Drahlínský zpravodaj 2016
Ročník 2016

stali Jaroslav Ježek, Josef Neliba, Stanislav
Sláma, Václav Sandr a Bc. Jakub Drmla.
V obci bylo evidováno 455 oprávněných
voličů, voleb se účastnilo 292 z nich, to je
64,18%. Pan Stanislav Sláma podal v říjnu
2014 u Krajského soudu v Praze návrh na
neplatnost voleb v obci, ale tento návrh byl
12. listopadu zamítnut.
Ustavující zasedání nového zastupitelstva
se konalo 27. listopadu 2014 a volby
kontrolního a finančního výboru 17.
prosince. Zastupitelé pracují i nadále jako
neuvolnění funkcionáři. Do finančního
výboru byli zvoleni Ing. Josef Novotný a
Josef Dvořák, do kontrolního výboru
Miloslava Kotápišová a Josef Neliba.
Na mimořádném veřejném zasedání
obecního zastupitelstva 2. listopadu 2015
odstoupil ze zastupitelstva pan František
Koman a nahradil ho Ing. Josef Novotný,
který složil slib zastupitele 2. prosince 2015.
2. prosince 2015 se konala volba předsedy
kontrolního výboru. Do této funkce byl
zvolen místo Františka Komana pan
Stanislav Sláma. Na veřejném zasedání
zastupitelstva 13. ledna 2016 byl rozšířen
kontrolní výbor o tyto členy: Ing. Jakuba
Drmlu a Františka Komana.

duben 2016

Obecní úřad Drahlín
Obyvatelstvo
Podle informací ČSÚ žilo v obci k 31.12.2014
533 obyvatel, z toho 259 mužů a 274 žen,
dětí do 15cti let bylo 69. Podle evidence OÚ
Drahlín žilo na začátku roku 2014 v obci 546
občanů a na konci roku 2014 539 občanů.
V roce 2014 nás opustili pp. Anna Nelibová
ve věku nedožitých 82 let, Miroslav
Štěpánek ve věku 71 let, Božena Voráčková
ve věku nedožitých 85 let, Antonín Vimr ve
věku 70 let, Marie Štěpánková ve věku 72 let
a Jaroslav Hošek ve věku 75 let
Nejstarším občanem v roce 2014 byl pan
Josef Hejduk (*1924).

OÚ Drahlín zaměstnal od 1. června 2015
pana Jiřího Dařílka a od 14. července 2015
pana Karla Štefányho. Pan Štefány pracoval
na vedlejší pracovní poměr. Na oba obdržela
obec dotaci z Úřadu práce Příbram
v celkové měsíční výši 29.000 Kč.

Volby do senátu 2014
Volby so senátu se konaly společně
s volbami do místního zastupitelstva, účast
v Drahlíně byla v prvním kole 61.9%. Vyhrál
u nás MVDr. Josef Řihák, ale
celorepublikově nepostoupil. Ve druhém
kole zvítězil v Drahlíně Vladimír Danda. Bylo
odevzdáno pouze 60 platných hlasů, to je
volební účast 13,22%. Do senátu nakonec za
volební obvod 18 – Příbram zasedl Ing. Jiří
Burian ze Sedlčan (ODS).

K datu vydání Zpravodaje nejsou údaje ČSÚ
za rok 2015 zveřejněna, podle informace OÚ
Drahlín žilo v obci k 31. 12. 2015 celkem 537
občanů, z toho 266 mužů a 271 žen. V roce
2015 nás opustili pp. Josef Hodys ve věku
88 let, Josef Hejduk ve věku 91 let, Anna
Bímová ve věku 63 let, Růžena Linhartová
ve věku 82 let.
Nejstarší občankou se v roce 2015 stala
Jiřina Kropáčová (*1924).

Volby do zastupitelstva 2014

Obecní úřad schválil závěrečný účet roku
2014. Celkové plánované příjmy činily
10.640.000 Kč a skutečné potom
11.081.594,74 Kč. Plánované výdaje byly
stanoveny na 10.640.000 Kč a skutečně
činily 6.162.296,38 Kč. Zůstatek na účtu k
31. 12. 2014 dělal 4.919.298,36 Kč.
Neuskutečnily se některé investiční akce,
hlavně na zajištění pitné vody. Na investiční
akci Vodojem Malý Drahlín bylo místo

V říjnu roku 2014 se konaly volby do
obecního zastupitelstva a nové
zastupitelstvo mělo ustavující schůzi 27.
listopadu 2014. Novým starostou obce byl
zvolen Bc. Zdeněk Černohorský Dis.,
místostarostou Václav Petráň, předsedou
finančního výboru Věra Schneiderová a
předsedou kontrolního výboru František
Koman. Zastupitelstvo tvoří 9 zastupitelů,
členy zastupitelstva se kromě jmenovaných
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plánovaných 4.835.000 Kč vyčerpáno pouze
2.115.789 Kč. Zůstatek prostředků z roku
2013 činil 5.085.346,54 Kč, takže se
prostředky na účtu na konci roku 2014
mírně snížily.

péče o vzhled obce
kultura,knihovna,rozhlas
veřejné osvětlení
MŠ
požární ochrana
tělovýchovná činnost
zastupitelstvo
místní správa
peněžní služby, pojišt.
pronajaté prostory
komunál.sl.a územ.rozvoj

Dotace 2014

300 000 Kč
168 000 Kč
160 000 Kč
260 000 Kč
100 000 Kč
50 000 Kč
350 000 Kč
1 505 100 Kč
35 000 Kč
15 000 Kč
150 000 Kč

V roce 2014 obec žádala o dotace z Fondu
hejtmana Středočeského kraje ve výši
200.000 Kč na rekonstrukci zásahového
vozidla hasičů a o dotaci z Fondu životního
prostředí a zemědělství Středočeského kraje
vy výši 273.000 Kč na odklizení černé
skládky v katastru obce. Dotace byla
podána prostřednictvím poradenské
společnosti AIDWOOD (pan Piškule).
Obě dotace v průběhu roku 2015 obec
získala. Zásahové vozidlo hasičů bylo v roce
2015 odvezeno na rekonstrukci do firmy
fireTITAL, s.r.o. se sídlem v Olomouci.
Přestavba stála 211.000 Kč. Obec se
podílela na přestavbě 5% z ceny a podíl byl
schválen zastupitelstvem obce. Hasičské
vozidlo se z přestavby vrátilo v březnu 2016.
Černá skládka byla na obecním pozemku
mezi obcemi Sádek a Lhota u Příbramě také
v roce 2015 zlikvidována za celkovou cenu
339.492 Kč.

V průběhu roku 2015 bylo schváleno celkem
5 rozpočtových opatření, které upravovaly
položky příjmů i výdajů. V příjmech to byly
především dotace z úřadu práce, dotace na
poradenství, dotace na přestavbu
hasičského automobilu, daň z nemovitosti,
dotace na odklizení černé skládky, a dotace
na podporu zaměstnanosti. Ve výdajích šlo
o platy nových zaměstnanců, přestavbu
hasičského automobilu, výměnu vodoměrů,
opravy vodních zdrojů, vestavěné skříně
v mateřince, školení, příspěvek na advent,
příspěvky Sokolu a SDH Drahlín z loterií a
sázek.
Skutečnost bude známa až v květnu-červnu
2016.

Černá skládka na Malém Drahlíně

Dotace 2015
V lednu 2015 byla podána žádost o dotaci na
Ministerstvo zemědělství na výstavbu
nového vodojemu Drahlín. Dotace byla
podána prostřednictvím agentury AIDWOOD
pana Piškuleho.

Na základě zaslání anonymu na Ministerstvo
životního prostředí byla odklizena 2.
prosince 2015 černá skládka u lesa na
Malém Drahlíně a bylo podáno trestní
oznámení na neznámého pachatele.
Následně došlo k odstranění nebezpečných
odpadů z této části obecního pozemku.
Likvidace skládky stála 34.448,50 Kč.

