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Zpravodaj se věnuje událostem v obci od října do prosince 2020
Rok 2020 – uplyne 696 let od první písemné zmínky o obci v roce 1324

Informace pro občany
Obchod s potravinami stále zavřený
Obchod Coop Příbram je zavřený od 1. dubna 2020.
Starosta obce Ing. Zdeněk Černohorský kontaktoval vedení společnosti COOP a dne 4. 12.
bylo doručeno vyjádření, a to že hlavním problémem je sehnání personálu pro tuto prodejnu.
Dle sdělení COOPu je společnost připravena jednat s každým zájemcem ze strany
soukromých podnikatelů o případném pronájmu prodejny. Obec Drahlín by byla ráda, kdyby
se někdo takový našel. V případě zájmu o pronájem by bylo možné se domluvit, na finanční
podpoře ze strany obce ve formě příspěvku na nájemné, jelikož prioritou OÚ Drahlín je opět
zajistit provoz prodejny v naší obci.

Připravované akce
Vzhledem k nejisté době, kdy země prochází pandemií a opatření vlády se stále upravují dle
zdravotní situace ve státě, jsou následující termíny připravovaných akcí na 1. čtvrtletí roku
2021 pouze orientační a budou upřesněny dle momentální situace a možností, případně se
nebudou konat vůbec.

Akce připravované na 1. čtvrtletí 2021
16 leden 2021
06. únor 2021
27. únor 2021
28. únor 2021
13. březen 2021

17.00 hod.
17.00 hod.
20.00 hod.
14.00 hod.
15.00 hod.

*
*
*
*
*

Výroční valná hromada SDH Drahlín
Výroční valná hromada Sokola Drahlín
Maškarní ples Sokola Drahlín
Dětská veselice Sokola Drahlín
Retro MDŽ SDH Drahlín

CoVID-19 je stále s námi
Situace v naší zemi se stále v říjnu 2020 nelepšila a od 12. října 2020 platila opět přísná
opatření vlády. Vláda omezila hlavně volnočasové aktivity obyvatelstva, činnost úřadů, pro
návštěvníky se zavřely nemocnice a domovy pro seniory. Zavřely se zoologické zahrady,
bazény, fitness centra, posilovny, kina, divadla, muzea a galerie, ve středních a vysokých
školách opět fungovala distanční výuka, apod. Politici apelovali na dodržování opatření a
hygieny.
V říjnu jsme byly nejhorší zemí v Evropě co do počtu nově nakažených občanů.
Příbram se na semaforu nemoci zařadila na 3. místo v počtu nakažených.
K 9. 10. bylo v Příbrami 165 nakažených, v Sedlčanech 75, na Dobříši 60, v Krásné Hoře 48,
v Drahlíně 1 občan. Ke 14. 10. už byli v Drahlíně 2 pozitivní občané.
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Od 14. října se opatření opět zpřísnila, a to do 3. listopadu. Zavřely se všechny školy,
kromě MŠ, zavřely se restaurace a mohlo se vydávat jídlo pouze přes okénko, roušky se
musely nosit i na zastávkách veřejné hromadné dopravy, došlo k zákazu konzumace alkoholu
na veřejnosti, lidé se mohli pohybovat pouze v malých skupinkách do 6ti.
K tomu jsem četla pěkný vtip:
„Tak nevím, je šíření koronaviru ekonomická činnost nebo volnočasová aktivita?“
Tím samozřejmě nechci snižovat nebezpečnost situace a doufám, že tato pandemie opravdu
postihne co možná nejméně lidí.
K 19.10. bylo na Příbramsku 2.228 případů covid, vyléčených bylo 968, 2 lidé zemřeli.
V Drahlíně byli ke stejnému datu 2 lidé pozitivně testovaní na covid.
Od středy 21. října se opět musely nosit roušky venku v zastavěných prostorech, tedy
obcích a městech. V pondělí 19. října začala stavba polní nemocnice v Praze Letňanech a
vojáci tuto nemocnici také obsluhovali. Navýšila se tak kapacita covidových lůžek pro případ
potřeby.
Od čtvrtka 22. října od 6.00 hodin se zavřely maloobchodní prodejny a služby kromě pár
výjimek, jako jsou potraviny, lékárny, potřeby pro zvířata, automyčky, čerpací stanice, VO
apod. Nastal tzv. částečný lockdown. Ošetřovné bylo schváleno na 70% mzdy po celou dobu,
kdy budou zavřeny školy. Podnikatelé mohou opět žádat o podporu v důsledku uzavření
provozů, a to 500 Kč na den. Fungovala i další pomoc státu zavřeným provozovnám jako
covid-nájemné, antivirus….
Postihla nás také malá aférka: ministr zdravotnictví Roman Prymula byl premiérem odvolán
kvůli nedodržování vlastních nařízení v pandemii CoVID-19, protože sám na výzvu
nerezignoval, 23. října 2020. Jeho nástupce jmenoval prezident Zeman ve čtvrtek 29. října.
Stal se jím dosavadní náměstek ředitele FN Brno Jan Blatný.
Od středy 28. října od 0.00 hodin do úterý 3. listopadu do 23.59 hodin byl vyhlášen zákaz
nočního vycházení od 21.00 hodin do rána do 4.59 hodin. Vláda apelovala na lidí, aby
chodili ven jen v nejnutnějších případech, dokonce i venčení psů mělo být pouze 500 m od
domova. Stále se nedařilo mírnit křivku nově nakažených občanů. V Drahlíně bylo k 26. 10. už
5 občanů nakažených koronavirem CoVID-19, Obecnice jich měla 13, Příbram už 600, Jince
38 …. Počty stále narůstaly.
PS schválila 30. října na žádost vlády prodloužení nouzového stavu do 20. listopadu
2020. Vláda hned na to prodloužila všechny v té době platné restrikce také do 20.
listopadu.
Nepochopitelné v chování lidí se objevuje stále: příbramskou nemocnici zneužili hackeři,
kteří jejím jménem rozesílali podvodné e-maily s údajnými pozitivními testy na CoVID-19, i
když někteří adresáti ani na testech nebyli. Lidé to hlásili, šlo prý o jednotky případů a situaci
se podařilo během několika hodin vyřešit s pomocí Národního úřadu pro kybernetickou
bezpečnost (NÚKIB). Upozornění: platí pouze informace o výsledcích testů poslaných
SMS na mobilní telefon.
K 30. říjnu bylo v Drahlíně 6 nakažených občanů koronavirem CoVID-19, k 2. listopadu už 8,
k 9. listopadu 10, k 9. prosinci 9, k 16. prosinci 4, k 17. prosinci 1. Na Příbramsku se počty
nakažených stále zvyšovaly a v prosinci byl region v 5. stupni PSA.
V pátek 13. listopadu představil ministr zdravotnictví Jan Blatný nový systém PES
(protiepidemický systém), který stanovil 5 stupňů opatření na základě 5ti stupňů rizik CoVIDu.
K tomuto datu už reprodukční číslo kleslo na 0.8.
Od středy 18. listopadu začaly chodit děti z 1. a 2. tříd zase do školy, ale zpřísnila se
pravidla v obchodech. Na jednoho zákazníka muselo být vyhrazeno 15m2. Obchodníci to
většinou řešili tak, že omezili počet nákupních vozíků a do obchodu mohl jen nakupující
s vozíkem. Fronty se občas tvořily venku před obchody.
K 19. listopadu byli v Drahlíně pouze 2 občané pozitivních na CoVID-19, psaly novinky.cz. PS
tento den schválila prodloužení nouzového stavu do 12. prosince do 24.00 hodin.
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Od 23. listopadu bylo ČR na 4. stupni PSA. Obchody mohly mít otevřeno do 23.00 hodin a
od té doby také platil zákaz nočního vycházení, shlukovat se už mohli občané po 6ti, místo
původních 2.
Od 3. prosince se u nás uplatnil 3. stupeň PSA. Znamenalo to, že se otevřely všechny
obchody a služby, i restaurace s provozní dobou 6.00-22.00 hodin. Byl zrušen zákaz
vycházení a otevřeno mohlo být i v neděli. Ve všech vnitřních prostorách platilo pravidlo 15 m2
na jednoho člověka.
8. prosince se opět stav zhoršil a odpovídal 4. stupni PSA, obchody zatím nezavřely.
Restaurace jen do 20. hodin. Od 18. prosince vláda zpřísnila opatření a země měla vyhlášen
4. stupeň PSA, zavřely se hospody (jen okénko), hotely, fitka a kulturní zařízení, obnovil se
zákaz vycházení v noci, ale obchody a služby zůstaly otevřené.
Nouzový stav byl prodloužen do 23. prosince. Nově potom do 22. ledna 2021.
Od 27. prosince se začalo s očkováním proti CoVIDu, a to nejprve se zdravotníky a seniory
nad 80 let. EU hromadně nakupovala vakcínu nejprve firmy Pfizer a BioNTech.
Nouzový stav tak trval na podzim 2020 od 5. října do 31.prosince 2020.

