozu tohoto odpadu. Předem všem občanům, kteří zmenšují plastový
odpad, děkujeme!
Kontejner na velkoobjemový odpad byl
přistaven na náves v pátek 5. dubna a
odvezen byl v pondělí 8. dubna 2019. Byl
opravdu využitý, jak je patrno z obrázku.
Kontejner na nebezpečný odpad
Kontejner byl přistaven na návsi u obecního
úřadu dne 11.dubna.2019, kde si odpad
převzali pracovníci Technických služeb
Příbram. Občané odevzdávali nejvíce staré
pneumatiky.

Další kontejner na nebezpečný odpad bude přistaven 12. září 2019 u OÚ Drahlín v čase
od 15.45 do 16.15 hodin. U velkoobjemového odpadu sledujte web obce, do uzávěrky
zpravodaje nebyl termín přistavení znám!
Stále platí možnost 2 popelnic na sběr, pokud někomu nestačí jedna.
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Dětské hřiště u mateřinky, v Malém Drahlíně a Luhu
Obec Drahlín v roce 2018 dostala
příslib dotace na výstavbu nového
dětského hřiště v přírodním stylu pro
potřeby Mateřské školy Drahlín, ale i
pro potřeby široké veřejnosti, tedy i pro
obyvatele naší obce. Dotace je
poskytnutá Státním fondem životního
prostředí a to ve výši 500.000,-Kč.
Vzhledem ke skutečnosti, že v prvním
výběrovém řízení, nebyl vybrán
dodavatel, který by chtěl projekt za
požadovanou
cenu
realizovat,
proběhlo v červnu 2019 druhé kolo
výběrového řízení. Ani ve druhém kole nebyl vybrán dodavatel, nyní proběhne ještě třetí kolo,
a pokud se dodavatel přihlásí a bude vybrán, začnou práce na stavbě koncem prázdnin. Při
zemních pracích na dětském hřišti bude současně odvodněna budova čp.38, která se
pronajímá. Pokud se dodavatel nepřihlásí, můžeme o dotaci přijít!
V Malém Drahlíně je potřeba upravit podloží hřiště a odvodnit ho před položením povrchu.
Odvoz zeminy realizoval pan Šefrna a současně zpracoval cenovou nabídku na přípravu
hřiště, za částku 79.100,- Kč bez DPH, kterou předložil na zasedání zastupitelstva 5. června a
zastupitelé s ní souhlasili. Jednalo by se pouze o úpravu terénu a položení drenážních trubek
a štěrku. Z důvodu velkého terénního rozdílu, však nebude množné za uvedenou cenu stavbu
realizovat. Plocha pro hřiště bude tedy prozatím připravena tak, aby se v budoucnu mohlo
zažádat o dotaci a vybudovat zde hřiště oplocené s umělým povrchem, které by sloužilo našim
občanům nejen na volejbal, ale případně i na tenis. Realizace by proběhla pouze, pokud by se
podařilo na tuto akci získat dotaci, vše se bude probírat na příštím zasedání zastupitelstva.
V oblasti Luh je zatím prostor využit k uložení zeminy z akce „Propojení vodojemů“. Po
dokončení celé stavby bude prostor revitalizován.

Péče o vzhled obce
Pracovníkům, kteří se starají o vzhled obce, dosloužil starý traktor a už podle odborníků nešel
opravit. Proto byl zakoupen nový stroj DAKR FD5 do majetku obce za cenu 118.520 Kč včetně
DPH.

Oprava kapliček
Obec obdržela dotaci na opravu dvou
kapliček, jedné v Drahlíně a druhé
v Malém Drahlíně, od Ministerstva pro
místní rozvoj ČR se spoluúčastí obce
30%. Nyní se chystá výběrové řízení, a
pokud vše půjde podle vize, měly by být
práce na opravách započaty během
podzimu 2019.
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Očkování psů
Možnost očkování psů proti vzteklině byla dáma občanům 22. dubna 2019, kdy zavítal do
obce veterinář. Očkovalo se v Malém Drahlíně u zastávky autobusu a v Drahlíně před OÚ.
Za vakcinaci jednoho psa se platilo 100 Kč.

Víceúčelová budova
Víceúčelová budova je stále využívána
sportovci Sokola Drahlín, cvičenkami,
obcí a spolky k různým aktivitám.
Ve druhém čtvrtletí roku 2019 se v hale
konala ženská setkání, v pátek 19.
dubna byla pro děti velikonoční
dílnička, v červnu se konal Turnaj
neregistrovaných hráčů a hráček ve
stolním tenisu, který organizoval Sokol
Drahlín…
Pro místní občany je zde možnost
pronájmu klubu i sálu k oslavám
narozenin a dalším slavnostním
příležitostem. Cena pronájmu na den
pro naše občany činí 1000 Kč (pouze
klub) a 2000 Kč (klub a hala). Na webu
obce je nově umístěn celý ceník pronájmu haly v sekci „víceúčelová hala Drahlín“.
Na hale dojde k výměně kotle, a to za elektrokotel o výkonu 20 kW. Jednáním se společností
ČEZ byl pověřen pan Jaroslav Ježek, který by měl dohodnout výměnu jističe, potom by mělo
dojít k výměně kotle.