Sběrné místo bioodpadu 2015
OÚ Drahlín umožnil svoz bio odpadu
v prostorách bývalého kravína ZD, a to od
1.10. 2015 vždy ve středu 15.00 – 17.00 hod.
a soboru 14.00 – 16.00 hod. Skládka bio
odpadu byla kontrolována pracovníky OÚ
Drahlín.

Rozpočet pro rok 2015

Stavba vodojemu Drahlín

Celkové příjmy v hodnotě 6 008 100 Kč
Z toho: daňové
5 102 800 Kč
nedaňové
727 500 Kč
kapitálové
177 800 Kč

Z důvodu složitosti výběrového řízení byla
dotace udělena až pro rok 2016 ve výši 60%
celkových nákladů. 25. února 2016 bylo
předáno staveniště pro nový vodojem firmě
Novadus, s.r.o., která vyhrála výběrové
řízení. Vodojem by měl být dostavěn
v červnu 2016.
S firmou Novadus byla uzavřena Smlouva o
dílo a podle této smlouvy bude výstavba
trvat 4 měsíce a cena byla stanovena na

Celkové výdaje v hodnotě
6 008 100 Kč
Z toho: silnice a dopr.obsluž . 1 100 000 Kč
pitná voda
1 100 000 Kč
nebez.odpad, svoz odpadu 385 000 Kč
odvod a čistění odpad.vod 170 000 Kč
sportovní hala
160 000 Kč
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4. 701. 020 Kč. Firma Novadus vyhrála
v konkurenci 9ti firem při stanovení dvou
hlavních kritérií výběru, a to celková cena
(85%) a doba výstavby (15%). Oznámení o
výběru bylo zveřejněno na stránkách obce
s datem 29.10.2015.

Celkové výdaje
9.308.000 Kč
Silnice a dopr.obsluž.
1.240.000 Kč
Pitná voda
3.300.000 Kč
Odvod,čistění odp.vod
425.000 Kč
MŠ
330.000 Kč
Kultura,knihovna, rozhlas 110.000 Kč
Sportovní hala
167.000 Kč
Tělovýchova
50.000 Kč
Pronajaté prostory
10.000 Kč
Veřejné osvětlení
160.000 Kč
Územní plán
50.000 Kč
Komun.sl. a územ.rozvoj 167.000 Kč
Svoz odpadu
480.000 Kč
Péče o vzhled obce
330.000 Kč
Krizové řízení
20.000 Kč
Požární ochrana
173.000 Kč
Zastupitelstvo obce
425.000 Kč
Místní správa
1.828.000 Kč
Peněž.služby, pojišt.
43.000 Kč

Stavba vodojemu Drahlín

Výzvy k účasti na zakázce

Položka rozpočtu „místní správa“ je
poměrně rozsáhlá a pro orientaci občanů je
potřeba ji více specifikovat. Patří sem
především:
Náklady spojené s údržbou budov a hal
v rozsahu 600.000 Kč, platy zaměstnanců
obce v částce 280.000 Kč, povinné pojištění,
zdravotní a sociální zabezpečení těchto
pracovníků v částce 224.000 Kč, právní
služby pro obec v částce 100.000 Kč nebo
nákup dopravních prostředků (v roce 2016
například pracovního vozidla pro
zaměstnance, kteří provádějí práce na
údržbě obce) v částce 100.000 Kč apod.

V únoru 2016 vyzval OÚ Drahlín podle
směrnice obce č. 01/2015 k účasti na
zakázce malého rozsahu na akci „Drahlín –
vodovod, tlaková kanalizace a vodovodní
přípojky, a to prostřednictvím firmy ACCON,
managers & partners, s.r.o. Tato zakázka
nespadá pod aplikaci zákona č. 137/2006 o
veřejných zakázkách. Předpokládaná
hodnota zakázky činí 1.39 mil. Kč bez DPH.
Konkrétně jde o přípojky vodovodu a
přípojky splaškové kanalizace v Luhu, kde
projektovou dokumentaci vypracovala
společnost Energon Dobříš, a o vodovodní
přípojky Malý Drahlín, kde projektovou
dokumentaci zpracoval Ing. Ureš z Příbrami.
Blíže na webu obce: www.drahlin.cz, kde je
výzva vyvěšena.

Rozpočet je schodkový a schodek 3.252.200
Kč bude kryt finančními prostředky
z minulých let. Návrh rozpočtu byl vyvěšen
na úřední desce 9. listopadu 2015.

22. března 2016 bylo vyhlášeno výběrové
řízení na dodavatele a na webu obce byla
zveřejněna Výzva k účasti na zakázce
malého rozsahu – „Výměna oken a
vstupních dveří MŠ a OÚ“. Předpokládaná
hodnota zakázky byla stanovena na 330.000
Kč bez DPH. Lhůta doručení nabídky je do 4.
dubna 2016 do 9.30 hod. na adrese
pověřené osoby z ACCON managers &
partners (mail: lucie.sykorova@accon.cz.
Více na webu obce na úřední desce.

V roce 2016 bylo přijato zatím jedno
rozpočtové opatření, které upravovalo
příjmy v položce zvýšení příjmů z DPH.
V položkách výdajů hlavně odklizení černé
skládky v Malém Drahlíně a navýšení
příspěvků Sokolu a SDH Drahlín z loterií a
sázek.

Vodojem Malý Drahlín
V roce 2015 byla dokončena stavba
vodojemu Malý Drahlín a stavba byla
předána do užívání. Proběhla kolaudace, ale
s připomínkou k vyřešení uložení přívodního
napáječe do části obce Malý Drahlín, kdy při
kolaudaci bylo zjištěno, že vedení
přívodního napáječe, který nebyl součástí
výstavby vodojemu, je uloženo do pozemků
jiných vlastníků než pozemků obce a

Rozpočet pro rok 2016
byl schválen 2. prosince 2015
Celkové příjmy
6.055.800 Kč
Z toho daňové
5.026.900 Kč
nedaňové
663.100 Kč
kapitálové
10.000 Kč
transférové
355.800 Kč
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z tohoto důvodu je potřeba dořešit
majetkoprávní vztahy. Tento přivaděč byl
v pozemcích uložen v předchozích letech a
z tohoto důvodu se při výstavbě vodojemu o
tomto problému nevědělo.

V roce 2015 došlo k opravě místní
komunikace v Drahlíně v části obce
z křižovatky z hlavní silnice u domu č.120
směrem k lesu (mezi domy č.206,216,21012,199).

Vodojem Malý Drahlín

V roce 2015 začalo plánování I. etapy
přípojek na vodovod pro obyvatele Malého
Drahlína. Nyní je vydán územní souhlas
Stavebního úřadu Jince k provedení
přípojek dle stavební dokumentace. 29.
února 2016 začalo výběrové řízení na
dodavatele stavby, které by mělo být
dokončeno koncem března 2016.
Současně s tímto řízením je spojen i výběr
firmy pro dokončení tlakové kanalizace a
vody pro část obce Luh.

Oprava místní komunikace Drahlín

Výměna vodoměrů
V obci byla vyměněna v roce 2015 většina
vodoměrů v rámci dodržení pravidelného
pětiletého intervalu.
Soutěž na výměnu vodoměrů vyhrál ze tří
uchazečů Petr Kratochvíl, instalatérské
práce Příbram. Cena výměny 262.650 Kč.
Výměna byla ve většině případů provedena
v červenci 2015 a vyměněno mělo být
celkem 65 venkovních a 75 vnitřních
vodoměrů. Občané si výměnu zaplatili
v poplatcích za vodu v roce 2014 a druhé
polovině roku 2015.

Místní komunikace Malý Drahlín
V návaznosti na budování přípojek
vodovodu v Malém Drahlíně byla pro rok
2016 opětovně podána žádost o dotaci na
Středočeský kraj na rekonstrukci místních
komunikací v této části obce.
Pro rok 2016 byla podepsána rámcová
smlouva se společností ACCON, která za
obec řeší dotační procesy a všechny
záležitosti s tím spojené, jako jsou výběrová
řízení, případná stavební povolení apod.