Obecní poplatky v roce 2021
Za komunální odpad : splatnost 31. března 2021
Občané s trvalým pobytem v obci 500 Kč za osobu a rok
Rekreační objekty: 500,- Kč za objekt a rok
(Příbram zdražila na 600 Kč za osobu a rok, Dobříš na 750 Kč za osobu a rok)
Za psa: splatnost 31. března 2021
Za každého psa v evidenci: 80,- Kč za rok (Obecnice 60 Kč)
občané nad 65 let: 40,-Kč za rok (Obecnice 0 Kč)
a za každého dalšího psa 80,-Kč za rok (Obecnice 90 Kč, důchodci 60 Kč)
Vodné: splatnost 31. prosince 2021
Nově od 1.1. 2021 - 38,- Kč za každý odebraný m3 (Příbram 87,71 Kč/m3)
Stočné: splatnost 31. prosince 2021
Nově od 1.1.2021 - 27,- Kč za každý odebraný m3 (Příbram 87,71 Kč/m3)
Nebo minimální paušální poplatek 972,- Kč (stanovené směrné číslo 36m3 minimální odběr
na osobu nebo rekreační objekt dle vyhlášky 428/2001 Sb.)
Z důvodů nařízení vlády ČR žádáme o maximální využití možnosti hradit poplatky na
bankovní účet obce 521696349/0800 s variabilním symbolem čp. domu a omezit osobní
návštěvy úřadu na nezbytné minimum. Nahlášení stavu vodoměru a informace o výši
poplatků je možné zjistit v pracovní dny telefonicky u paní účetní na čísle 602 413 979.
Možnost hradit poplatky na pokladně Obecního úřadu zůstává, ale v době koronaviru pouze
v omezené době a to v pondělí 9.30-12.00, 13.00-15.30 a ve středu 13.00-18.00.

Obecní úřad Drahlín
V době nouzového stavu funguje dle nařízení vlády ČR OÚ v
omezeném režimu.
Pokladní hodiny
Pondělí 9:30-12:00, 13:00-15:30
Středa 13:00-18:00
Úřední hodiny
Středa 15:00-18:00
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7. října 2020 se konalo veřejné zasedání OZ.

OZ řešilo záměr pronájmu vodní plochy parc. č. 202/13
v k.ú. Drahlín o výměře 6.199 m2, což je vodní nádrž V Luhu.
Informace byla vyvěšena na webu obce od října 2020. O
pronájem má zájem Český rybářský svaz, místní organizace
Bohutín. ČRS zde chce provozovat hospodářský rybolov
s možností zakoupení místní povolenky k lovení ryb. Svaz by
rybník zarybnil, celoročně ho udržoval včetně okolí rybníku.
Zastupitelé obce si vyžádali předložení návrhu smlouvy včetně
přehledu investic do příštího zasedání zastupitelstva obce.
 OZ schválilo přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z Programu 2017-2020 z Fondu obnovy venkova na akci
„Herní prvky Malý Drahlín“
 OZ schválilo přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a uzavření veřejnoprávní
smlouvy z Programu 2017-2020 z Fondu obnovy venkova na akci „Oprava místní
komunikace Malý Drahlín“
 OZ schválilo převod nevyčerpaných finančních prostředků TJ Sokola Drahlín z roku
2019 do roku 2020 v částce 8.663 Kč. Prostředky mohou být použity výhradně na akce
uvedené ve smlouvě z roku 2019, uskutečněné v roce 2020. OZ schválilo podpis
dodatku k příslušné smlouvě.
 OZ vzalo na vědomí nebo schválilo dvě rozpočtová opatření roku 2020, a to č.4 a č.5.
Opatření jsou uvedena níže.
 OZ schválilo podpis smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
k pozemní komunikaci a podmínkám stavby akce „Drahlín-rozšíření vodovodu a
kanalizace na parcelách č. 973 a 966 k.ú. Drahlín se Středočeským krajem.
 OZ bylo seznámeno s možností odkupu budovy čp. 56 (bývalé oplatkárny), případně
s možností směny za pozemek parc. č. 561 v k.ú. Drahlín. OZ pověřilo starostu obce
k jednání se zástupci ZD Sádek, v jejich vlastnictví bývalá oplatkárna je.
 OZ pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy s dodavatelem akce „Obnova obrusné
vrstvy na místní komunikaci parcel č. 57/21 a 57/14. Hlavním kritériem podpisu smlouvy
je ekonomická výhodnost nabídky, kde celková hodnota stavby nesmí překročit částku
400.000 Kč bez DPH.
 OZ vzalo na vědomí zrušení všech kulturních akcí pořádaných obcí do konce roku
vzhledem k vážné epidemiologické situaci v naší zemi.
 OZ pověřilo finanční výbor k sestavení rozpočtu obce na rok 2021 vzhledem k poklesu
rozpočtových příjmů obce z důvodu pandemie koronaviru.
25. listopadu 2020 se konalo veřejné zasedání OZ
Projednalo:
 Rozpočtové opatření č. 6/2020
 Schválilo rozpočtové opatření č. 7/2020
 Projednalo návrh rozpočtu obce na rok 2021 se schodkem 2.822.649 Kč.
 Provoz prodejny COOP dostala na starost paní Horychová, která jednala s majiteli
prodejny a v současné době je stále v jednání forma prodeje potravin a drogistického
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zboží v této prodejně. Jsou následující varianty: 1) pojízdná prodejna, 2) otevření
prodejny v režii COOP Příbram, 3) pronájem prodejny jinému provozovateli. O vývoji
bude zpravodaj dále informovat. Zastupitelstvo to vzalo na vědomí.
 Na vědomí bylo vzato i to, že stále probíhají jednání ohledně odkoupení budovy čp. 56
na návsi obce.
21. prosince 2020 se konalo veřejné zasedání OZ
Projednalo:
 Žádost o prodloužení nájemné smlouvy na nebytové prostory Drahlín čp.38
 Rozpočet PO Mateřská škola Drahlín na rok 2021
 Závazné ukazatele Mateřské školy Drahlín na rok 2021
 Stanovilo ceny vodného a stočného na rok 2021
 Žádost o pronájem vodní plochy rybníku V Luhu
 Schvalovalo střednědobý výhled rozpočtu obce Drahlín na roku 2021-2023
 Schvalovalo rozpočet obce na rok 2021
 Schvalovalo směrnici č.1/2020 pro práci s osobními údaji
Blíže bude zpravodaj o tomto zasedání informovat v DZ01/2021, po zveřejnění zápisu na webu
obce.

