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Tento zpravodaj se věnuje událostem v obci od ledna 2020 do
března 2020
Rok 2020 – uplyne 696 let od první písemné zmínky o obci v roce
1324

Skoro jediný zimní den se sněhem vypadal v letošní zimě v Drahlíně 28. února 2020
tak, jak vidíte na obrázku 1, druhý obrázek ukazuje jaro 21. března
V noci z 27. na 28. února napadlo nejvíce sněhu letošní zimy – u nás asi 8 cm, sníh vydržel
dva dny, jinak byl na zemi pouze poprašek nebo omrz nebo vůbec žádný sníh. Nejvíce
sněhu letošního jara bylo 21. března 2020, a to 5 cm

Informace pro občany
Obchod s potravinami
Obchod Coop Příbram je opět od 30. března 2020 zavřený. Paní
vedoucí Štefányová skončila a Coop Příbram opět řeší stejný
problém jako v roce předcházejícím. Nenašla se nová vedoucí
prodejny.
Je velká škoda, aby jediný
obchod, který u nás v obci
v současné době reálně je,
byl zavřený.

Výzva!!!!!
Neznáte
šikovnou
a
spolehlivou osobu, která
by obchod převzala a
umožnila tak občanům
nakupovat základní potraviny a drogistické zboží bez
dojíždění do Příbrami????? Neváhejte a ozvěte se
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provozním pracovníkům Coop Příbram. Telefon: 318 492 003 nebo 777 957 147 (paní
Ptáčková).
Inzerát Coop Příbram vyšel i v místním 14tidenníku Periskop v č. 5/2020

Koronavirus CoVID-19
Obecní úřad Drahlín vydal přílohu k mimořádným opatřením v naší republice i
v obci Drahlín v souvislosti s pandemií CoVID-19, která je součástí tištěné verze
zpravodaje. Na webových stránkách ji najdete současně se zpravodajem
DZ01/2020 jako samostatnou přílohu.

Akce připravované na 2. čtvrtletí 2020 byly prozatím zrušeny.

Nová služba občanům
Vzhledem k současné situaci, více než kdy jindy, všichni potřebujeme
aktuální informace. Obstarali jsme pro Vás chytrou aplikaci
do mobilních telefonů a tabletů. Jedná se o mobilní aplikaci
V OBRAZE. Doufáme, že Vám tato aplikace usnadní orientaci
v aktuálním dění nejen naší obce a ušetří Vám čas
O co jde a co to aplikace umí?
Pomocí této aplikace můžete dostávat všechny aktuální informace z našich webových stránek
přímo do svých mobilních telefonů a tabletů. Na novou zprávu vás upozorní
notifikace. Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu naší obce, upozorní vás na nově
vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo
dokumenty vyvěšené na úřední desce. Do aplikace se nemusíte registrovat, neposkytujete
žádná osobní data.
Co k aktivaci aplikace potřebujete?
chytrý telefon nebo tablet s operačním systémem Android či iOS, přístup na internet
Kde si lze aplikaci stáhnout?