Opravy studní
V roce 2015 byly provedeny opravy
obecních studní, a to před objektem staré
hospody č. 7, veského rybníka a u rybníčku
v Malém Drahlíně. Byla provedena celková
rekonstrukce pump a obnova funkčnosti.
V jarních měsících roku 2016 bude
provedena rekonstrukce studny u č. 24.

Místní komunikace Drahlín

Plocha pro výstup z autobusu
v Malém Drahlíně
Na konci října 2015 byla provedena drobná
stavba výstupní plochy u zastávky v Malém
Drahlíně ve směru z Obecnice. Tato úprava
zaručuje bezpečnější výstup z busu hlavně
pro děti a starší občany.

Oprava komunikace Drahlín
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Drahlínský zpravodaj 2016
je 600 Kč za rok
Splatnost 2x ročně po odečtu ze
strany pracovníků OÚ Drahlín

Pronájem sportovní haly v roce 2016
Pro rok 2016 stanovil OÚ Drahlín 2. 12. 2015
poplatky za pronájem sportovní haly a
obecního klubu na hale.
Pronájem pro stolní tenisty a cvičení žen:
Permanentka 600 Kč za osobu a rok
Permanentka pro mladší 15cti let 300 Kč na
osobu a rok
Permanentka pro individuální vstup 20 Kč za
osobu a hodinu

Výstupní plocha u zastávky busu v Malém Drahlíně

Změna úředních hodin na OÚ Drahlín
Obecní úřad Drahlín oznámil na svém webu
s platností od 2. ledna 2015 úpravu úředních
hodin na obecním úřadu.
Takto:
Úřední hodiny: středa 16.00 – 19.00 hod.
Pro platby poplatků a žádosti na pobočce
Czech Point byly stanoveny úřední hodiny:
Pondělí 8.30 – 12.00
13.00 – 15.30 hod.
Středa 8.30 – 12.00
13.00 – 18.00 hod.

Krátkodobý pronájem:
Duben-září:
200 Kč za první hodinu a 100Kč za každou
započatou další hodinu
Říjen-březen:
300 Kč za první hodinu a 150 Kč za každou
další započatou hodinu
MŠ má poplatky prominuty

Poplatky pro rok 2015

Obecní klub s kuchyňkou:
Pro občany Drahlína: 1.000 Kč na den
Pro ostatní: 1.500 Kč za den
Neziskové složky Drahlín: 300 Kč za den
(max. 2x ročně)

Za komunální odpad:
500 Kč za osobu a rok,
Rekreační objekty 500 Kč za objekt za rok
Splatnost k 31. 3. 2015
Za psy:
80 Kč za psa za rok
Důchodci 40 Kč za psa a rok
Za každého dalšího psa 80 Kč za psa
a rok
Splatnost k 31. 3. 2015
Za odvádění odpadní vod:
720 Kč za občana za rok
Pro rekreační objekt 1200 Kč za objekt
a rok
Splatnost k 30. 11. 2015
Za dodávku pitné vody:
Paušál za vodoměr 50 Kč za měsíc po
výměně vodoměru + 20 Kč na 1 m3
Splatnost 31. 12. 2015

Obecní klub a hala:
Nezisková akce: 2.000 Kč za den
Zisková akce: 2.500 Kč za den
Rybolov na rybníku Malý Drahlín
Obecní úřad Drahlín zrušil 24. června 2015
zákaz rybolovu na rybníku Malý Drahlín.
Krytí kontejnerů u rybníka Malý Drahlín
V roce 2015 bylo vkusně upraveno místo pro
umístění kontejnerů na odpad v Malém
Drahlíně poblíž vodní plochy.

Poplatky pro rok 2016
Za komunální odpad:
Poplatek je stejný jako v roce 2015,
Splatnost 31. 3. 2016
Za psy:
Poplatek stejný jako v roce 2015
Splatnost 31. 3. 2016
Za odvádění odpadních vod:
Poplatek stejný jako v roce 2015
Splatnost 30. 11. 2016
Za dodávku pitné vody:
26 Kč za odebraný 1 m3. Minimum

Zpravodaj 2016
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Ukliďme Česko
Obec se v roce 2016 zapojila do celostátní
akce „Ukliďme Česko“ a vyhlásila na sobotu
16. dubna 2016 úklidový den. Výzva je
uvedena na webových stránkách obce.

Péče o kulturní památku obce – tvrz
Hradiště
V listopadu 2015 se obec začala starat o
kulturní památku uprostřed obce – Hradiště.
Tvrz v Drahlíně zřejmě stála už na počátku
14. století. Zanikla zřejmě v polovině 16.
století, protože přestala plnit funkci statku a
Drahlín začal patřit pod Hluboš.
Z tvrze se zachovaly pouze zbytky
propadlých sklepů, obklopené příkopem se
zbytky vnějšího valu. Plošina, na které tvrz
stála, byla obdélného půdorysu na asi 8m
vysokém návrší dříve na západním okraji
obce.

Tvrz Hradiště v roce 2015 před údržbou

Práce provádějí pracovníci obce a je za nimi
vidět kus práce. Nejprve se pracovalo na
vyčištění oblasti od náletů.

Práce budou dále pokračovat a občané
budou postupně informováni.

Tvrz hradiště před údržbou

Tvrz Hradiště je památkově chráněna od 3.
5. 1958 a byla zapsána do seznamu
kulturních památek 31. 12. 1965 pod číslem
rejstříku 37735/2-2614 s identifikátorem
149666 v Katastrálním území Drahlín
č.parcely 575.
Obec se o tuto památku začala starat na
základě připomínek občanů, které inicioval
pan Václav Scherfer ml.

Zpravodaj 2016
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Přírodní památka Louky u Drahlína

Dětská veselice

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství schválil
12. října 2015 plán péče o přírodní památku
Louky u Drahlína, nacházející se
v katastrálním území Drahlín.
Těžiště péče o přírodní památku spočívá
v kosení travních porostů jednou až dvakrát
ročně s odvozem hmoty a v odstraňování
náletových dřevin.
Protokol o schválení plánu péče o přírodní
památku byl vyvěšen na webu obce po jeho
obdržení.
Námitky od vlastníků pozemků nemířily proti
návrhu péče, ale byly pouze nesouhlasem
vlastníků se zařazením jejich pozemků do
zvlášť chráněného území. To, co bude
v lokalitě vyloučeno, tedy příslušná omezení
činnosti, bude uvedeno v bližších
ochranných podmínkách v nařízení kraje o
zřízení malo-plošně chráněného území.

Organizátor TJ Sokol Drahlín za finanční
podpory OÚ Drahlín a OÚ Sádek

Dětský vláček mnohonoháček

Dětská veselice se konala 6. března 2016
v tanečním sále v Sádku. Pohádkovou
hudbu pouštěl Vlasta Svoboda a uvádění se
ujal Bc. Radek Lebeda. Děti soutěžily ve
dvou soutěžích, zatancovaly si při
předtančení dva speciální tance a
vydováděly se při rytmické hudbě. V soutěži
masek se líbil malý vodníček, kominíček
nebo muchomůrka. Dort za absolutní
vítězství si odnesl Jeníček se dvěma
Mařenkami. Bohatá tombola uspokojila
všechny zúčastněné.

Kulturní a společenské akce
Maškarní ples
Organizátor TJ Sokol Drahlín a finanční
podpory OÚ Drahlín a OÚ Sádek
Tradiční maškarní ples Sokola byl plný
krásných masek a bohaté tomboly. Hrála
skupina Signál. Na webu obce si přečtěte
oslavnou báseň, jejímž autorem je Jan
Strmiska.
Ples se konal v tanečním sálu v Sádku
v pátek 4. března 2016.