Územní plán obce Drahlín
Městský úřad Příbram vydal formou veřejné vyhlášky termín dne veřejného projednávání
Územního plánu obce Drahlín. Jednání se konalo 15. září 202 na MěÚ Příbram. Návrh byl
k nahlédnutí na webu www.pribram.eu . V současné době se čeká na stanoviska dotčených
orgánů, které se zatím nevyjádřily.

Obecní voda a kanalizace
Stanovení ceny vodného a stočného od 1.1.2021
Dle kalkulace ceny vodného a stočného dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou pro obec Drahlín
vypracovala 1. SČV. Cena vody je kalkulací stanovena na 93,33 Kč/m3 a cena stočného je
kalkulací stanovena na 43,16 Kč/m3. Zastupitelstvo obce Drahlín rozhodlo svým usnesením,
že vodné a stočné bude dotováno z rozpočtu obce Drahlín. Nové ceny pro rok 2021 jsou
uvedeny výše.
Dne 14. října 2020 obdržel OÚ Drahlín rozhodnutí MZe o poskytnutí účelové dotace na
vybudování II. etapy rozšíření vodovodu v obci. Tento den také započaly stavební práce
na rozšíření vodovodu v Malém Drahlíně a práce pokračovaly v severní části obce Drahlín.
Dodávky vody stávajícím odběratelům by neměly být omezeny, informoval na webu obce
obecní úřad od 8. října.
Stavba by měla být dokončena do 30. června 2021.
Dotace z Ministerstva zemědělství činí 7.353.000,- Kč.
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V polovině listopadu 2020 se pracovalo hlavně v severní části obce od vodojemu Drahlín
východním směrem a moje obrázky pocházejí z této stavby. Kvůli stavbě byla přerušena
dodávka vody pro stávající odběratele jen minimálně, a to ve středu 25. listopadu od 10.00
do 12.00 hodin a 7. ledna 2021 od 13.00 do 15.00 hodin.

Na konci listopadu stavba pokračovala nejsevernější ulicí dále a občané zde byli omezeni
v dopravě zákazy vjezdu v době stavby. Následující obrázky jsem vyfotila 28. listopadu.
.

Zpravodaj 2020

-6-

Drahlín

Drahlínský zpravodaj 04/2020

Na sv. Lucii došla stavba vodovodu k rozcestí u čp.199
Řízení o podání společného povolení ke stavbě „Drahlín – rozšíření vodovodu a
kanalizace na č. parc. 973 a 966 k.ú. Drahlín“
4. listopadu 2020 bylo zahájeno na Městském
úřadu Příbram, odboru životního prostředí
řízení ke stavbě rozšíření vodovodu a
kanalizace na výše uvedených parcelách.
Jedná se o vodovodní řad 1 v délce 102,86 m a
vodovodní řad 2 o délce 140,65 m a o 6
přípojek vodovodu v délce 28,60 m a o
kanalizační stoku A v délce 104,29m, stoku B o
délce 147,28m a 6 ks odboček v délce 24,17m.
Projektovou dokumentaci zpracoval Ing. Václav
Ureš. Vše je potřebné pro novou výstavbu
v intravilánu naší obce.
Dne 24. listopadu byla provedena kontrola kvality pitné vody v místním vodovodu.
Ve vodojemu Drahlín je surová voda kvalitní, vodovod Drahlín na odběrním místě kuchyňka
má pitnou vodu splňující všechny ukazatele pro její kvalitu (vyšší je pouze koncentrace
železa, koncentrace dusičnanů je hluboko pod hygienickým limitem). U vodojemu Malý
Drahlín kontrola zjistila nižší koncentrace chlóru, vysoký obsah oxidu uhličitého, což může
mít vliv na korozi potrubí. Vodovod Malý Drahlín má pitnou vodu vyhovující kvality s nízkou
koncentrací železa a manganu. Celkově je v Drahlíně pitná voda kvalitní a bez závadová.
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Oprava místních kapliček
Pokračovala oprava místních kapliček, která začala v červenci. Pracovalo se uvnitř kapličky
Drahlín a na odvodnění kapličky Malý Drahlín. Odkryla se také původní kamenná
podezdívka obou kapliček. Kapličky byly nabíleny.

Inovace kapliček byla dokončena na konci
listopadu. V kapličce na návsi ve Velkém Drahlíně
byl upraven i dřevěný oltář, ke kterému bylo nově
zhotoveno dubové klekadlo, a vrátil se renovovaný
obraz sv. Václava na koni, opět bylo zavedeno
elektrické zvonění, a to i do kapličky na Malém
Drahlíně, kde doposud chybělo.
Kapličky mají kompletně vyměněny krovy a nové
měděné střechy. Kapličky jsou opatřeny novými
dveřmi.
Renovací získaly obě kapličky na důstojnosti a
myslím, že stojí za povšimnutí.
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Rozpočet 2020
7.října 2020 bylo na veřejném zasedání OZ Drahlín schváleno rozpočtové opatření č.
4/2020. Jednalo se pouze o přesun finančních prostředků. Z kapitol Nákup materiálu, ostatní
služby a pohoštění pro kulturu se 50.000 Kč přesunulo do kapitol Pozemky – komunální služby
v částce 2.000 Kč a Stavby – komunální služby v částce 48.000 Kč.
7.října 2020 bylo schváleno rozpočtové opatření č.5/2020.
Příjmy zvýšila dotace na volby 2020 o 17.000 Kč a dotace od státu na kompenzaci dopadů
covidové pandemie na příjmy obce v částce 696.250 Kč. Současně byly příjmy sníženy o
částku 727.857 Kč, což byla již zaúčtovaná dotace. Rozpočtové opatření je vyrovnané a
snížené příjmy o 14.607,- se kompenzují i na straně výdajů, kde došlo k přesunům finančních
prostředků. Výdaje se zvýšily o částku 1.032.393 Kč – investice na rozšíření vodovodu. Dále
byly přesunuty prostředky z oprav nebytových prostor na opravy haly v částce 20.000 Kč,
snížily se výdaje na ČOV v částce 700.000 Kč, snížily se výdaje na opravu OÚ, která nebyla
realizována, v částce 400.000 Kč, snížily se výdaje za nerealizované školení v částce 15.000
Kč, zvýšily se výdaje za odměny pracovníků u voleb, za ochranné pomůcky u voleb a nákup
materiálu u voleb v částce 17.000 Kč, zvýšily se odměny ZO a zdravotní pojištění ZO v částce
51.000 Kč.
21.října 2020 bylo schváleno rozpočtové opatření č.6/2020.
Celkově navýšilo výdaje rozpočtu o 20.100 Kč, z toho 20 tisíc Kč na úklid prostor obecního
úřadu a 100 Kč na pojištění obce.
25.listopadu 2020 bylo schváleno rozpočtové opatření č. 7/2020.
Celkově snížilo výdaje rozpočtu o 555.000 Kč. Protože plánovaná oprava místní komunikace
bude realizována až v letošním roce, byly sníženy výdaje na tuto část o 550.000 Kč. Zvýšily
se výdaje na vícepráce při opravách kapliček o +90.000 Kč, o 70.000 Kč byly zvýšeny výdaje
na opravy kanalizace, o 35.000 Kč výdaje na elektrickou energii v hale a revizi elektrokotle, o
30.000 Kč byly zvýšeny výdaje a opravy haly, o 40.000 Kč byly zvýšeny výdaje na dokončení
hřiště v Malém Drahlíně. Protože nebyla realizována výměna zařízení v moštárně, byly
rozpočtové výdaje v této části sníženy o 270.000 Kč.