Jak máte postupovat?
stáhněte si zdarma aplikaci do chytrého telefonu - vyberte možnost přidat obec - vyberte
obec, kterou chcete sledovat
Jaké informace v aplikaci najdete?
Aktuality - záznamy z úřední desky - pozvánky na kulturní a sportovní akce - fotogalerie
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Místní obecní úřad
V prvním čtvrtletí 2020 se konalo jedno veřejné zasedání obecního zastupitelstva.
Podrobný zápis najdete na webových stránkách obce www.drahlin.cz.
Podle slibu se vracím k veřejnému zasedání dne 16. 12. 2019 podrobněji: Kromě rozpočtů
na rok 2020, výhledu na léta 2020-2022 a rozpočtových opatřeních č. 5 a 6 a schválením
poplatků pro rok 2020 se zastupitelstvo obce zabývalo schválením rozpočtu pro naši
mateřinku pro rok 2020 – bude to 320 000 Kč ve 12cti splátkách. Jmenovalo inventarizační
komisi s předsedkyní Věrou Schneiderovou a členy Zuzanou Tydlitátovou a Marií
Kuchařovou. Doporučilo stavbu rodinného domu na pozemku č. 783/4 za podmínky, že
stavitel dostane souhlasné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny. Souhlasilo také
s prodloužením kanalizačního řadu k pozemku stavby za předpokladu finančních možností
obce a případným spolufinancováním ze strany investora. OZ souhlasilo s připojením
rodinného domu na pozemku č. 75/28 na kanalizační řad. Na vodovodní řad to bude možné,
až po dokončení jeho rozšíření. OZ schválilo odkup pozemku č. 880/12 o rozloze 5.801 m2
za částku 200.000 Kč z důvodu možné realizace nového vodního zdroje. OZ schválilo výši
odměn členů zastupitelstva s platností od 1. ledna 2020 ve výši 90% z maximální částky dle
nařízení vlády č. 318/2017Sb. Odměna pro DPČ a DPP se zvyšuje z 80 Kč/hod. na 100
Kč/hod. OZ schválilo prodloužení nájemní smlouvy nebytového prostoru v domě čp. 38 paní
Martině Dikanové do 31.12.2020. Byl schválen nový ceník pronájmů multifunkční haly, platný
od 1.1.2020. Ceník je zveřejněn na webu obce.
Zasedání zastupitelstva 19. února 2020
Schválilo rozpočtové opatření č. 1/2020, schválilo záměr prodeje jednoho pozemku obce, dále
schválilo cenovou nabídku odvozu odpadů pro rok 2020, vypsání výběrového řízení na stavbu
„Drahlín – rozšíření vodovodu“, vypsání výběrového řízení na akci „Rekonstrukce místní
komunikace Malý Drahlín“. Stanovilo pravidla plateb pro stočné a schválilo dotace pro spolky
na rok 2020. Současně schválilo navýšení závazných ukazatelů pro MŠ Drahlín v roce 2020,
schválilo podání žádosti o dotace MAS Brdy na vybudování chodníku od hasičské zbrojnice
k obchodu Coop, kde by se obec podílela 5% na celkových nákladech. OZ schválilo příspěvky
na společenské akce v I. čtvrtletí roku, atd. Kompletní zápis ze zasedání je na webu obce.