Jeníček s jednou Mařenkou v pozadí

Obdobná akce se konala v roce 2015 22.
února, kdy absolutním vítězem masek se
stala zdravotní sestřička. Tu sponzoroval i
SDH Drahlín.

Zásuvka a zástrčka

Obdobná akce se konala v roce 2015 20.
února.

Zpravodaj 2016

Pálení čarodějnic 2015
Organizátor SDH Drahlín za finanční
podpory OÚ Drahlín
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Pálení čarodějnic se konalo 30. dubna 2015
V Luhu. Členové SDH Drahlín vytvořili o
poznání lepší hranici s čarodějnicí na
vrcholu jak v roce 2014. Upálení přihlíželo
na 60 účastníků, kteří si později poseděli u
ohně a opekli si buřty či jiné dobroty.

tanečky, grilované buřty, palačinky všech
chutí a podvečerní dětskou diskotéku v
hale.

Ze soutěže nejmenších

Sportovní soutěže moderoval Standa
Lopata, který dokázal všechny soutěžící
správně nabudit k co nejlepším výsledkům.
Na jednotlivých soutěžích se uplatnili
členové Sokola jako rozhodčí nebo Zděnek
Lukáš jako Štědrý muž s mísou sladkostí.
Uznání za své výkony si zaslouží všichni
soutěžící, jmenovala bych vícenásobné
medailisty: Lucinku Švehlovou v kategorii
do 4 let, Vendulku Bryndovou a Adama
Vlčka v kategorii dětí od 4 do 6ti let, Marcelu
Bělohlávkovou v kategorii dětí 1.-3. třídy a v
poslední kategorii dětí 4.-7. třídy Adrianu
Vlasatou a Michala Bělohlávka.

Letošní hranice už bez čarodějnice

Čarodějnice z vrcholu ohně si to namířila na
Sádek. Hasiči dohlédli na to, aby hranice
nezapálila nechtěně už nic jiného v okolí.
Noc čarodějnic někteří účastníci hodně
protáhli.

Děsivý čaroděj

Dětský sportovní den 2015
Organizátor TJ Sokol Drahlín, finanční
spoluúčast OÚ Drahlín a SDH Drahlín
TJ Sokol Drahlín uspořádal pro děti z obce a
okolí sportovní odpoledne na hřišti U
Hradiště. 13 soutěží bylo rozděleno do 4
věkových kategorií, a to pro děti do 4 let, pro
předškoláky od 4-6ti let, pro děti 1.-3. třídy a
pro děti 4.-7. třídy. Sokolu, jako hlavnímu
organizátorovi soutěží, v neděli už konečně
přálo počasí. Nedělní klání ve všech
kategoriích přineslo dobré výsledky, dobrou
náladu, chvilky slávy na stupních vítězů i
tiskovou konferenci v rámci vyhlašování
výsledků před sportovní halou. Došlo i na

Zpravodaj 2016

Před halou pobavil malé i velké Jaroslav
Štefan svými tanečky a tiskovkou s vítězi
starosta obce Zdeněk Černohorský. Na
závěr povedené akce se mohly děti
vydovádět na diskotéce, kde hudbu pouštěl
Vlasta Svoboda. Tým Václava Hrkala se
vzorně staral o občerstvení přítomných a
Václav Hrkal se Standou Lopatou o nákup
všeho potřebného a cen pro děti, které
dosáhly na stupně vítězů.
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Taneční zábava před halou
Organizátor OÚ Drahlín
Akce se uskutečnila 16. června 2015 a
tentokrát byla hlasitost hudby přijatelná i
pro nezúčastněné občany Drahlína. Zábava
byla hodnocena jako vydařená.
První drahlínská drakiáda
Organizátor SDH Drahlín za finanční
podpory OÚ Drahlín

sv. Martin na hnědákovi vedl průvod s lampióny

Poklad v podobě perníčků byl nalezen před
halou a dětská balónková diskotéka byla
přichystána v hale.

Akce se konala 31. října 2015 V Luhu za
účasti asi 30 zájemců. Součástí byla
možnost dětí zkusit si práci s proudnicí. Děti
obdržely za své navigační schopnosti
stylové diplomy.

Perníkový poklad byl nalezen

Advent 2015
Organizátor OÚ Drahlín
Slavnostní podvečer jsme zažili v Drahlíně
v sobotu 28. listopadu. Sešli jsme se na
zahájení adventu, kterým začíná milý
předvánoční čas. Písněmi se nám
představila nejmladší generace dětí z
mateřinky a na ně navázal divadelní spolek
Skalka z Obecnice.

Práci s proudnicí si děti zkoušely na hrázi rybníka

Putování za sv. Martinem
Organizátor OÚ Drahlín

Vtáhl nás do biblického příběhu o narození
Ježíška. Připomněli jsme si dávnou
vánoční dobu za branami města Betléma,
kde se ve stáji narodil Josefovi a Marii
Boží Syn a zvěst o tom se rychle za
pomoci andělů a pastýřů v okolí Betléma
roznesla. I moudří muži z dalekých zemí se
přišli poklonit a přinesli Ježíškovi vzácné
dary v podobě zlata, kadidla a myrhy.

Akce se konala 14. listopadu 2015 za účasti
rodičů s dětmi, které svítily na cestu
lampiony sv. Martinovi na krásném
hnědákovi.

Zpravodaj 2016
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Před hněvem krále Heroda bylo miminko
uchráněno, protože Josef poslechl rady
anděla, který se mu zjevil ve snu, a včas se
vydal na cestu do Egypta.

samozřejmě věneček, a kávu, jak bylo
zvykem v dobách minulých. K dispozici byly
i chlebíčky se šunkou a vlašským salátem.
O obsluhu se starali členové SDH Drahlín v
retro oblečení.

Scéna z divadelního přestavení divadla Skalka

Po představení jsme se sešli u vánočního
stromu přání a ten se rozzářil do večerního
chladu barevnými světýlky i rampouchy.

Organizátoři MDŽ v retro i neretro oblečení

Po uvítacích projevech starosty obce
Zdeňka Černohorského a starosty hasičů
Václava Petráně nejprve na uvítání zazněla
báseň „ Jiřího Wolkera Poštovní schránka“.
Hrou na flétny potěšily i dívky oblečené do
pionýrských krojů. Následovala volná
zábava, která byla zpestřena hudbou
místního „Žebírka“ doplněného hrou p.
Motla na harmoniku.
Bylo to krásné odpoledne, plné zábavy
určené pro ženy z naší obce, které měly
možnost si popovídat a uvolnit se od
každodenních starostí. Přirozená zábava
pokračovala až do večerních hodin.
Na závěr bych chtěl touto cestou poděkovat
organizátorům celé akce to je SDH Drahlín a
ženám, které na tuto oslavu přišly. Všichni
byli mile překvapeni tak velkou účastí.
Starosta obce
Bc. Zdeněk Černohorský, DiS.

Kdo chtěl, mohl si s hudební skupinou
Čenkomor zazpívat vánoční písně a
koledy, komu bylo zima, mohl se v místní
hale zahřát a občerstvit. Součástí
příjemného předvánočního zastavení byl
jarmark vánočních ozdob a perníčků a
výtěžek z něho byl použit ve prospěch
místní mateřinky.
Advent 2014 se konal 7. prosince 2014.
MDŽ 2016 v retro stylu
Dne 12. března 2016 se konala v obci
Drahlín oslava MDŽ, kterou pořádal SDH
společně s OÚ Drahlín.
Oslava se uskutečnila v tělocvičně
multifunkční haly a tato akce se setkala s
velkým úspěchem. Každá žena byla po
příchodu přivítána a obdarována červeným
karafiátem z rukou hasičů a starosty obce.
Celkem bylo rozdáno 43 karafiátů. Každá
oslavenkyně dále dostala dortík,

Zpravodaj 2016

Účastnící oslav MDŽ 2016 na hale

Velikonoční dílnička 2016
Organizátor OÚ Drahlín
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Velikonoční dílnička, kterou zorganizoval v
Drahlíně OÚ Drahlín pod taktovkou Věry
Schneiderové, byla milým zastavením před
svátky jara. V prostorách sportovní haly se
tvořily velikonoční dekorace a pletly
pomlázky. Za hojné účasti dětí i rodičů
vznikla velikonoční vajíčka malovaná
barvou, voskem, zkrášlená ubrouskovou
metodou nebo polepená ovesnými
vločkami, ubrouskovou metodou byly
vyzdobeny květináčky pro velikonoční
výsevy, namalovala se řada perníčků a
vybarvovaly se velikonoční zvířátka a
kytičky.