Doprava a dopravní obslužnost
Od 29. června 2019 dochází ke změnám v jízdních řádech. Dojde k posílení spojů hlavně o
víkendu. Nové linky budou mít označení 511 a 512.
Dochází ke změnám v PID (Pražská integrovaná doprava) a Příbramsko bude od soboty
29.6.2019 připojeno k integraci linek do Prahy. Na autobusovém nádraží v Příbrami bude
stánek PID s aktuálními informacemi a materiály včetně jízdních řádů. Bude možno si zakoupit
jeden lístek a využít cestu do Prahy včetně pokračování v jízdě metrem či MHD v Praze. Zatím
není integrovaná MHD Příbram. Budou zde platit výhody, např. lidé nad 70 let budou jezdit
zdarma, děti, studenti a senioři nad 65 let budou mít slevy. Je nutné se při koupi jízdenky
prokazovat dokladem kvůli věku.

Zpravodaj 2019
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Od 1. března 2019 do 31. srpna 2019 byla a
bude
zcela
neprůjezdná
komunikace
z Bratkovic na Hluboš z důvodu opravy mostu
přes Litavku. Objízdné trasy byly stanoveny.
Obrázek opravy mostu v Bratkovicích je z 17.
června 2019.
V květnu tohoto roku došlo k drobným opravám
místních cest v obci. Není to jako souvislý a
jednolitý povrch, ale je to lepší, jak ničit auta ve
výmolech. Pískováním se také opravovala
hlavní silnice z Příbrami.
Letos na podzim se nebude konat 40. ročník
Rally Příbram, protože se nesehnalo dost finančních prostředků ke kvalitnímu zorganizování
dané akce, takže omezení se nečeká. Tuto informaci poskytl Periskop č. 20/2019 ústy
předsedy organizačního výboru Petra Šefra.

Volby do Europarlamentu
Volby do Europarlamentu se konaly ve dnech 24.
května 2019 od 14.00 do 22.00 hodin
a 25. května 2019 od 8.00 do 14.00 hodin. Letos
jsme volili v nově upravené místnosti budovy
Obecního úřadu Drahlín čp. 92 a Drahlín měl
stanoven jeden volební okrsek. Informace o tom
byla vyvěšena od 8. dubna.
Volili jsme 21 europoslanců z 841 kandidátů ze 40
uskupení. Volební účast byla 29%, tedy vyšší než
před pěti lety. Celostátně zvítězilo hnutí ANO
(21,18% = 6 europoslanců). Následovaly ODS
(14,54% = 4 europoslanci), Piráti (13,95% = 3
europoslanci), TOP09+STAN (11,65% = 2+1 europoslanec), SPD (9,14% = 2 europoslanci),
KDU (7,24% = 2 europoslanci), KSČM (6,94% = 1 europoslanec). Stranou, která propadla se
stala ČSSD, nezískala žádného poslance.
V Drahlíně volilo ze 450. voličů 136, platných
bylo 135 hlasů, to je 30,22%. U nás zvítězilo
hnutí ANO (29,62% - 40 hlasů), dále
následovaly Piráti (14,07% - 19 hlasů),
Top09+STAN (11,11% - 15 hlasů), KSČM a
SPD (po 6,66% - po 9. hlasech), KDU (5,92 – 8
hlasů, ODS 4,44% - 6 hlasů), ostatní strany a
hnutí dostaly zanedbatelný počet hlasů).
U nás propadla jak ODS, tak ČSSD (pouze
2,96%).

Zpravodaj 2019
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Vítání občánků
Letos se vracíme ke krásné tradici vítání občánků. V budově OÚ se připravovala místnost,
která bude kromě jiného sloužit i k tomuto obřadu.
První vítání se týkalo dětí narozených v letech 2018 a 2019. Pro uvítání právě vašeho
potomka bylo nutno se k tomuto obřadu předem přihlásit. Přihláška byla a stále je ke stažení
na webu obce – podepsaná se odevzdává buď na OÚ nebo v místní knihovně, případně ji
můžete vhodit do poštovní schránky Obecního úřadu Drahlín.

Co může být krásnější a něžnější, než narození nového človíčka, a pokud je ten človíček
váš, je to radost dvojnásobná. Představitelé naší obce si mysleli něco podobného, když se
rozhodli obnovit v Drahlíně obřad Vítání občánků.
První vítání v novodobé historii se konalo 15. června 2019. Bylo opravdu slavnostní a
přátelské. Starosta obce, Ing. Zdeněk Černohorský, přivítal 10 nových občánků (ve středu
přibyl jedenáctý), kterým popřál šťastné vykročení do života, jejich rodičům pevné nervy a
hodně radosti při výchově. Setkání podbarvila příjemná hudba a recitační umění malého
Adámka, potěšil drobný dárek, květina a pamětní list, vydaný právě k této významné
události. Ani fotografie do alba nesměly chybět.

Zpravodaj 2019
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Co si přát nakonec? Více takových milých okamžiků, které dělají náš život určitě šťastnějším!