Rozpočet 2021
Ve 4. čtvrtletí roku 2020 začala finanční komise připravovat rozpočet obce na rok 2021.
Rozpočet obce byl projednán na veřejném zasedání OZ 25. listopadu a schvalován 21.
prosince.
Rozpočet předpokládá příjmy ve výši 17.219.601,00 Kč a výdaje 19.523.000,00 Kč.
V příjmové části rozpočtu činí daňové příjmy
celkem 6.083.500,00 Kč, nedaňové příjmy potom
865.800,- Kč a dotace ze státního rozpočtu,
fondů, či rozpočtu kraje celkem 10.270.301,- Kč.
Nejvíce prostředků bude v roce 2021 vynaloženo
na provoz a rozšíření vodovodu v částce
11.696.500,00 Kč, na komunální služby a územní
rozvoj je plánováno 742.000,00 Kč, kde převážná
část prostředků bude použita na odkup bývalé
oplatkárny, na silnice a dopravní obslužnost 665.000,00 Kč, na péči o vzhled obce a veřejnou
zeleň 583.000,00 Kč apod. Celé znění rozpočtu je přehledně uvedeno na webových stránkách
obce. Rozpočet je schodkový 2.303.399,- Kč a schodek bude kryt finančními prostředky
z minulých let.
Zpravodaj 2020
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V roce 2019 a 2020 jsme celkem dostali přísliby na dotace ve výši 11.360.117,- Kč a
1.225.316,- Kč jsme v roce 2020 vyčerpali. Zbývající část dotací bude čerpána v průběhu roku
2021.
Zastupitelstvo obce se také zabývalo střednědobým rozpočtem obce na roky 2021 –
2023. V roce 2021 se plánuje především rozšíření vodovodu na severní část obce a přípravné
práce na rekonstrukci ČOV. Plánuje se odkup budovy čp. 56 (bývalé oplatkárny) a projekt na
moderní vytápění budovy čp. 92, kde sídlí obecní úřad, mateřinka a obecní knihovna. Na rok
2022 a 2023 je především plánována rekonstrukce čističky odpadních vod a oprava budovy
čp. 56. Vše v závislosti na obdržení dotací. V roce 2021 je plánován schodek rozpočtu a po
další dva roky mírný přebytek. Zůstatek na účtu obce je k 31. prosinci 2023 plánován na částku
857.000,00 Kč.
Na webu obce byl zveřejněn návrh rozpočtu Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram na
rok 2021. Celkové příjmy se počítají na 761.300 Kč, z toho příspěvky obcí 520.000 Kč.
Celkové výdaje se plánují na 1.363.300 Kč a počítá se se ztrátou ve výši 602.000 Kč.
Z výdajových položek jde největší část na platy a odměny zaměstnanců, a to v částce
1.219.400 Kč. Nájemné je plánováno na 69.000 Kč a cestovné na 40.000 Kč.
Dále byl také zveřejněn návrh rozpočtu Svazku obcí Podbrdského regionu na rok 2021.
Příjmy byly navrženy na částku 70.200 Kč, z toho příspěvky obcí 70.000 Kč. Výdaje byly
navrženy na částku 67.000 Kč, z toho nákup ostatních služeb 40.000 Kč, pohoštění 15.000 Kč
a nákup materiálu 10.000 Kč.

Demografické údaje obce za rok 2020
K 1. lednu 2020 žilo v obci podle ČSÚ 557 obyvatel (podle OÚ Drahlín 555 obyvatel)
V roce 2020 se narodili:
Natálie Stočesová - 2/2020
David Černička
- 8/2020
Diana Nosková – 1/2020
Astrid Poláková – 1/2020
Michal Silbernágl – 10/2020
Děti narozeny 12/2020 zatím nebyly nahlášeny, soupis přijde až v roce 2021.
V roce 2020 zemřeli:
07. ledna 2020 zemřel pan Jaroslav Samek čp. 71 ve věku 78 let
19. ledna 2020 zemřel pan Jiří Hrkal čp. 50 ve věku 78 let
20. srpna 2020 Marie Kulhánková, čp. 237, 80 let
21. října 2020 Václav Drmla, čp. 141, 72 let
23. října 2020 zemřela paní Dagmar Benešová, čp. 28 ve věku 82 let (t.č. v sanatoriu)
31. prosince 2020 paní Ludmila Bryndová, čp 159 ve věku 73 let
K 31. prosinci 2020 žilo v obci podle údajů OÚ Drahlín 566 občanů.
Kulturní komise obce předala v tomto roce 51 balíčků s gratulacemi k výročí narození.
Vítání občánků, které bylo letos plánováno na jaro, se nekonalo, zastavila ho koronavirová
krize.
Nejstarší občankou obce byla paní Jiřina Kropáčová, která se dožila 96. let

Zpravodaj 2020

- 10 -

Drahlín

Drahlínský zpravodaj 04/2020
Pro zajímavost:
V roce 1971 k 1. lednu měla naše obec 468 trvale žijících obyvatel, letos k 1. lednu 557
obyvatel, to je přírůstek za 49 let pouhých 89 lidí.
V roce 2020 byla nejstarší Češkou paní Marie Holíková z Blížkovic na Znojemsku. Dožila se
109 let.
Přidělení čísel popisných v roce 2020
Čp. 264 – manželé Pšeničkovi
Čp. 265 – Nikola Petrovicová

Péče o vzhled obce
Ve 4. čtvrtletí 2020 došlo k prořezu stromů okolo kapličky a podél cesty ve východní části obce,
došlo k zahradnickým úpravám v okolí hřiště u mateřinky.

Informace o odpadech
OÚ oznamuje, že v rámci třídění odpadů jsou za obchodem COOP a u rybníku v Malém
Drahlíně umístěny nové kontejnery na kov.

Doprava a dopravní obslužnost
Jízdné ve Středočeském kraji
31. prosince 2020 končí jízdné zdarma pro studenty a seniory. Nové vedení kraje rozhodlo,
že prostředky budou použity účelněji!