Knihovna je umístěna v přízemí budovy
obecního úřadu u schodiště vedoucího do
naší mateřinky. Vlastní knihovní fond
obsahuje asi 545 svazků knih. Díky
spolupráci s Knihovnou Jana Drdy Příbram
máme možnost tento fond pravidelně
doplňovat o soubory knih z tzv. výměnného
fondu, díky tomu má knihovna k dispozici
dalších 200 svazků ve 4 výměnných
souborech. K dispozici jsou oblíbené
detektivky i románová četba, ale i knihy pro
dětského čtenáře.
Dále knihovna nabízí možnost získat
konkrétní tituly podle přání čtenářů (povinná
školní četba apod.) prostřednictvím tzv.
meziknihovní výpůjční služby, kdy si
knihovna knihu vypůjčí v jiné knihovně.

I děvčata zajímalo pletení pomlázek

Do perníčků se někteří návštěvníci dílničky
hned pustili. Krásnou dekorací byla srdíčka
z proutků. Nechyběly pomlázky vyráběné z
čerstvých prutů vrby a zdobené barevnými
fáborky.

Veškerou dostupnou literaturu naší
knihovny lze vyhledat v knihovním on line
katalogu na tomto odkazu:
http://gw.kjd.pb.cz:8080/drahlin/baze.htm
nebo na stránkách www.e-kis.cz v záložce
přehled knihoven.
Ke škodě našich občanů je třeba říci, že
knihovna není využívána tak, jak bychom si
přáli, tak neváhejte a vydejte se naši
knihovnu navštívit, rádi Vás uvidíme.
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.

Pánové nemohli být v pletení pomlázek pozadu

TJ Sokol Drahlín 2015

Místní knihovna

O činnost Sokola Drahlín se mezi valnými
hromadami staral 11členný výbor:

Naše knihovna je zapsána v Registru
knihoven, vedeným Ministerstvem kultury
ČR, pod ev. č. 5665, a je cílem podpory od
Středočeského kraje poskytované formou
regionálních funkcí.

Zpravodaj 2016

Výbor Sokola tvořili v roce 2015 pánové:
Václav Hrkal ml., Ing. Stanislav Lopata,
Miroslav Šrámek, Vladimír Fürst, Petr Šefr,
Petr Brynda, Zdeněk Lukáš, Jaroslav
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Štefan, Vladimír Fürst a nově Ing. Pavel
Kratochvíl a Michal Pachole..
Poslední dva jmenovaní byli zvoleni na
valné hromadě 2015.
Revizní komise je tvořena pány předsedou
Václavem Sandrem a dvěma členy Bc.
Radkem Lebedou a Václavem Přibíkem
prostř. Poslední dva byli odsouhlaseni VVH
Sokola v roce 2015.
Do funkce předsedy byl v roce 2015 na VVH
zvolen pan Vladimír Fürst.

2015 bude nová i registrace hráčů, bude se
provádět elektronicky přímo na hřišti, a
proto je nutno zakoupit nový počítač
s možností internetového spojení. Na to by
měla být poskytnuta dotace od FAČR ve
výši 10.000 Kč. Kromě toho jsou plánovány
obdobné akce jako v roce 2014.
Zprávu o hospodaření za rok 2014 přečetl
pan Zdeněk Lukáš. Celkové příjmy v roce
2014 činily 458.393,- Kč a výdaje 473.397,Kč. Sokol hospodařil se ztrátou 15.004,- Kč.
Prostřednictvím FAČR byla získána od
MŠMT dotace ve výši 313.611,- Kč na
automatické zavlažování trávníku hřiště, od
OÚ Drahlín 64.000,- Kč na činnost a od
FAČR 5.129,- Kč za členství.
Předseda revizní komise pan Sandr oznámil,
že zkontroloval vedení účtů i pokladnu a
evidence je vedena správně. Zůstatek
celkem činí 130.355,71 Kč.
Zprávu o členské základně přenesl Ing.
Lopata. Sokol měl na začátku roku 109
členů, jeden člen zemřel a vrátili se 4
členové, takže ke dni valné hromady měla
naše organizace 112 členů, z toho 18 žen, 3
dívky, 78 mužů, 9 chlapců, 4 seniory
přesahující hranici 75 let. Posledně
jmenovaným vyslovil veřejné uznání za
dlouholeté působení v Sokolu. Jsou to pan
Jaroslav Trnovec, který je stále aktivním
členem stolního tenisu, pan Václav Hrkal st.,
pan Stanislav Týr a pan František Bartůněk,
který právě dne 14. února oslavil 75.
narozeniny. Za jeho dlouholetou činnost,
aktivní pomoc a řízení fotbalových utkání
mu pan Lopata jménem všech poděkoval.
V roce 2014 opět vzrostl počet neplatičů
členských příspěvků a dluh ke dni valné
hromady činil 6.900,- Kč. Pan Lopata
apeloval na to, aby si členové své závazky
řádně plnili a připomněl výši ročních
příspěvků.

Bc. Radek Lebeda předává cenu Aleně Samkové

Valná hromada TJ Sokol Drahlín se v roce
2015 konala ve sportovní hale v Drahlíně
v sobotu 14. února 2015.
VVH vedl Ing. Stanislav Lopata. Na úvod
byla uctěna minutou ticha památka
dlouholetého člena organizace pana
Františka Holého, který zemřel v uplynulém
roce po dosažení věku 90ti let.
Za vedení kroniky Sokola poděkoval
předsedající Daně Chmelíkové.
Zprávu o činnosti za rok 2014 přednesl pan
Zdeněk Lukáš, který poděkoval všem
organizátorům akcí TJ, především paní Daně
Horychové za organizaci sportovního
dětského dne 2014 v červnu a dětské
veselice v únoru 2014. Plánované akce
(nohejbal trojic, maškarní ples, dětská
veselice, pálení čarodějnic, nákup nové
sekačky na trávu, dětský den, turnaj starých
gard a montáž zavlažování trávníku na
fotbalovém hřišti) se podařilo splnit. Kritika
zazněla na účast na brigádách, kam chodí
stále stejní lidé a to neprospívá k utužení
kolektivu.
S výhledem činnosti pro rok 2015 seznámil
přítomné také pan Zdeněk Lukáš. Z důvodu
legislativních změn se organizace opět
přejmenuje, a to na:
Tělovýchovná jednota Sokol Drahlín, z.s.
kde z=zapsaný a s=spolek
Pro rok 2015 bude nutné předložit ke
schválení nové stanovy, které by měla
schválit VVH organizace v roce 2016. v roce

Zpravodaj 2016

Zprávy o činnosti oddílů v roce 2014
Za fotbalové mužstvo „A“ vystoupil pan
Radek Lebeda.
Celkově bylo mužstvo v sezóně 2013/2014
na 6. místě. Po podzimní části soutěže
v sezóně 2014/2015 bylo mužstvo na
průběžném 3.
O činnosti mužstva „B“ pohovořil pan Pavel
Kratochvíl. Připomněl, že mužstvo skončilo
v sezóně 2013/2014 na 7. místě v nejnižší
soutěži fotbalistů na okrese se ziskem 22
bodů z 18cti zápasů. Na podzim 2014
mužstvo odehrálo 12 zápasů a skončilo na
9. místě se ziskem 13 bodů.
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Mužstvo „B“ vedl vedle Pavla Kratochvíla i
Jaroslav Štefan.