Mateřská škola

Duben byl ve školce ve znamení práce na
zahradě, ve znamení domácích zvířat a
Velikonoc. 16. dubna se konala se
Velikonoční slavnost, děti se dále věnovaly
Ekoškolce a pracoval Ekotým. 29. dubna se
děti účastnily dalšího cyklu ekoprogramů
z Ekocentra Hrachov, které se týkalo
potravního řetězce. Název zněl: „Kdo mě
chytí?“

V obci je pro předškoláky mateřská škola
s kapacitou 24 míst a jídelnou.
MŠ vedla v tomto roce ředitelka Bc.
Ludmila Řechková. Provoz MŠ je v pondělí
až pátek 6.15 – 16.00 hodin.
Zápis dětí do MŠ Drahlín na školní rok
2019/2020 se konal 14. května 2019 mezi
11. – 16. hodinou. Kritéria příjmu dětí byla
uvedena na webových stránkách MŠ
Drahlín: za prvé byly zapsány děti
s povinnou předškolní docházkou ze
spádové oblasti, za druhé sourozenci dětí již
docházejících do MŠ ze spádové oblasti, za
třetí děti ve věku od nejstarších ze spádové
oblasti a za čtvrté děti z jiných obcí dle věku
od nejstaršího.
Přijato bylo 7 nových dětí a nepřijaty dvě.
První schůzka rodičů přijatých dětí se
konala 19. června v budově mateřinky.

Na začátku května se konala brigáda na
školní zahradě. U lodi se nově ohraničila
doskoková plocha a vyměnil se písek, kolem
stromů se stavěly ochranné plůtky. Obecní
úřad zajistil odkopání stěny budovy OÚ a
položení drenáží, aby se zabránilo vlhkosti,
která nás trápí především v části keramické
dílny v přízemí. Dále byl proveden nový
vývod vody ze staré studny, která je
v současné době nevyužívána, tak aby se
voda mohla používat alespoň pro zalévání
školkové zahrady.
Na konci března se sázelo a přesazovalo.

Zpravodaj 2019
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Ekocentrum Hrachov dětem vysvětlovalo,
co dělají broučci pod názvem „Nech brouka
žít“. 16. května se konala oslava ke Dni
matek, která se představila pod názvem
Kavárna pro maminky a babičky. 17. května
se děti podívaly do pražského divadla Gong
na představení Příhody Ferdy mravence.
Na to si děti povídaly o hmyzu. Ekotým se
sešel 21. května. Na konci května, tedy 31.
byla oslava Dne dětí.

Ve druhém čtvrtletí roku se konala
v knihovně řada akcí. 8. dubna si paní
knihovnice s dětmi četla z knihy Městečko
Lážoplážo a děti vyráběly papírové loutky.
Výtvarný kroužek byl 19. dubna přesunut do
haly, kde se mohlo účastnit více zájemců –
konala se Velikonoční dílna, více je k ní
uvedeno ve společenských akcích. Každou
středu probíhala výuka angličtiny pro
nejmenší, už se začalo zkoušet a paní
knihovnice vyslovila velkou pochvalu dětem
za jejich schopnosti zapamatovat si
slovíčka. 30. dubna byla pro děti připravena
řada her a soutěží na akci Upalování
čarodějnic V Luhu.
V květnu a červnu se konaly opět čtenářský
i tvořivý kroužek a proběhla výuka
angličtiny, na poslední hodině děti dostávaly
vysvědčení.

V červnu
proběhl
letošní
poslední
ekoprogram Ekocentra Hrachov s názvem
„U Rákosníčka“, zpívaly se písničky
z pohádek. Děti jely také na celodenní výlet
do Kovářova, kde navštívily zábavné
centrum „Zeměráj“. Na konci června se
chystala letní slavnost a děti se rozloučily
s kamarády, kteří na podzim nastupují do
základní školy. Rozloučení se konalo 27.
června.

V době letních prázdnin bude otevřeno
v knihovně každou středu od 15.00 do 18.00
hodin. Paní knihovnice plánuje kromě jiného
i povídání o bylinkách, čtení z knihy Lindy
Hroníkové Pohádky a hry s bylinkami,
případně ochutnávání čajů z bylinek, možná
je i tvorba herbáře. Tyto aktivity začínají 3.
července a končí 28. srpna. Přijďte se
podívat. Vítáni jsou i rodiče.
Na konci prázdnin, v sobotu 31. srpna bude
trochu v indiánském duchu probíhat akce
Loučení s prázdninami.

Místní knihovna
Místní knihovnu v Drahlíně vede od roku
2017 paní Marie Kuchařová.
Knihovna má svůj web na adrese:
www.knihovna-drahlin.webnode.cz,
info najdete i na webových stránkách
obce www.drahlin.cz v sekci knihovna,
Email: knihovna.drahlin@email.cz.
Facebook: Knihovna Drahlín

Sledujte web knihovny, nebo web obce dozvíte se vše potřebné.
Více informací najdete i na facebooku.