Mateřská škola
Rok 2020 - 81 let od založení Mateřské školy v Drahlíně v roce 1939
Naše mateřinka měla v říjnu v plánu sklizeň. Kromě obilí se na jejich zahradě urodila spousta
cuket, aronií, rybízu a rajčat. Děti si povídaly o ovoci, které se právě sklízí, urodilo se jim na
hrušni právě tolik hrušek, kolik je dětí ve školce, tedy 24. Rozvíjely také své smyslové
poznávání ovoce a vlastnoručně si za pomoci paní kuchařek upekly jablkové šátečky, které
všem velmi chutnaly.

Zpravodaj 2020

- 11 -

Drahlín

Drahlínský zpravodaj 04/2020

Obrázky jsou ze září a ukazují sběr rajčat, mletí
obilí

Výroba šátečků děti opravdu bavila.
Nařízením Krajské hygienické stanice
byla mateřinka od 12. října do 19. října
uzavřena z důvodu karantény.

Od 19. října MŠ opět otevřela a děti i učitelky mohly provozovat své aktivity za dodržování
veškerých nařízení vlády. V říjnu se věnovaly zelenině a podzimu jako takovému.
Listopad byl v mateřince ve znamení barevnosti přírody a stromů. Děti se 5. listopadu
fotografovaly. V mateřince začaly v listopadu pracovat kroužky, a to dvakrát týdně, v lichém
týdnu to byl kroužek hry na flétnu a v sudém týdnu kroužek předškoláků. Každé úterý
odpoledne pracoval výtvarný kroužek. Děti také vyrobily krmítko pro ptáčky a byly v lese
nasypat vhodné krmení zvířátkům.
Od 1. prosince začal s dětmi pracovat školní psycholog. Jeho práce je financována z projektu
Šablony II. Kromě jiného psycholog poskytuje konzultace pro pedagogy i rodiče. Má pomoci
především dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a u předškoláků, kterým může
pomoci s bezproblémovým přechodem do základní školy. Pracuje s dětmi každé pondělí a
čtvrtek. V lednu příštího roku je v plánu společné konzultační odpoledne i s rodiči, kde se
rodiče dozví plány rozvoje dětí a vyhodnocení posunu dětí směrem ke škole.
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Čtyři obrázky jsou z října 2020, poslední ukazuje krásné tvoření z podzimního listí
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V prosinci se děti věnovaly adventu, do 5.12. Mikuláši a jeho tradici, Vánoce si děti připomněly
zpěvy vánočních písní a koled, připomněly si vánoční příběh a vánoční tradice. Vánoční
slavnost, která se měla uskutečnit 16. prosince, byla vzhledem k velké absenci dětí z důvodu
onemocnění neštovicemi zrušena.
21. prosince – 31. prosince 2020 byla mateřinka uzavřena.

Obecní veřejná knihovna
Rok 2020 – 97 let od první písemné zmínky o Obecní knihovně Drahlín v roce 1923
Knihovna má běžnou otevírací dobu každou středu od 16:00 do 18:00.
Od října 2020 knihovna plánovala otevřít dva kroužky pro děti
1) Mixík – smíšený kroužek probíhal každý čtvrtek od 16.00 do 17.00 hodin. Tvořilo ho
povídání, čtení a tvoření, drobná cvičení a pantomima. Kroužek probíhal v knihovně a
rodiče ho nehradili, náklady hradil obecní úřad.
2) Angličtina pro nejmenší probíhala každou středu od 15.30 do 16.20 hodin. Kroužek byl
určen dětem, které chodily na kroužek už dříve, dětem z mateřinky a dětem z 1. třídy
základní školy.
Nařízením Vlády ČR byla jejich činnost zastavena od 14. října 2020 z důvodu stále se
zhoršující pandemie koronaviru CoVID-19.
(informaci poskytla vedoucí knihovny Marie Kuchařová a jsou zveřejněny na webu obce)
Hodnocení roku 2020 v místní knihovně poskytla paní Marie Kuchařová:

Knihovnu v roce 2020 navštívilo 129 návštěv,
130 návštěv bylo na kroužcích a 46 návštěv na
dalších akcích, celkem tedy 305 návštěv.
Bilanci roku hodnotí paní Kuchařová jako velmi
pěknou, pokud připočteme fakt, že musela být
během roku několik měsíců zavřená z důvodu
nařízení vlády v nouzovém stavu v souvislosti
s pandemií CoVID-19. Letos nebyl z těchto
důvodů také vyhlášen žádný letní kroužek.
Kroužky, které se letos konaly, byly převedeny
na online. Na jaře předčítala i živě vysílala
Hanka Bílková, na podzim mohli rodiče probrat
výuku angličtiny v soukromé skupině na
Facebooku. Čtenářský kroužek měl možnost si
poslechnout vždy jednu kapitolu každý týden
na YouTube.
V roce 2020 bylo půjčeno celkem 250 knih (pro
srovnání v roce 2019 to bylo 380 knih). Velká
většina půjčených knih pocházela z výměnného fondu Knihovny Jana Drdy z Příbrami. Mezi
nejoblíbenější knihy patřily tituly: Osm (Radka Třeštíková), Někdo cizí v domě (Shari Lapena)
a Žiješ jenom dvakrát (Dominik Dán), z pohádek to byl Medvídek Lup a jeho kamarádi (Klára
Smolíková). Knihovna stále eviduje 35 aktivních čtenářů.
V roce 2020 přibylo v knihovně 20 vlastních knih (dar). I letos proběhlo 5 ženských setkání.
Paní Kuchařová vyjádřila politování nad tím, že se letos nekonaly žádné speciální akce, z nichž
nejvíce mrzí Rejdění čertíků.
Na obrázku je vidět sněhulák předělaný na zajíčka při jednom z jarních kroužků.
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Obecní kronika

.

Druhá kniha obecní kroniky z let 1993 – 2014 byla firmou Vazárna, s.r.o. dokončena včetně
drobných oprav až koncem října 2020. Zde uvádím ukázku z kroniky, která byla uložena v SOA
Příbram ve 4. čtvrtletí 2020, konkrétně dne 30. listopadu 2020. Jeden výtisk kroniky je uložen
na OÚ Drahlín.

Kronika bude také ze strany SOA Příbram digitalizována (ofocena) a bude možno ji po
obdržení prohlížet v programu SOA v počítači.
Originál kroniky je uložen v současné době u kronikářky.
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Společenské a sportovní akce v obci od října do prosince 2020
Všechny společenské akce byly z důvodu pandemie koronaviru CoVID-19 zrušeny do
konce roku 2020.
V neděli 29. listopadu začal advent.
Letošní rok to bylo v naší obci
smutné, před obchodem nad návsí
byl pouze rozsvícen vánoční strom,
tentokrát, v době koronavirové, bez
doprovodného programu i bez
setkání občanů při grogu či
svařeném víně. Ochuzeni jsme byli
i o tradiční vánoční trh a škodná
byla i naše mateřinka.
Tak alespoň my všichni, co
připravujeme vydání zpravodaje,
doufáme, že vánoční svátky byly u
každého v rámci možností veselé,
děti se radovaly z báječných dárků,
nikomu nezaskočila rybí kost
v krku, nikdo nebyl nepříjemně
zraněn, všichni si zazpívali doma koledy a vánoční písně a strávili nejkrásnější svátky roku
v pohodě a dobré náladě v kruhu svých blízkých.
Do nového roku 2021 přejeme všem občanům lásku, zdraví a úspěch ve všech
činnostech, do kterých se pustí. Ať je rok 2021 šťastnější a svobodnější, než ten
předcházející.
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Společenské organizace v obci
Tělovýchovná jednota Sokol Drahlín, o. s.
100 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 hraje už pouze MUŽSTVO „A“ ve III. třídě skupině A okresní soutěže a
mužstvo staré gardy.