4 z obou skupin potom ve skupině Play off o
postup do RP I.
Pan Lopata vyzdvihl aktivní činnost pana
Jaroslava Trnovce, který stále v 80ti letech
hraje stolní tenis za mužstvo „C“.

Fotbalové mužstvo „B“ 2015

Činnost žáků zhodnotil Radek Lebeda podle
písemné informace nepřítomného Michala
Pacholeho. Zde byl kladně zhodnocen
pozitivní přístup k fotbalu, ale negativně
docházka na tréninky. V sezóně 2013/2014
se žáci umístili na 17. místě. V nové sezóně
po podzimu byli zatím na posledním místě,
ale byli už v řadě zápasů soupeřům
rovnocennými partnery. Na podzim došlo
k rozřazovacímu turnaji v Dalekých
Dušníkách, kde se žáci umístili na 3. místě
ze 6ti mužstev a zařadili se do skupiny, kde
budou v tomto roce bojovat o 17. – 23.
místo. V podzimní části se mužstvo potýkalo
s velkou marodkou a musely vypomoci i
nejmenší děti, které vede Alena Pacholová.
Mužstvo se pro nedostatek hráčů sloučilo
s žáky z TJ Sokol Hluboš.

Nejlepší stolní tenista 2015-Jaroslav Samek
Nejstarší aktivní hráč stolního tenisu – Jaroslav Trnovec

Na VVH byli vyhlášeni nejlepší sportovci
roku 2014:
Nejlepší střelec fotbalu
Filip Ježek – 27 branek za sezónu
Nejlepší hráč fotbalového mužstva „A“
Tomáš Plecitý
Nejlepší střelec fotbalového mužstva „A“
Filip Ježek
Nejlepší hráč fotbalového mužstva „B“
Václav Přibík prostř.
Nejlepší střelec „B“ mužstva
Filip Ježek
Nejlepší hráč minikopané
Alena Samková
Nejlepší střelec minikopané
Jaroslav Ježek ml.

Činnost mužstev stolního tenisu zhodnotil
pan Stanislav Lopata. Na okrese soutěžily
celkem tři mužstva stolních tenistů Sokola
Drahlín. Mužstvo „A“ se udrželo 9. místem
v RP I. a jeho nejlepšími hráči byli pánové
Jaroslav Samek st., Stanislav Lopata a
Stanislav Sláma ml. Po podzimu sezóny
2014/2015 je mužstvo zatím na 10. místě.
Mužstvo „B“ se v sezóně 2013/2014 udrželo
v RP II. a skončilo na 9. místě. Mezi
nejúspěšnějšími lze jmenovat Petra Šefra,
Milana Pecha a Jana Müllera. Po podzimu
nové sezóny je mužstvo zatím na 4. místě.
Mužstvo „C“ hrálo v RPIII. a v sezóně
2013/2014 skončilo na 4. místě a mezi jeho
nejlepší hráče jmenujme Stanislava Slámu
st., Jaroslava Samka ml. a Josefa Nelibu.
V nové sezóně se už nehraje III. třída a
mužstvo se zařadilo do RP IIA. Průběžně
bylo na 5. místě. V nové sezóně byl
přihlášen menší počet mužstev, takže se
hrálo v RPII ve skupinách „A“ a „B“ a první

Zpravodaj 2016

Nejlepší hráč stolního tenisu
Jaroslav Samek st.
Nejstarší aktivní hráč stolního tenisu
Jaroslav Trnovec
Nejlepší mužstvo v nohejbalu
na turnaji 3. ledna 2015
Sokolíci
(Radek Lebeda, Josef Lebeda, Michal
Pachole)
Výroční valná hromada Sokola za rok 2015
se konala 27. února 2016 ve sportovní hale
Drahlín.
Schůzi vedl Ing. Pavel Kratochvíl.
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Minutou ticha byla uctěna památka
dlouholetého člena organizace pana
Jaroslava Šrámka.
Na VVH byly panem Kratochvílem
předloženy nové stanovy organizace a ty
byly všechny hlasy schváleny.

Mužstvo B skončilo po jaru sezóny
2014/2015 na 10. místě ve IV. třídě okresní
soutěže.
Po sezóně 2014/2015 ukončilo mužstvo
činnost a obnovilo činnost mužstvo SG –
staré gardy, které si vzal pod vedení Petr
Špindler.

Dva z nejlepší trojice nohejbalistů – Radek lebeda
a Jiří Mičan.

Ve zprávě o činnosti za rok 2015, kterou
přednesl předseda organizace Vladimír
Fürst, byli členové informováni o tom, co se
podařilo splnit v roce 2015. Všechny hlavní
úkoly byly splněny, kritiku si opět zasloužila
brigádnická činnost některých členů.
V činnosti pro nadcházející rok vyzdvihl
kromě tradičních akcí také oslavy 30. výročí
otevření hřiště U Hradiště, další spolupráci
se Slavojem Obecnicí, opravy kabin nebo
výměnu laviček.

Nejlepší hráč mužstva „B“ David Musil

O ukončení činnosti B mužstva bylo
rozhodnuto na schůzi hráčů 14. srpna 2015
po otevřené diskuzi. Hráči, kteří se už
nevešli na soupisku A mužstva a chtěli dále
hrát, navázali spolupráci se Slavojem
Obecnicí za zprostředkovatelské práce
Davida Musila. Na hostování do Obecnice
odešli: Pavel Kratochvíl st., Pavel Kratochvíl
ml., Adam Kratochvíl, Marek Fulajtár, Vašek
Noha, Michal Pohořálek a Martin Šrámek.
Mužstvo A Drahlína bylo naopak posíleno o
3 hráče z Obecnice a o trenéra Jaroslava
Štefana.

Fotbal – mužstvo A:
Jaro 2015 začínalo mužstvo A ze 3.místa
s bilancí 8:3:2, skóre 61:26 a 27 body.
Po 13cti zápasech jara 2015 skončilo
mužstvo „A“ na 3. místě. Sehrálo za sezónu
2014/2015 celkem 26 utkání (17:4:5), z nichž
pouze 5 prohrálo. Skóre bylo vysoce aktivní
106:50. Za sezónu jsme nasbírali 55 bodů.

Zprávu přednesl na VVH Ing. Pavel
Kratochvíl.

Stolní tenis v roce 2015
Stolní tenis hrála v roce 2015 už jen dvě
mužstva. Mužstvo A se udrželo
v Regionálním přeboru I. a skončilo na 11.
místě. Po podzimu 2015 je zatím na 10.
místě.
Mužstvo B se udrželo v Regionálním
přeboru II, kde skončilo na 8. místě. V nové
sezóně po podzimu 2015 je mužstvo B zatím
také na 8. místě.
Mužstvo C hrálo na jaře 2015 v RP II A, kde
skončilo na 6. místě, a potom ve skupině
Play Out, kde skončilo na 3. místě. V nové
sezóně 2015/2016 byla činnost C mužstva
ukončena pro nedostatek hráčů.

Po podzimní části soutěže sezóny 2015/2016
bylo mužstvo „A“ na průběžném prvním
místě tabulky. Ze 13cti zápasů jich 13
mužstvo vyhrálo, dosáhlo na skóre 58:17 a
39 bodů, před druhým Milínem mužstvo
vede tabulku o 8 bodů.
Zprávu přednesl na VVH Bc. Radek Lebeda,
který hodnotil umístění „Ačka“ jako

FAMÓZNÍ.
„A“ mužstvo má velkou naději hrát opět

OKRESNÍ PŘEBOR.
Fotbal – mužstvo B

Zpravodaj 2016
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Mezi nejlepší hráče stolního tenistu patřili
v sezóně 2014/2015 Jaroslav Samek st.,
Josef Šutek, Ing. Stanislav Lopata, Milan
Pech, Jan Müller, Petr Šefr a Stanislav
Sláma ml.