Společenské a sportovní akce
v obci od dubna do června
Hokejová exhibice
Také v letošním roce se uskutečnila
hokejová exhibice mezi týmy Ovčína a
Haďákova. Okolnosti nám nedovolily zápas
uskutečnit v mezi vánočním období, a tak se
v pořadí již čtvrtý ročník uskutečnil až
začátkem dubna tohoto roku. Jelikož se
v tomto termínu již naplno rozběhly
fotbalové soutěže a řada hráčů si musela

V knihovně je otevřeno každou středu od
15:00 do 18:00 hod. Roční poplatek za
využití služeb naší knihovny činí 40,-Kč za
rok a 1 občana. V současné době má
knihovna na fondu 545 knih a stále fungují
zápůjčky z Knihovny Jana Drdy v Příbrami.
Je možno zapůjčit knihy i na objednávku.
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plnit klubové povinnosti, byla účast na ledě
nižší, než v předchozích ročnících. Ani to
však neubralo na zajímavosti utkání
prošpikovaném mnohdy hokejovými i
nehokejovými okamžiky.

Třetí setkání bylo opět na hale 13. června.
Jednotlivá setkávání jsou vždy včas
zveřejněna na webu obce nebo na
sociálních sítích.
Tým „Velkého“ Drahlína přijel obhajovat
loňské vítězství a dokonce útočil i na zlatý
hattrick. Ten se mu ale nakonec, po
dramatické bitvě, získat nepodařilo a
Ovčínu
podlehl
poměrem
3:5.
Malodrahlínští se tak mohli z vítězství
radovat po dlouhých třech letech, během
kterých o trofej starosty obce marně
usilovali. Po utkání stejně jako každý rok
následovalo
v mix
zóně
probírání
jednotlivých herních situací a střádání plánů
na příští ročník.
Ten pátý by se měl už opět uskutečnit
v období vánočních svátků a už teď
slibujeme zajímavou podívanou na ledě i
mimo něj. (za příspěvek děkuji panu Scherferovi)

Velikonoční tvoření 2019
Kulturní komise obce připravila pro děti 19.
dubna 2019 od 15. hodin na hale místní
sportovní budovy Velikonoční tvořivou dílnu.
I když účast letos nebyla tak velká jako při
minulé dílničce, vyrobilo se dost pěkných
velikonočních dekorací a děti i dospěláci
strávili příjemnou část pátečního odpoledne
těsně před Velikonocemi.

Ženské setkávání
12. dubna 2019 se konalo už druhé ženské
setkání na hale v Drahlíně. Sešlo se nás 9,
některé maminy vzaly i své potomky.
Poseděly jsme při kávě a malém pohoštění,
popovídaly si a patronka Maruška
zkoumala, co by koho nejvíce bavilo a jak by
mohla naše setkávání do budoucna
vypadat. Každý nápad je vítán, mohou se
konat například tematická setkání, můžeme
chodit do přírody, můžeme jezdit do divadel
či na výstavy, mohou se konat třeba jen
čajové dýchánky nebo ochutnávky vín….

Zpravodaj 2019
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vzplál kolem 20. hodiny a hořel dlouho do
noci.

Pálení čarodějnic
Akci zorganizovali místní hasiči 30. dubna a
ti předtím museli připravit tu správnou
hranici. Pomohl i bagr od obce, program pro
děti zajistila kulturní komise při OÚ.

O bezpečí všech přítomných se postarali
místní hasiči, kteří ve spolupráci s obcí
Drahlín také nasytili a napojili všechny
přihlížející, kterých se letos sešlo na 60. Po
propršené přípravě ohně, nám počasí až
čarodějně přálo.
Poděkování za hezkou akci patří SDH
Drahlín, obci Drahlín
a všem dalším
organizátorům a jejich pomocníkům.

V předvečer letošní čarodějné noci se
v Drahlíně objevilo několik čarodějek a
čarodějů z řad „mini“, kteří ukázali, co
dovedou. Uvařili nám čarodějný lektvar a
nutili nás ho pít, prolétávali kolem nás a
nedbali na překážky, zcela přesně poznali,
které koště patří ke krásné čarodějnici,
ukrývali se v pytlích a honili se v nich za
neznámými cíli, sebrali všemožné příšerky a
pohazovali si s nimi, přesně rozeznali
nepozorné čaroděje od těch pozorných v 10
oblastech, přitahovali k sobě své černé
kocoury a ozdobili se čarodějnými bylinami
v čarodějném měšci.

Čarodějný oheň hořel také u Sokolů za
kabinami a Sokolové se také postarali o
vztyčení májky před místní sportovní halou.
Naštěstí májku nikdo neukradl a májka se
hrdě tyčila neporušena před sportovním
areálem.
(článek zveřejnil Periskop č.18/2019)

To vše předcházelo za vedení hlavní
čarodějnice Marušky a její pomocnice
Martiny zapálení čarodějného ohně. Ten
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Dětský sportovní den 2019
Dětský sportovní den se konal letos
v sobotu 1. června za spoluúčasti OÚ
Drahlín a finanční podpory obecního úřadu
na hřišti Sokola Drahlín, který byl hlavním
organizátorem soutěží pro malé i větší děti.
Organizátorský tým tradičně vedla Dana
Horychová.
Hodně natěšených dětí, zábavné a hravé
soutěže pro malé i větší sportovce, dobře
naladění
rodiče,
dobrovolní
hasiči
z Obecnice s ukázkou hašení hořícího auta,
kosmetička z Hluboše se svými malovátky,
kterými kouzlila báječné obrázky na obličeje
zájemců,
dobře
naladěné
hlasivky
moderátora odpoledne, výborné grilované
klobásky a další dobroty s příjemným
grilujícím, lahodné moky pro žíznivé,
koláčky pro labužníky, spousty odměn
včetně těch sponzorských za ty nejlepší
výkony, osvěžující „koupáníčko“ v pěně,
které doladilo právě popsanou krásně
slunečnou atmosféru na hřišti Sokola
Drahlín při oslavě svátku dětí v sobotu 1.
června.