Fotbal - mužstvo „A“
V sezóně 2020/2021, která začala 22. srpna, hrálo mužstvo „A“ ve 4. čtvrtletí následovně:
Po 6. kolech ze září 2020 bylo mužstvo průběžně na 7. místě tabulky.
7.kolo III. třídy, skupiny A jsme doma sehráli v sobotu 3. října. Soupeřem nám bylo mužstvo
TJ Sokola Hvožďany. Už v 6. minutě jsme prohrávali 0:1 a zabojovali jsme až na konci utkání.
V 78. minutě vyrovnal Ondřej Plecitý a na výhru upravil kapitán Jan Herink v 89. minutě utkání.
Vyhráli jsme tedy 2:1. Po sedmi kolech podzimu jsme zatím průběžně na 5. místě tabulky.
8.kolo III. třídy, skupiny A jsme hráli v Bohutíně s místním SK Litavanem v sobotu 10. října
od 16.00 hodin. Nastoupili jsme s kapitánem Janem Herinkem. První poločas se nám vůbec
nevydařil a prohráli jsme ho 0:3. Ve druhém jsme skóre posunuli na 3:2, když naše góly vstřelili
v 66. minutě Jan Herink a v 76. minutě Karel Štefány. Poslední gól vstřelil soupeř až v 90.
minutě a konečný výsledek utkání byl 4:2. Body nás tedy minuly a v průběžné tabulce jsme
klesli o jeden stupínek. Hrálo se za ztížených podmínek a bez diváků.
Všechny amatérské sportovní soutěže byly od 12. října přerušeny!
Na podzim 2020 bylo sehráno pouze 8 nebo 7 zápasů jednotlivými týmy soutěže, takže
neúplná tabulka Okresní soutěže Příbram, III. třída, skupina A vypadala takto:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

KLUB
TJ Stará Huť, z.s.
TJ Ligmet Milín B z.s
TJ Zduchovice, z.s.
TJ Sokol Pičín z.s.
SK LITAVAN Bohutín B
TJ Sokol Drahlín, z.s.
TJ Sokol Daleké Dušníky B
TJ Sokol Hvožďany, z.s.
SK PEČICE, z.s.
FC Višňová
SK Tochovice B, z.s.
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8
7
7
8
8
8
7
8
8
7

V
7
6
6
5
4
4
4
4
3
4
3

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

- 17 -

P
1
2
1
2
4
4
4
3
5
4
4

S
26:16
28:14
26:13
34:21
23:17
23:18
15:26
19:13
27:21
20:19
21:23

B
20
18
18
15
13
13
12
11
10
10
9

P+
1
0
0
0
0
0
1
2
0
2
0
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0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
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12.
13.
14.

Sokol Vrtule Láz, z.s.
TJ Sparta Věšín z.s.
TJ Sokol Dolní Hbity

8
8
8

2
2
0

0
0
0

6
6
8

22:26
14:39
4:36

7
6
0

0
0
0

1
0
0

Okresní pohárová soutěž byla zahájena 15. srpna.
První vyřazovací zápas jsme vyhráli nad SK Třebskem v poměru 6:3 už v září a ve 4. čtvrtletí
roku se měl hrát druhý vyřazovací zápas. Měl se původně hrát 28. října od 14.00 hodin
s mužstvem SK Spartak Příbram B. Zápas byl kvůli pandemii CoVID-19 odložen.

Na obrázcích je vidět smutné prázdné hřiště a rostoucí zeravy za hřištěm, které nahradily původní topoly.

Stolní tenis
Stolní tenisté Sokola Drahlín hrají ve dvou mužstvech „A“ a „B“. Obě mužstva hrála
v sezóně 2020/2021 v okresních soutěžích. Áčko v Regionálním přeboru I. a Béčko v
Regionálním přeboru II.

Mužstvo A
Sezóna 2020/2021 začala v září 2020 a mužstvo A hrálo v RP I.
Ve 3. čtvrtletí roku jsme sehráli jeden zápas, kdy jsme vyhráli se Slavojem Obecnicí C
poměrem 11:7.
Další zápasy podzimu 2020:
10. října 2020 v 9.00 hodin: SK Březnice D : A = 5 : 13
V utkání se nám dařilo, vyhráli jsme obě čtyřhry a získali tak 2 body: Šutek+Ondráček a
Samek +Müller, ve dvouhrách získal Josef Šutek 3 body, Jaroslav Samek 3 body, Oldřich
Ondráček 3 body a Jan Müller 2 body.
10. října 2020 ve 13.00 hodin: SK Březnice C : A = 9 : 9
Ve druhém utkání v Březnici byly body ze čtyřher rozděleny na oba celky, u nás byla
úspěšná dvojice Müller+Ondráček. Ve dvouhrách se dařilo Jaroslavu Samkovi za 3 body,
Josefu Šutkovi a Janu Müllerovi za 2 body a Oldřich Ondráček dodal 1 bod.
Po třech utkáních podzimu 2020 je mužstvo „A“ Sokola Drahlín na průběžném 3. místě
(3(2:1:0), skóre 33:21, 7 bodů). Plný počet bodů 9 má první Spartak Rožmitál B a druhý SK
Chraštice A.
Od 12. října 2020 byla soutěž stolních tenistů pozastavena.
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Na konci roku bylo sehráno velmi málo utkání, uvádím průběžnou tabulku RP I.
Pořadí

Družstvo

PU

V

R

P

K

Skóre

Body

1.

TJ Spartak Rožmitál pod Třemšínem "B", spolek

3

3

0

0

0

36:18 9

2.

SK Chraštice A

3

3

0

0

0

33:21 9

3.

TJ Sokol Drahlín

3

2

1

0

0

33:21 7

4.

TJ Tatran Sedlčany D

3

2

0

1

0

39:15 6

5.

SK Březnice C

3

1

1

1

0

27:27 4

6.

TJ Sokol Hluboš - Paseky "A"

2

1

0

1

0

18:18 3

7.

SK Březnice D

3

1

0

2

0

24:30 3

8.

TJ SLAVOJ Obecnice "C"

3

1

0

2

0

24:30 3

9.

TTC Příbram "B"

3

1

0

2

0

20:34 3

10.

TJ Spartak Čenkov A

2

0

0

2

0

15:21 0

11.

SK Klučenice A

1

0

0

1

0

6:12

12.

TJ Sokol Voznice B

3

0

0

3

0

13:41 0

0

Nejlepším hráčem v mužstvu A byl na podzim Jaroslav Samek s úspěšností: 81,82%, který
se umístil na 12. místě tabulky střelců RP I.

Mužstvo B
Sezóna 2020/2021 začala v září 2020 a mužstvo B hrálo v RP II.
Ve 3. čtvrtletí roku sehrálo mužstvo „B“ jeden zápas se Slavojem Obecnicí D a vyhrálo 15:3.
Zápasy ve 4. čtvrtletí podzimu 2020 sezóny 2020/2021:
10. října 2020 mužstvo „B“ Sokola Drahlín svá utkání nehrálo a od 12. 10. byla soutěž
pozastavena.
Průběžná tabulka ke konci roku 2020 je velmi chudá, naše mužstvo sehrálo jen jeden zápas.
Pořadí

Družstvo

PU

V R P K

Skóre

Body

1.