Nejlepší hráč mužstva 7+1
Jaroslav Ježek ml.
Nejlepší hráč mužstva 4+1
Jiří Třesohlavý
Nejlepší hráč stolního tenisu
Jaroslav Samek st.

Zprávu přednesl na VVH Ing. Stanislav
Lopata, který vyzval členy Sokola k aktivní
účasti v řadách stolních tenistů organizace.

Nejlepší mužstvo v nohejbalu
na turnaji 2. ledna 2016
Sousedi
(Radek Lebeda, Josef Lebeda, Jiří Mičan)

Organizace hospodařila v roce 2015
Příjmy 161 tisíc Kč a výdaji necelých 126
tisíc Kč. Příjmy tvořily dotace od OÚ Drahlín,
FAČR, příspěvky členů a FAČR a výtěžky
z akcí. Výdaje byly použity na hlavní
sportovní činnosti – fotbal a stolní tenis
včetně plateb pro rozhodčí, na pořádané
akce, údržbu hřiště, nákup křovinořezu,
notebooku s připojením na internet,
elektriku apod.
Revize konstatovala správné vedení
evidence a k 31.12.2015 činil zůstatek
celkem 160.717,96 Kč.

Organizace měla k 31.12.2015 117 členů,
z toho 20 žen a 97 mužů. V průběhu roku
byla ukončena činnost 9ti členům a přibylo
16 členů, převážně žáčků.

O činnosti fotbalových nadějí ve spolupráci
se Sokolem Hluboš promluvil Michal
Pachole. Mladší žáci (označení 7+1) hráli
v roce 2015 Okresní přebor mladších žáků,
skupinu A – F1A, kde skončili na 12. místě.
Na podzim roku 2015 jsou ze 16ctií
účastníků zatím na 13. místě.
Starší přípravka hrála ve skupině G1D –
Okresní přebor starší přípravky, kde
obsadila konečné 20. místo. Na podzim 2015
už toto mužstvo ukončilo svou činnost.
Mužstvo mladší přípravky (označení 4+1)
začalo hrát ve spojení se Sokolem Hluboš
od podzimu 2015. V soutěži skončilo na 5.
místě a v rozřazovacím turnaji v Jesenici na
3. místě. Pan Pachole poděkoval všem
rodičům, kteří věnovali svůj čas fotbalu
jejich dětí a dopravě na zápasy.

Výroční valná hromada Sokola 2016

Mateřská škola Drahlín
V roce 2014 i 2015 vedla MŠ v Drahlíně paní
ředitelka Bc. Ludmila Řechková. Mateřinka
měla kapacitu 24 žáků. V roce 2015 byla
zapojena do dvou vzdělávacích projektů. Od
1. ledna 2015 to byl projekt Malý zahradník,
který byl zaměřen na přírodu a ekologickou
výchovu. V jeho rámci mohly být využity
například projekty: Pěstování v mobilním
záhonu, Rozkvetlá školka, Jarní osení nebo
projekt Strom.
Do druhého projektu, Ekoškoly, byla
mateřinka zapojena od 1. září 2015. Tento
mezinárodní projekt byl opět zaměřen na
ekologii.
Blíže je vše k nahlédnutí na stránce
mateřinky na internetu.

Nejlepší sportovci v roce 2015:
Nejlepší střelec fotbalu
Filip Ježek – 17 branek za sezónu
Nejlepší hráč fotbalového mužstva „A“
Radek Lebeda
Nejlepší hráč fotbalového mužstva „B“
David Musil
Nejlepší střelec „B“ mužstva
Martin Šrámek – 13 branek

Zpravodaj 2016
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46.5 sec. Bohužel bylo mužstvo
diskvalifikováno pro chybu u savic. Soutěž
poznamenalo špatné počasí.

Děti z mateřinky v září 2015

OÚ Drahlín se každoročně stará o
zlepšování prostředí, ve kterém naše děti
vyrůstají. V roce 2015 byly v mateřince
například vybudovány vestavěné skříně, a to
v červenci 2015. Pro rok 2016 se plánuje
do září výměna oken. Okna budou
vyměněna v celé budově.

Hasičská soutěž III. okrsku Hluboš 2015 v Hluboši

Druhá soutěž se konala 13. června na
Kardavci a jednalo se o druhý ročník
soutěže O pohár hejtmana Středočeského
kraje. V této soutěži se soutěží v hasičském
útoku s postupným rozbalováním hadic a
běhá se do značného kopce. Letos soutěžily
všechny týmy dohromady a v konkurenci
7mi družstev skončilo SDH Drahlín na
krásném 4. místě, to je o tři místa výše jak
loni. Soutěžilo se dvoukolově a náš
souhrnný čas byl 2:45:32 min.
Na tyto soutěže se mužstvo za pomoci
ostatních členů sboru připravovalo celkem
ve čtyřech dnech v květnu a červnu,
současně byla prověřena funkčnost
stříkačky PS 12 a na funkci strojníka se
zaučil starosta sboru při dočasném výpadku
strojníka pana Herynka. V letošním roce
nebylo sestaveno mužstvo žen ani dětí.

Foto z mateřinky v prosinci 2015

Zápis dětí do MŠ Drahlín se koná letos 5.
dubna od 11 do 16 hodin. Blíže na webu
obce nebo na stránkách mateřinky.

Sbor dobrovolných hasičů
V roce 2015 byla činnost SDH Drahlín
poměrně úspěšná. Stříkačka PS 12,
opravená v roce 2014, fungovala celý rok
výborně a tak mohli členové sboru dále
pilovat práci smíšeného mužstva s hasící
technikou. V roce 2015 se SDH účastnil
dvou hasičských soutěží.
První se konala v Hluboši 30. května a
organizoval ji III. okrsek Hluboš. Memoriálu
Václava Soukupa se účastnilo 10 mužstev a
naše mužstvo bylo v samostatné kategorii
smíšených družstev. Na soutěži dosáhlo
smíšené mužstvo svého zatím nejlepšího
času v hasičském útoku ze základny, a to

Zpravodaj 2016

II. ročník soutěže O pohár hejtmana Střed.kraje
Kardavec

Na konci roku 2014 obdržel SDH dotaci od
Středočeského kraje ve výši 50.000 Kč na
výzbroj a výstroj a v roce 2015 obdržela
obec další dotaci na přestavbu hasičského
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automobilu ve výši 200.000 Kč. Automobil
jsme získali darem od Záchranné služby
Středočeského kraje jako vyřazené vozidlo
už v roce 2014. Z první dotace byla pořízena
nádrž na vodu, dvě nové proudnice,
rozdělovač, sada savic, červená hasičská
trika, nové helmy, 3 polohovací opasky a 5
hasičských obleků PS II. Z druhé dotace se
v roce 2015 opravovalo u dodavatelské
firmy fireTITAL s.r.o. v Olomouci naše
hasičské auto.

Drahlín. Uspořádal řadu akcí i pro nečleny
sboru, např. v únoru přispěl částkou 500 Kč
na Dětskou veselici organizovanou TJ
Sokolem Drahlín, v dubnu to bylo pálení
čarodějnic V Luhu, kterého se účastnilo na
60 zájemců, v květnu pochod přes Slonovec,
v červnu SDH poskytl finanční částku 400
Kč na uspořádání Dětského dne TJ Sokolu
Drahlín, v letních měsících pomohli členové
SDH s údržbou travnatých ploch obce,
v říjnu sbor zorganizoval První drahlínskou
drakiádu V Luhu, kde se vydovádělo na 30
zájemců a součástí byla i možnost dětí
pracovat s proudnicemi. V listopadu sbor
zorganizoval pochod přes Plešivec a
členové se zapojili do organizace akce obce
- Putování za sv. Martinem. Na konci
listopadu pomohli hasiči při zahájení
adventu.