Zpravodaj 2019

Organizátorský tým odvedl dobrou práci a
děti si příjemně zadováděly. Při hašení
hořícího auta bylo vidět na dětských
tvářičkách značné napětí a to zajímavě
kontrastovalo s následným koupáním v moři
pěny. Počasí tomu přímo fandilo.
Výkony ve sportovním zápolení byly na
úrovni a našli se i nadějní sportovci. Určitě
mezi ně patří vítězové jednotlivých disciplín,
kteří, i když se říká, že důležité je zúčastnit
se, na stupních vítězů zářili a užili si chvilku
slávy za potlesku přihlížejících a za blesků
fotoaparátů. Brala je i kamera z místní TV
Fonka.
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organizátora
a moderátora
odpoledne
Standy Lopaty, který připajdal s obvázanými
koleny a vydržel až do konce.

Gratulujeme všem vítězům sportovních
soutěž. Na stupních vítězů jsme viděli
trojnásobně Martina Vlasatého, a to v běhu,
ve střelbě ze vzduchovky a hokeji s pet
lahví. Umístil se také na 6. místě ze starších
dětí v závodech zručnosti na kole.

Dámy překvapily zlepšeným výkonem
v porovnání s loňskou soutěží a nové
účastnice sice nevyhrály, ale zúčastnily se,
což je povzbudilo k tréninku pro další
ročník. Pánové prokázali zápal ve hře
a občas razanci v úderech, která sílila
povzbuzováním
přihlížejících
diváků.
Zahráli jsme si i smíšenou čtyřhru, kde byla
viditelná
nesehranost
nahrazována
zápalem a zábavou. Závěrečnou obíhačku
už zábava ovládla zcela a i vyřazovaní hráči
opouštěli hru s úsměvem na rtech.

Dvojnásobné zastoupení na stupních vítězů
dosáhly mraky malých sportovců - Matouš
Srch - dvakrát zlatý, Elenka Matysová,
Filípek Petr a Kristián Šimek - jednou zlatí
a jednou stříbrní, Bára Kouřilová, Vanessa
Cifrainová, Eliška Beránková, Honzík
Vohnout a Kristýna Vnoučková - jednou
zlatí a jednou bronzoví, Adélka Hurská,
Elinka Svobodová a Michal Šebesta dvakrát stříbrní.
Zlato jednou získali také Honzík Svoboda
v hledání barevných papírků, Alena
Samková v běhu, Pavlína Růžičková
v běhu, Kačenka Křížová v kopu pet lahví
do cíle a Michal Švehla v doplňkové
disciplíně - ve zručnosti jízdy na kole.
(článek zveřejnil Periskop č.22/2019)

Turnaj ve stolním tenisu 2019
Danča Šrámková ukázala všem nevěřílkům,
že obíhačku lze absolvovat i s děckem
na jedné ruce a pálkou ve druhé. Vyhráli
samozřejmě ti nejlepší, v mužích Jaroslav
Trnovec, v ženách Alena Samková,
ve čtyřhře Věra Scherferová a Martin
Vlasatý a v obíhačce Martin Vlasatý.
Možná, že v Martinovi získal stolní tenis
v Drahlíně novou posilu.

Sokol
Drahlín
uspořádal
v sobotu
22. června
už
2.
ročník
Turnaje
neregistrovaných
hráčů
a hráček
ve stolním tenisu. Vyznačoval se třemi
charakteristikami – bojovností a velkou
chutí přihlášených zdolat protihráče,
opravdu výjimečným lijákem v naší oblasti
nevídaným a za okny sportovní haly velmi
chváleným, a velkou obětavostí hlavního
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Mezi ženami získala druhou příčku Daniela
Šrámková, třetí potom Kamila Horychová.
U mužů na druhé místo dosáhl Martin
Vlasatý a třetí příčka patřila Miroslavu
Šrámkovi. Ve čtyřhrách se jako druzí umístili
Kamila Horychová a Petr Špindler a na
třetím místě potom Alena Samková a Petr
Kuchař.

Zde jsou výsledky turnaje, za které děkuji
panu Petru Špindlerovi:
kvůli lijáku se hrály jen tři zápasy
1. CJ Izolace
7 bodů a skóre 5:1
2. SG Hluboš
4 body a skóre 6:5
3. SG Drahlín
4 body a skóre 5:6
4. SG Gallgrex 3 body a skóre 5:10
5. SG Zaječov 1 bod a skóre 5:8

Hlavním krédem turnaje se stala radost
ze hry a z příjemně stráveného sportovně
zábavného odpoledne také díky všem
občerstvovatelům
a pomocníkům
organizátora. Potěšily drobné odměny
pro všechny účastníky a trička pro nejlepší.
(článek zveřejnil Periskop č.25/2019).