Rozpočet obce 2020
Rozpočet obce na rok 2020 byl schválen OZ na veřejném zasedání dne 16. prosince 2019.
Rozpočet je schodkový se schodkem 6.261.343 Kč. Příjmy celkem 8.970.157 Kč. Výdaje
byly schváleny ve výši celkem 15.186.500 Kč. Podrobně najdete návrh rozpočtu na webu
obce v části úřad-ekonomika.
V průběhu 1. čtvrtletí 2020 byla schválena tato rozpočtová opatření:
Rozpočtové opatření č.1 z 26. února 2020 : zvýšilo příjmy obce o 6.000 Kč, jednalo se o
příspěvek Středočeského kraje
Na zasedání OZ 19. února byla schválena částka na odvoz tříděného, komunálního i
nebezpečného odpadu v hodnotě 340.470 Kč bez DPH.
19. února byly OZ schváleny dotace pro spolky na rok 2020:
TJ Sokol Drahlín ve výši 80.000 Kč, SDH Drahlín ve výši 25.000 Kč, organizaci Nalžovický
zámek ve výši 5.000 Kč, organizaci Ochrana fauny ČR ve výši 5.000 Kč s tím, že do smlouvy
bude zahrnuta spolupráce na odchytu psů na území obce Drahlín.
Bylo schváleno navýšení závazných ukazatelů MŠ Drahlín pro rok 2020 ve výši 30.066 Kč,
které budou použity na mzdové náklady úklidu celé budovy čp. 92.
Byly schváleny příspěvky na společenské akce v I. čtvrtletí 2020: Dětská veselice – 3.000 Kč,
tombola na maškarním plesu 3.000 Kč, pohoštění na Retro MDŽ 3.000 Kč.
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Obecní voda a kanalizace
V roce 2020 nás čekají práce na vrtu, který by posílil vodojem Malý Drahlín. Vrt by měl být
postaven na pozemku, který obec koupila v minulém roce v prosinci. Na vrt by měla být použita
dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR. Obecní úřad počítá s dokončením stavby
v září 2020.
1.SčV provedla 4. února 2020 kontrolu kvality dodávané pitné vody pro VDJ Malý Drahlín,
kde kvalita vody odpovídá požadavkům po chemické i mikrobiologické stránce. Nižší byla
hodnota pH a vyšší obsah oxidu uhličitého a to může mít vliv na korozi kovového vodovodního
potrubí. Příznivé je, že byla zjištěna nízká koncentrace železa i manganu.
Pro VDJ Drahlín a vodovod Drahlín platí, že pitná voda je kvalitní, byla zjištěna vyšší
koncentrace manganu, ale nepřekročila riziko. Ve vodovodu Drahlín u č. 92 byl zjištěn vyšší
obsah železa a vodovod bude potřeba odkalit. Podrobně najdete obě zprávy na webu obce
v sekci obec - vodovod a kanalizace. Zprávu zpracoval Ing. Petr Vašek, technolog pitných vod
1. SčV.
OZ dne 19. února schválilo prodloužení vodovodu a kanalizace Malém Drahlíně
k pozemkům č. 973 a 966 kú Drahlín. Projektovou dokumentaci vyhotoví Ing. Václav Ureš za
cenu 77.500 Kč bez DPH. OZ schválilo vypsání výběrového řízení na akci Drahlín – rozšíření
vodovodu, II. etapa
OZ schválilo pravidla pro placení stočného od 1.1.2020:
U nemovitostí napojených pouze na veřejný vodovod, bude stočné stanoveno dle
namontovaného vodoměru. Majitel nemovitosti musí doložit jediný zdroj vody čestným
prohlášením.
U nemovitostí, kde je veřejný vodovod i vlastní zdroj vody bude cena stočného stanovena dle
směrných čísel vyhlášky 428/2001Sb. Majitelům nemovitosti bude nabídnuta možnost
montáže vlastního vodoměru na studnu a stočné bude počítáno ze součtů hodnot obou
vodoměrů.
OZ schválilo připojení nemovitosti čp. 174 k vodovodnímu řadu.
V průběhu jara 2020 bude namontováno monitorovací zařízení na novém vrtu pro Drahlín.
3. března 2020 došlo k menší havárii na potrubí vodovodu a v části obce netekla voda,
nebo tekla s velmi malým tlakem. Příčinou bylo vypojení potrubí, na kterém chyběly
protiskluzové spojky, při budování dešťové kanalizace. Z těchto důvodu musela být uzavřena
dodávka vody z vodojemu zásobující část Velkého Drahlína. Večer stejného dne už byla
závada opravena a dodávka vody obnovena.

Bioodpad, nebezpečný odpad, tříděný odpad
Další kontejner na nebezpečný a velkoobjemový odpad měl být přistaven začátkem dubna,
ale bohužel Technické služby nebudou momentálně svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu zajišťovat. Kontejner bude objednán hned, jak to bude možné a občané budou o
přesném datu včas informováni.

Péče o vzhled obce
V tomto období, kdy už časně nastoupilo jaro, byly práce na údržbě obecní zeleně soustředěny
do prořezávání větví, došlo také ke značnému prořezu stromů kolem okresní silnice do
Příbrami, který prováděli pracovníci údržby okresní silnice.
Na začátku března 2020 došlo k další rekultivaci bývalého hřiště V Luhu, kam bylo
povoleno navážet zeminu z výkopových prací. Od dubna 2020 už navážka nebude
povolena.
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Doprava a dopravní obslužnost
Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání 11. září 2019 vypsání výběrového řízení na
zakázku malého rozsahu na obnovu obrusné vrstvy místní komunikace Malý Drahlín na
příslušných pozemcích obce v k.ú. Drahlín, v jeho severní části. Komunikace byla poničena
těžkou technikou v důsledku zemních prací. Zastupitelstvo dne 19. února schválilo zadání
tohoto výběrového řízení na zakázku malého rozsahu podle zadávací dokumentace, kterou
předložil starosta obce. Zemní práce budou započaty na přelomu měsíce dubna/května,
vítěznou firmou s nejlepší nabídkou je firma Silniční stavby Svoboda, s.r.o., Jablonná 100, a
to s cenou 547.336,- Kč vč. DPH. Tato investice bude převážně hrazena z dotace poskytnuté
Středočeským krajem z Fondu obnovy venkova. Dotace bude poskytnuta ve výši 437.868,Kč.