Na konci roku 2015 se schvaloval rozpočet
obce na rok 2016. Obec schválila finanční
dotaci na přístavbu hasičské zbrojnice
v Drahlíně ve výši 100.000 Kč. Přístavba
bude sloužit pro garážování hasičského
automobilu. 25.000 Kč z rozpočtu obce 2016
bylo určeno na provoz a 48.000 Kč na
ostatní výdaje spojené s činností SDH.
Zdravotnice sboru paní Helena Strmisková
absolvovala na konci ledna a začátku února
2015 školení ZZA (zdravotník zotavovacích
akcí) u Českého červeného kříže v Praze.
Školení obsahovalo 40 hodin intenzívní
práce a paní Strmisková získala neomezený
certifikát zdravotníka pro hromadné
volnočasové aktivity. Částku školení hradil
OÚ Drahlín.

Hasiči a jejich příznivci na trampském hřbitově
na Slonovci v květnu 2015

V rámci kolektivu hasičů byla uspořádána
jarní zabijačka koupeného čuníka
v prostorách domu a zahrady pana Václava
Hrkala. Akce byla financována vlastními
prostředky jednotlivých účastníků, kterých
se sešlo 12. I později na soutěžích mohli
účastníci využít zásob z vítání jara pro
občerstvení. Celkem se uskutečnily tři akce
ke grilování, jedna na jaře, druhá v červenci
a třetí na závěr roku 2015 na Silvestra.
Brigádnická činnost hasičů se týkala hlavně
úklidu hasičské zbrojnice, kontrol hasící
techniky, přípravy akcí pro veřejnost, kácení
stromu u domu č. 185, údržby travnatých
ploch obce, umytí hasičského auta,
zpracování fotek a dokumentů pro web,
případně pro místní tisk a zpracování
příspěvku do druhého vydání knihy
Středočeského kraje o hasičích. Za rok 2015
bylo celkem odpracováno 247 hodin.
Kronikářka sboru pravidelně aktualizovala
web obce Drahlín v sekci Sbor
dobrovolných hasičů www.drahlin.cz a
vedla řádně kroniku sboru. Kromě toho
informovala o činnosti sboru také v místním

Přestavba hasičského auta u firmy fireTITAL

Výcvik záchranářských psů pokračoval
v roce 2015 na cvičišti nad Malým
Drahlínem. Oblast V Luhu nebyla dosud
použita, i když byla upravena. Skupina
cvičila dle možností cvičitelů jednou až
dvakrát týdně. Zatím se nekonaly žádné
zkoušky psů pro získání certifikace. Část
skupiny se v roce 2015 zúčastnila
mezinárodní záchranářské akce Search
Patrol 2015. Fungovali jsme tam jako
figuranti a pozorovatelé.
Sbor organizoval v roce 2015 řadu
společenských akcí a pomáhal obci na
brigádách, případně finančně např. Sokolu
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tisku např. o drakiádě, putování za sv.
Martinem, nebo zahájení adventu v Drahlíně.
O činnosti sboru se můžete také informovat
na stránkách facebooku.

ponechala část prostoru u Jinců a Velcí, kde
je dělostřelecká střelnice, zbytek oblasti
bude rozdělen do 28 katastrů a o ty se
budou starat příslušné obce. Drahlín bude
mít ve správě pravděpodobně 2,25 km2
CHKO Brdy. Do konce roku 2017 bude
probíhat v Brdech očista od nevybuchlé
munice. Celkově bude CHKO Brdy zaujímat
rozlohu 345 km2.
Území bude rozděleno mezi kraj
Středočeský a Plzeňský, mezi okresy
Příbram, Beroun, Rokycany a Plzeň-jih.
Území zůstane v majetku ČR Ministerstva
obrany. Právo hospodaření budou mít
nadále Vojenské lesy a statky ČR, divize
Hořovice, a Agentura hospodaření
s nemovitým majetkem.
Posádkové cvičiště Jince povede kolem
silnice Obecnice-Valdek-Jince, bude nadále
uzavřeno a označeno cedulemi
s upozorněním na zákaz vstupu. Stejně
budou cedulemi se zákazem vstupu
označena místa, kde dosud neproběhla
očista od nevybuchlé munice, případně
z dalších důvodů.
Výkon státní správy v CHKO Brdy budou
vykonávat pověřené obce Příbram,
Hořovice, Rokycany, Blovice, stavební
úřady Jince, Rožmitál od Třemšínem a
Spálené Poříčí.
Vjezd motorových vozidel do CHKO Brdy
bude zakázán, přístupové komunikace
budou označeny zákazem vjezdu. Výjimku
mohou udělit Vojenské lesy a statky ČR se
sídlem v Jincích. Režim na vodních nádržích
zůstává nezměněn, je to zákaz vstupu do I.
ochranného pásma vodních zdrojů. Značení
turistických cest bude zahájeno s ohledem
na čištění Brd v roce 2016 a ukončeno by
mělo být k 31. 12. 2017.
Hranice CHKO Brdy budou označeny
státním znakem ČR a označením CHKO
Brdy, dokončení značení se opět
předpokládá k 31. 12. 2017.
Jakékoli územní činnosti mohou být
prováděny pouze s předchozím souhlasem
příslušných orgánů ochrany přírody, tedy
Správy CHKO Brdy a Agentury ochrany
přírody a krajiny. Detašovaná pracoviště
těchto organizací budou mít sídlo
v Příbrami, Jincích a Spáleném Poříčí.
Podrobnější informace lze nalézt na
stránkách http://brdy.ochranaprirody.cz/
nebo na www.vls.cz

V roce 2015 se o činnost sboru staral výbor
ve složení: starosta sboru Václav Petráň,
jednatel sboru Dana Chmelíková, pokladník
sboru Radka Zelenková, vedoucí skupiny
žen Jitka Němcová, vedoucí skupiny
záchranářů a psů Miroslav Hejduk, velitel
skupiny záchranářů a psů Jaroslav Boháč,
velitel JSDH Miroslav Procházka.
Výroční valná hromada sboru se konala 16.
ledna 2016. Na VVH bylo zvoleno nové
vedení sboru: starosta Václav Petráň, velitel
SDH Josef Sláma, vedoucí skupiny žen Jitka
Němcová. Z výboru odstoupila Dana
Chmelíková. Kromě výboru pracuje jako
pokladník Bc. Radka Zelenková, jako
strojník Antonín Herynek, jako velitel JSDH
Miroslav Procházka, jako vedoucí skupiny
záchranářů Miroslav Hejduk, jako velitel
skupiny záchranářů Jaroslav Boháč a jako
kronikář Dana Chmelíková. Revizorem účtů
byl zvolen Ing. Stanislav Lopata.
Organizace hospodařila roce 2015 s příjmy
ve výši 32.821,32 Kč, celkové výdaje činily
63.465,38 Kč.
Dotace obdržené od obce na činnost 25.000
Kč a z loterií a sázek 2.576,00 Kč.
Zůstatek prostředků k 31. 12. 2015 činil
28.162,84 Kč
Organizace měla k 31. 12. 2015 29 členů.

Místní zahrádkáři
V obci pracovala organizace zahrádkářů,
která se stará o moštárnu a její členové
pomáhají při podzimním zpracování ovoce.
Letos bylo hodně ovoce, ale protože bylo
vedro a sucho v době zrání, ovoce
vykazovalo nedostatečnou velikost. Hodilo
se k moštování. Letos začali zahrádkáři
moštovat pro veřejnost 26. září. Celkem bylo
vyrobeno v letošním podzimu skoro 3.600
litrů moštu. Poděkování patří panu
Lukešovi, který zajišťoval moštování letos
už pátým rokem.

Chráněná krajinná oblast 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. Armáda si
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Drahlínský zpravodaj 2016

Drahlínský zpravodaj 2016 vydává

Obecní úřad Drahlín
Tel.: 318 614 290
e-mail: obec.drahlin@volny.cz
Počet výtisků 100
Ročník 2016
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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