Turnaj starých gard Izolace Cup 2019
Turnaje
se v sobotu
22. června
2019 účastnilo
5 mužstev
a hrálo
se na malém hřišti systémem každý
s každým. Vítězství si odneslo mužstvo CJ
Izolace před SG Sokola Hluboš a SG
Sokola Drahlín. Turnaj byl ukončen
pořádným lijákem a po jeho skončení už
nebylo možno na podmáčeném terénu
regulérně bojovat.

Zpravodaj 2019

Nejstarším hráčem turnaje byl Petr Šimůnek
(59 let), nejlepším střelcem Petr Matějka (za
3 góly), nejlepším hráčem René Zwettler
z CJ Izolace a nejlepším brankářem Jiří
Slepička z Gallgrexu.
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Společenské organizace v obci
V naší obci působí tři společenské organizace sportovní TJ Sokol Drahlín, SDH Drahlín a
místní zahrádkáři.

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

Fotbal
Ve fotbalu organizaci reprezentovalo mužstvo „A“, které hrálo
v Okresním přeboru Příbram, starší žáci hrající v soutěži OP na okrese
a mužstvo staré gardy.
Mužstvo „A“
Mužstvo hrálo letos druhou sezónu v Okresním přeboru Příbram, tedy nejvyšší okresní
soutěži. Bohužel skončilo na posledním 14. místě. Z 26. zápasů sezóny dokázalo jen 6
vyhrát a 20 jich prohrálo. Skončilo s pasivním skóre 59:90 a získalo jen 19 bodů. Na jaře
2019 vyhrálo pouze dvakrát - doma se Spartou Luhy 4:3 na penalty 13. dubna, doma se
Sokolem Rosovice 6:1 25. května. Na domácích 7 zápasů jara se přišlo podívat 397 diváků,
tedy průměr na zápas skoro 57 diváků. Z našich fotbalistů skončili nejlépe mezi střelci na 8.
místě OP Jonáš Pavlišta s 13. góly, na 10. místě Jan Herink s 12. góly a na 13. místě Karel
Štefány s 11. góly. 11 branek vstřelil i Ondřej Plecitý na 14. místě.
Konečná tabulka mužstva A v sezóně 2018/2019 – sestup do III. třídy OS Pb.

#

KLUB

Z

V

R

P

S

B

1.

TJ Sokol Nová Ves pod Pleší

26 22

0

4

99:29

66

1

1

2.

SK LITAVAN Bohutín, z.s.

26 17

0

9

86:57

51

2

2

3.

TJ Sokol Trhové Dušníky

26 16

0 10

54:45

46

6

4

4.

SK SPARTAK Příbram B

26 12

0 14

68:49

43

1

8

5.

SK Třebsko, z.s.

26 14

0 12

65:74

42

1

1

6.

TJ Sokol Rosovice

26 14

0 12

54:65

41

2

1

7.

SK Březnice 1918, z.s.

26 13

0 13

62:56

39

4

4

8.

TJ KOVOHUTĚ Podlesí B, z.s.

26 14

0 12

52:65

38

6

2

9.

TJ SOKOL Dublovice z.s.