TJ Spartak Čenkov B

3

2

1

0

0

32:22

7

2.

TJ SLAVOJ Obecnice "D"

3

2

0

1

0

41:13

6

3.

TTC Příbram "C"

2

2

0

0

0

26:10

6

4.

TJ Sokol Hluboš - Paseky "B"

3

2

0

1

0

37:17

6

5.

SK Klučenice B

3

1

1

1

0

24:30

4

6.

TJ Sokol Drahlín "B"

1

1

0

0

0

13:5

3

7.

TJ Spartak Rožmitál pod Třemšínem "C", spolek

2

1

0

1

0

20:16

3

8.

Tělocvičná jednota Sokol Příbram C

2

1

0

1

0

14:22

3

9.

SK Chraštice B

3

0

0

3

0

15:39

0

10.

TJ Sokol Voznice - Malá Hraštice C

2

0

0

2

0

8:28

0

11.

Tělocvičná jednota Sokol Příbram D

2

0

0

2

0

4:32

0

Nejlepším hráčem mužstva B se 100%tní úspěšností se stal Stanislav Sláma, který se umístil
na 6. místě tabulky střelců RP II. Hned za ním se stejnou úspěšností jsou hráči Jan Müller a
Antonín Jaroš.
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Sokol Drahlín dále plánoval pro 4. čtvrtletí roku zvýšit zábranu za brankou, která je
umístěna blíže k silnici tak, aby míče nepadaly na přilehlou zahradu, případně až na hlavní
silnici vedoucí obcí. Podle sdělení pana Lukáše se podařilo zhotovit konstrukci za brankou
a síť bude natažena na jaře 2021.

Sbor dobrovolných hasičů Drahlín
131 let od založení SDH v obci v roce 1889
Sbor dobrovolných hasičů letos čítal k datu VVH 25. ledna 2020 22
členů, z toho 3 děti.
V letošním roce nás opustil dlouholetý aktivní člen sboru pan Jiří
Hrkal, který mnoho let zastával funkci jednatele sboru. Za jeho činnost
mu patří poděkování všech členů SDH, neboť vždy rozdával dobrou
náladu i své rady mladším a byl pro sbor přínosem i oporou.
Děkujeme.
4. čtvrtletí roku 2020 bylo smutné, sbor se do konce roku nesešel. Nekonalo se ani žádné
školení ke zvýšení odbornosti dobráků. I nás postihl „CoVID“.
10 hasičských jednotek zasahovalo u požáru garáže, který se následně přenesl i na nedaleký
rodinný dům v obci Orlov. Škoda byla odhadnuta na 10 miliónů Kč a příčina požáru se
vyšetřovala. Byl vyhlášen 2. stupeň požární pohotovosti. Zasahovali např. profesionálové
z Příbrami a dobrovolníci z Březových Hor nebo Bohutína a Podlesí. Místo prohledávali psi ke
zjištění akcelerátorů hoření.
V Obecnici při místním SDH už pracuje oddíl Mladý hasič, do kterého se přihlásilo 19
dětí a 2 děti z drahlínského SDH, tedy 21 dětí ve věku 7 až 13 let. Schází se každé pondělí
v hasičské zbrojnici v Obecnici. V říjnu se děti seznamovaly s typy hadic a učily se je skládat
na základně. Zvyšovaly si svou tělesnou zdatnost např. při štafetovém běhu. Učily se vázat
uzle, nebo zkoušely stabilizovanou polohu. Oddíl vede paní Kotápišová a info jsem získala
z obecnického zpravodaje měsíce října. Držíme mladých hasičům pěsti.
I na tento oddíl dolehla koronavirová krize a činnost oddílu byla v listopadu a prosinci 2020
přerušena.

Místní zahrádkáři
49 let od založení místní organizace ČSZ v roce 1971
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Podzim nám zase vymaloval přírodu do překrásných barev. Pokud je budete chtít vidět,
podívejte se na web obce, kde je zpravodaj barevný! Také vám na zahradě vyrostly
v listopadu bedly? Do lesa šel skoro každý a hřibů velikánů bylo bezpočet! Mohla za to vláha
a také mimořádně teplé noci na začátku listopadu.
Drahlínští občané zajímavě zdobí i na podzim své domy, jak ukazují následující dva obrázky
z listopadu 2020

A ještě dva obrázky, kde kouzlil mráz na konci listopadu.

CHKO Brdy
Čištění Brd od nevybuchlé munice
V Brdech nyní stále pracují pyrotechnici z 15. ženijního pluku a čistí CHKO od nevybuchlé
munice. Nyní pracují v prostoru obce Člunek, kde armáda vrací některé prostory o rozloze
necelých 6 ha. Dříve tu vojáci provozovali nácvik střeleb. Pyrotechnický průzkum tam probíhá
ve třech rovinách: v dopadové ploše do hloubky 30 cm, těsně za střelnicí potom do hloubky
10 cm, tam, kde oblast sousedí v obhospodařovanou plochou do hloubky 0.5 m. Asanace
prostoru by měla skončit 16. října tohoto roku. Dále se bude provádět pyrotechnický průzkum
v bývalém Vojenském újezdu Brdy. Celkem se čistí 2.400 ha a práce potrvají déle vzhledem
k tomu, že na jaře letošního roku musely být přerušeny na tři měsíce kvůli nouzovému stavu.
K polovině října je hotovo 57 ha, kde bylo nalezeno více jak 1.000 kusů munice. Práce budou
pokračovat i v zimních měsících v závislosti na klimatických podmínkách. Veškerá nalezená
munice se předává Vojenské policii, která zodpovídá za její odborné zničení.
Zpravodaj 2020
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(zdroj: Periskop, Armáda ČR)

Brdy a nové smlouvy
TO (turistická oblast) Brdy a Podbrdsko uzavřela na podzim 2020 dvě nové smlouvy o
turistickém využití oblasti. První uzavřela s Klubem českých turistů a druhou s Geoparkem
Barrandien. První smlouvou budou zajišťována nová turistická značení a udržována ta
stávající a bude zajištěna spolupráce na společných projektech v oblasti Brd. Druhá bude
sloužit ke spolupráci v oblasti propagace a odborného vzdělávání. Obě smlouvy by měly
přispět k jednotné propagaci oblasti, jejímu zviditelnění a ke zkvalitnění regionálního rozvoje
cestovního ruchu, případně sportu. Máme se na co těšit? To asi ukáže až čas.