26 13

0 13

57:72

37

4

2

10. TJ TATRAN SEDLČANY C, z.s.

26 13

0 13

55:56

35

7

3
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#

KLUB

Z

V

R

P

S

B

P+ P-

11. FK Sparta Luhy z.s.

26 10

0 16

41:54

33

1

4

12. TJ Kosova Hora

26 10

0 16

57:67

31

1

2

13. TJ Sokol Pičín z.s.

26

8

0 18

37:67

25

4

5

14. TJ Sokol Drahlín

26

6

0 20

59:90

19

2

3

Okresní pohár Příbram 2019
TJ Sokol Drahlín se zapojil do bojů Okresního poháru Příbram ve fotbalu. V tomto roce
se účastnilo 24 týmů a hrálo se vyřazovacím způsobem. Naši došli až do finále, když v 1. kole
porazili Sokol Dolní Hbity 6:0, ve druhém kole Sokol Pičín 6:3, ve třetím kole SK Třebsko 7:4
a ve 4. kole skončil zápas se Spartakem Příbram B nerozhodně 2:2 a kopaly se penalty. Naše
mužstvo zastřílelo lépe a rozstřel skončil 5:4, tím tedy zápas 3:2 pro naše barvy.
První finále se hrálo 22. května
v Rosovicích a odveta doma 6. června.
V Rosovicích jsme prohráli 1:4, když naši jedinou
branku vstřelil Tomáš Plecitý. Odveta na vlastním
hřišti se také nepovedla a prohráli jsme 2:6. Naše
branky stříleli Ondřej Plecitý a Jonáš Pavlišta.
Pohár tedy získaly Rosovice. Nás může hřát to,
že nejlepším střelcem turnaje se stal Karel
Štefány se sedmi góly.
Fotbal – Žáci
Žáci Sokola Drahlín hráli na jaře 2019 Okresní přebor starších žáků ve skupině o 9. – 16.
místo. Ve skupině měli celkem 7 soupeřů. Ve 14cti kolech prohráli pouze s mužstvem SK Jince
1921 3:5, druhý zápas vyhráli 2:1. Ostatní zápasy byly vítězné – s SK Petrovicemi 6:1 a 12:0,
s TJ Sokolem Kamýk nad Vltavou 5:0 a 9:0, s TJ Sokolem Počepice 1:0 a 6:1, s TJ
Kovohutěmi Podlesí 3:1 a 4:0, s SK Březnicí 1918 4:1 a 4:2, s TJ Sokolem Dublovice 2x 16:0.
Mezi naše nejlepší střelce na jaře patřili David Polák (obdivuhodných 46 branek), Filip
Šrajn (31 branek) a David Procházka (6 branek).
Naši žáci nakonec obsadili 9. příčku Okresního přeboru Příbram starších žáků. V jarní
skupině skončili na 1. místě. Ze 14cti zápasů 13 vyhráli a 1 prohráli, měli vysoce aktivní
skóre 91:12 a 39 bodů
Konečná tabulka jara 2019 starších žáků v OP Příbram – 9. - 16. místo

#

KLUB

R

P

S

B

1. TJ Sokol Drahlín, z.s.

14 13 0

1

91:12

39

0

0

2. SK JINCE 1921, z.s.

14 11 1

2

103:13

34

0

0

3. TJ KOVOHUTĚ Podlesí, z.s.

14

4

43:25

26

0

0

Zpravodaj 2019

Z

- 18 -

V

8

2

P+ P-

Drahlín

Drahlínský zpravodaj 02/2019

#

KLUB

Z

V

R

P

S

B

P+ P-

4. SK Březnice 1918, z.s.

14

7

0

7

60:43

21

0

0

5. TJ Sokol Počepice, z.s.

14

5

2

7

31:34

17

0

0

6. SK Petrovice, z.s.

14

5

1

8

23:40

16

0

0

7. TJ Sokol Kamýk nad Vltavou, z.s.

14

2

2 10

16:50

8

0

0

8. TJ Sokol Dublovice z.s.

14

1

0 13

8:158

3

0

0

Fotky jsou ze zápasu 9. kola z 18. května 2019, kdy se hrálo s TJ Sokolem Kamýk nad Vltavou

Stolní tenis
Stolní tenisté Sokola Drahlín jsou rozděleni do dvou mužstev „A“ a „B“. Obě mužstva
hrála v této sezóně v okresních soutěžích. Áčko v Regionálním přeboru I. a Béčko v
Regionálním přeboru II.
V sezóně 2018/2019 skončilo mužstvo „A“ na 7. místě, sezóna 2018/2019 skončila 23.
března. Mužstvo sehrálo celkem 22 zápasů s bilancí 10:0:12, dosáhlo na skóre 200:196 a
získalo 30 bodů. Nejlepším hráčem byl tradičně Jaroslav Samek, který se umístil na 5.
místě tabulky hráčů dané soutěže. Jeho úspěšnost byla 83,13%. V Žebříčku hráčů RP I.
obsadil jako nejlepší z našich 4. místo.
V sezóně 2018/2019 skončilo mužstvo „B“ na 4. místě, sehrálo 20 zápasů s bilancí
13:0:6, skóre 222:138 a získalo 36 bodů. Nejlepším hráčem „B“ byl Stanislav Sláma ml.,
který vyhrál 41 zápasů ze svých 50ti a umístil se na 8. místě své soutěže s úspěšností 82,00
%. V Žebříčku soutěže dominoval z našich Stanislav Lopata na 10. místě. Sezóna skončila
31. března.
Ve druhém čtvrtletí mužstva stolního tenisu už nehrála, nová sezóna soutěží začíná až na
podzim 2019 a obě družstva si udržela své postavení. Pokud nedojde ke změnám v soutěži,
budou hrát opět v RP I. a RP II.
V červnu se konal Turnaj neregistrovaných hráčů a hráček ve stolním tenisu, který je
popsán výše.
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Sbor dobrovolných hasičů Drahlín
130 let od založení SDH v obci v roce 1889
Sbor dobrovolných hasičů letos čítal 28 členů, z toho 6 dětí.
Ve druhém čtvrtletí roku bylo hasičské auto na technické prohlídce a hasičská stříkačka
v opravě na Dobříši. Byla opravena vývěva a hadice k vývěvě byly nahrazeny měděnými
trubkami. Stříkačka tak získala na výkonnosti.
Několik členů sboru se účastnilo akce dobrovolníků „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ 6. dubna.
30. dubna SDH organizoval za pomoci obce pálení čarodějnic, kde kulturní program pro děti
obstarala kulturní komise obce.
17. května se konala první zkouška opravené
stříkačky na rybníku v Malém Drahlíně. Byli jsme
překvapeni rychlostí vody, která od stříkačky
doputovala k proudnicím. Letošní soutěže O
pohár hejtmana Středočeského kraje, která se
konala na Kardavci 18. května, jsme se
neúčastnili. Soutěže na Kardavci se celkem
účastnilo 11 družstev, z toho 4 dětská, 1 ženské
a 6 mužských nebo smíšených. V mužích vyhrál
Sádek za 2:22,79 s. před Bratkovicemi,
Kardavcem, Čenkovem, Hluboší a Radouší,
v ženách vyhrál Sádek za 3:22,23 s. a v dětech
SDH Kardavec za 1:45,96 s. před Bratkovicemi,
Sádkem a Čenkovem.
Trénink na hasičskou soutěž III. okrsku Hluboš jsme uskutečnili ve čtvrtek 23. května. Sešlo
se nás málo, ale přesto jsme si znovu zopakovali hasičský útok ze základny, který bude
obsahem soutěže v Sádku, Memoriálu Václava Soukupa. Zkusili jsme útok celkem 4x, z toho
nejlepší čas nám vyšel na 34 sekund.
Soutěže jsme se zúčastnili v sobotu 25. května
se smíšeným mužstvem. V dané soutěži jsme
měli 6 konkurentů, účastnila se dvě dětská
družstva a ženy ze Sádku byly osamocené, tak
nakonec soutěžily s muži a smíšenými družstvy
dohromady. Soutěž dětí vyhrál Sádek za 1:26:83
sec. před Kardavcem (1:30:79 s.), soutěž
dospělých Sádek 2 smíšené za 1:15:43 s. Naše
smíšené družstvo tvořili u savic Vašek Petráň a
Pepa Sláma, u stroje Tonda Herynek, u hadic B
Tomáš Sláma a Jirka Mičan (ve druhém kole
pomocná síla ze Sádku), u hadic C a proudnic
Jitka Němcová a Helča Strmisková.

Zpravodaj 2019

- 20 -

Drahlín

Drahlínský zpravodaj 02/2019
Skončili jsme na 6. místě díky chybě u hadic B
ve druhém kole. Povedlo se mi to zachytit na
video, které jsem umístila do sekce videí na web
obce. Celkový čas našeho družstva 1:43:90
sekund. V prvním kole to bylo pouze 42:70 s.
Škoda, protože opravená stříkačka byla letos
opravdu znatelně rychlejší.
Kronikářka SDH Dana Chmelíková obdržela ze
Středočeského kraje 22. května knihu
Dobrovolní hasiči ve Středočeském kraji,
historie a současnost, 3. díl. Do knihy jsme
přispěli povídáním o našem SDH a několika fotografiemi už v roce 2016. Našemu SDH Drahlín
jsou věnovány v knize 4 strany (str. 248 - 251).

Místní zahrádkáři
48 let od založení místní organizace ČSZ v roce 1971
Letos nebyla svolána valná hromada, kde měly být stanoveny podmínky pro letošní využití
moštárny, kterou má ČSZ v pronájmu. Z tohoto důvodu se zástupci obce rozhodli, že se pokusí
pro naše občany zprostředkovat provoz moštování sami. Je zde i možnost, nabídnout
pronájem moštárny případným zájemcům. Pokud by měl někdo z občanů o tuto nabídku
zájem, kontaktujte prosím obecní úřad pro dohodnutí podmínek. Dle sdělení pana starosty
Ing. Zdeňka Černohorského chce obec Drahlín každopádně provoz moštárny pro tento rok
zajistit.

Kácení stromů na cestě k bývalé hájovně
OÚ Drahlín se dotazoval na Správě Vojenských lesů a statků a obdržel informaci, že šlo o
nahodilou těžbu z důvodu napadení stromů lýkožroutem lesklým. Ještě během tohoto roku
by měla být na místě vysázena lipová alej.
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O tuhle nádheru se postarala příroda sama. Věřili byste, že jste uprostřed vesnice?

Brdy
V Brdech byla od konce března 2019 instalována 3 nouzová tlačítka, jejichž provoz vyjde ročně
na půl miliónu Kč. Měly by přispět k větší bezpečnosti v CHKO Brdy. Jedná se o oblast Padrť,
U louky Tři Trubky a křižovatku Nad Čuralem. Z těchto aktivních traumabodů je možno si
přivolat pomoc u Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje.

18. dubna 2019
v Brdech hořelo.
Oheň se rozšířil na
plochu asi 8 ha a
hasičské jednotky
z okolí, např.
z Berouna, Hořovic,
Obecnice nebo
Příbrami a Jinců
musely pro uhašení
požáru položit skoro
nekonečné metry
hadic a musel
zasáhnout i vrtulník
s bambi vakem.
Příčinou požáru bylo
odlétnutí segmentů po
řízeném výbuchu.

Drahlínský zpravodaj 02/2019 vydává Obecní úřad Drahlín, Tel.: 318 614 290, e-mail: info@drahlin.cz, počet výtisků 100,
ročník 2019, datum vydání červenec 2019
Zpracovala Dana Chmelíková, Zpravodaj bude zveřejněn na stránkách www.drahlin.cz
Telefony:
starosta Ing. Zdeněk Černohorský 606 050 122, místostarosta Bc. Věra Schneiderová 724 764 888
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