Zajímavosti
Je libo šípky?
Šípky jsou oblíbené pro velké množství vitamínu C, mají ho 10x více jak citróny. Proto vám
mohou pomoct překonat období chřipek a nachlazení a posílit váš organismus. Šípky na
usušení se sbírají ještě tvrdé, tedy takové, které nepřešel mráz. Ty, co už mrazem přešly, se
hodí na marmeládu, víno a další dobroty.
Šípky na čaj se suší celé nebo nasekané nejlépe
tak, že je necháme volně vysychat třeba za pomoci
sluníčka. Někdy pomůže i trouba zahřátá na 70°C
s větrákem nebo otevřenými dvířky. Správně
usušené šípky se dají dobře rozlomit nebo rozdrolit
a mají krásnou červenou barvu.
Šípkový čaj: šípky nadrťte, na 1 litr vody dejte 2
polévkové lžíce drtiny a nechte je přes noc ve
studené vodě louhovat. Potom je přeceďte a před
konzumací jen nahřejte maximálně na teplotu
70°C.Tak uchováte v čaji většinu vitamínů C, A, K a
vitamíny skupiny B. Dobrou chuť.
Rozebírání starých hald na Příbramsku
Ministerstvo životního prostředí dalo v říjnu 2020 zelenou rozebírání hald u šachet č. 11,15 a
19. Haldy by měly posloužit při realizaci dopravních staveb, hlavně při dostavbě dálnice D4.
MŽP vydalo prohlášení, že rozebírání hald nemůže mít významný vliv na životní
prostředí Příbramska. DIAMO stále monitoruje radiaci hald a nepředpokládá významnou
změnu při jejich rozebírání. Proti se již dříve postavila značná část obyvatel Příbrami a okolí.
Příbramský starosta pan Konvalinka uvedl, že město podá proti tomuto vyjádření rozklad.
(zdroj www.pribram.cz)

Kamerový systém v Příbrami vás hlídá
Do konce letošního roku by měla být dokončena další tři místa kontrolních bodů kamerového
systému města Příbram, a to Březohorská, Čechovská a Slunná ulice. V září 2020 to schválili
příbramští radní. Od roku 1999 jsou kontrolní kamery už na Václavském náměstí, náměstí
T.G.Masaryka, Pražské ulici, náměstí 17. listopadu, ulici Politických vězňů, ulici Legionářů.
Od roku 2000 potom v ulici Milínské, Dlouhé, Brodské, Na Rynečku, v Březnické a Mariánské.
Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) byl před 3. lety modernizován. Kamery mají
30tinásobý optický zoom a laserové ostření, kterému nevadí ani špatné osvětlení a zhoršená
viditelnost.
(zdroj www.pribram.cz)
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Zámek Hluboš
Také se vám nelíbí stav Zámku Hluboš? Bude možná lépe. Nezisková organizace Zámek
Hluboš zahájila letos podpisem smlouvy s majitelem Jiřím Landou odkup zámku, jeho obnovu
do původního stavu jako letního sídla T.G.Masaryka a jeho zpřístupnění veřejnosti.
Podpisu smlouvy předcházela řada jednání a konzultací s partnery a dárci. Záměrem nového
majitele je vrátit na zámek i do zahrady kulturní a společenský život. Letos od 1. adventní
neděle by měla být otevřena kaple pro nedělní duchovní setkávání.
Pokud chcete přispět na obnovu zámku nebo se jakkoliv aktivně zapojit do jeho obnovy třeba
brigádou či nápadem, lze kontaktovat správkyni paní Janu Merunkovou na mailové adrese
jana@zamekhlubos.org (telefon: 602 549 310). Zámek zavedl místní měnu chechtáky (che) a
pokud si je vyděláte (příklad: za 6 hodin brigády je 1 che), můžete jimi platit na místních
kulturních akcích. Samozřejmě lze platit i běžnou měnou.
Co říkáte, zapojíte se?
Vnik Zámku Hluboš je datován do roku 1546.
V novodobé historii rodina dřívějších majitelů zámku,
potomci podnikatele Josefa Kolaříka, dostala zámek
v restituci v roce 1991. V roce 2001 zpřístupnili
veřejnosti expozici věnovanou T.G.Masarykovi a
skoro 20 let se snažili zámek rekonstruovat. Jejich
záměr se nezdařil a zámek v roce 2010 byl pro
veřejnost uzavřen. Jeho provoz a údržba stály rodinu
mnoho finančních prostředků, proto se rozhodla
zámek prodat. Podařilo se to až v roce 2017 za částku
15 mil. Kč. Nový majitel zámku Jiří Landa se
společností Revenium, z.s. Brno založil společnost Zámek Hluboš, s.r.o. Znovu plánoval
oživení zámku i zahrady. Začal přestavbou koníren, kde měla být chráněná dílna pro
malovýrobu a minipivovar. Velké a také značně finančně náročné plány skončily v roce 2020,
kdy byl zámek opět prodán.
Informace VLS neboli zprávy z lesní správy
U Vojenských lesů se žádné převratné změny neudály, nadále se
potýkáme s lýkožroutem smrkovým; jiné dříví se prakticky netěží
kromě kůrovcového. Minulý rok byl srážkově trochu lepší než
předešlé roky, ale brouk je namnožený, takže se dá očekávat i
v letošním roce jeho gradace, kterou se budeme snažit brzdit
preventivními opatřeními, včasnými těžebními zásahy a asanací vytěženého dřeva. Výrazně
by pomohl chladný a deštivý rok, zejména jeho vegetační období. Loni nám v rámci lesní
správy vzniklo kůrovcovou těžbou téměř 60 hektarů holin, z nichž skoro 20 ha je již pokryto
přirozeným zmlazením; zbytek se bude na jaře a na podzim zalesňovat. Veškeré listnaté
dřeviny (asi 40 %) musíme oplocovat, aby nám je spárkatá zvěř nesežrala; na zbytek dáváme
opět smrk, případně borovici.
Co můžete od lesní správy získat:
- samovýroba palivového dříví – pravidla jsou stejná jako v minulosti a zadávají ji
přímo jednotliví lesní hajní na svých úsecích
- prodej palivového dříví: kontaktní osoba - Ing. Tomáš Nekl, nadlesní – tel.
731137611; e-mail: tomas.nekl@vls.cz
Surový kmen (délka 8-12 m) - 430 Kč/m3 bez DPH (tzn. 275 Kč za prostorový metr)
Vláknina (délka 2m) - 420 Kč/m3 bez DPH (tzn. 269 Kč za prostorový metr)
Palivové dříví o délce 1 m se v lese nevyrábí.
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Dopravu si zajišťuje kupující na své náklady; pouze v případě odkupu množství
25 m3 a více jsme schopni zajistit i dopravu.
-

-

zvěřina – od poloviny ledna je ukončen odlov jelení a srnčí zvěře a loví se pouze černá
zvěř, čili divoká prasata; zde je cena: do 20 kg váhy - 30 Kč, přes 20 kg váhy - 40 Kč.
Prodávají se pouze celé kusy v kůži. Kontaktní osoba je též Ing. Tomáš Nekl.
pronájem zasedací místnosti v přízemí lesní správy (pokud pomine současná
pandemie) – cena 500.- Kč za jednorázový pronájem
dále lesní správa provozuje Informační turistické centrum též v přízemí lesní správy;
v zimním období pouze po telefonické domluvě, od května bude otevřeno podle toho,
jak dovolí situace s Covidem
Všem občanům přejeme do nového roku vše nejlepší!
Ing. Václav Pernegr, vedoucí lesní správy.

Drahlínský zpravodaj 04/2020 vydává Obecní úřad Drahlín, Tel.: 318 614 290, e-mail: info@drahlin.cz,
počet výtisků 300, ročník 2020, datum vydání leden 2021
Zpracovala Dana Chmelíková, Zpravodaj bude zveřejněn na stránkách www.drahlin.cz
Telefony:
starosta Ing. Zdeněk Černohorský 606 050 122, místostarosta Věra Schneiderová DiS 724 764 888
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