Mateřská škola
Rok 2020 - 81 let od založení Mateřské školy v Drahlíně v roce 1939
Nový rok 2020 začal obdobím Tří králů, za které se děti velmi rády převlékly a zazpívaly koledy.
Ve vlastnoručně upečeném chlebu hledaly 3 fazole, kdo je našel, ten byl král. Děti rozbalily
dárky a jeden z dárků byly nové látkové tašky a peněženky pro každého, aby děti mohly chodit
pohodlněji nakupovat svačiny. V rámci výuky k finanční gramotnosti je hned 9. ledna
vyzkoušely. V lednu také začal narozeninový kalendář pro tento rok a začala ekoškolka.
Schůzka ekotýmu proběhla ve čtvrtek 19. ledna a tam se rozhodlo, že tento rok se budeme
věnovat oblasti "Prostředí".
Hned další týden
děti začaly plnit
první úkol od
rodiny
Křečkových. Měly
jim
povyprávět,
jaké je prostředí
venku
kolem
školky - zahrada a
kaplička na návsi.
Děti
vše
zdokumentovaly
na fotografie a
také potom celý
týden pozorovaly
a zaznamenávaly
počasí. Obdobné
pozorování čeká děti v dalších ročních obdobích. Další
z cyklu ekoprogramů "U pejska a kočičky" se uskutečnil v úterý 21. ledna.
V únoru děti čekal ekoprogram s názvem "Zimní spáči", a to 13. února. Mezitím už se děti
připravovaly na školkový karneval, který se letos ve znamení povolání a řemesel v úterý 18.
února. Ve čtvrtek 20. února dopoledne děti navštívily Čechovu stodolu a tam program
Masopust. Ekoprogram s názvem "Indiánský stopař" byl na programu 27. února.
V měsíci březnu děti probíraly nejrozšířenější materiály. Z dřevěné stavebnice, kterou jim
přinesl Ježíšek, si pomocí šroubů a nářadí vyráběly ptačí budku, ze starých novin papír.
Vyprávěly si o ropě a výrobcích z ní.
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Věnovaly se období před začátkem jara, udělaly pokusy se semínky, které ozřejmily dětem
podmínky jejich růstu. Děti se začaly připravovat na velikonoční jarmark. Pracovní schůzky
zaměřené na výrobu z keramiky se konaly 3. a 10. března. Paní ředitelka poděkovala všem
maminkám za účast na schůzkách i maminkám, které pomáhaly se šitím zvířátek doma.

Zápis dětí
do MŠ Drahlín na školní rok 2020/2021 se bude konat 14. května 2020 v budově MŠ na
návsi obce od 11.00 hodin do 16.00 hodin.
Podrobnosti o průběhu zápisu dětí se mohou s nařízením Ministerstva zdravotnictví
ČR měnit. Bližší informace budou uveřejněny.
Informace o naší mateřince si můžete už nyní pohodlně prohlédnout na webu obce v sekci
„Mateřská škola“ v hlavním menu, https://www.drahlin.cz/materska-skola/. Paní ředitelka
mateřinky většinu informací doplnila už 31. ledna 2020.

Obecní veřejná knihovna

.

Rok 2020 – 97 let od první písemné zmínky o Obecní knihovně Drahlín v roce 1923
V prvním čtvrtletí roku 2020 knihovna stále půjčovala knihy, pracovala s dětmi v kroužcích
zábavných i naučných (angličtina), a to až do uzavření knihovny kvůli vyhlášení stavu nouze
v Česku. Ženská setkávání se v tomto čtvrtletí nekonala.

Pátrání po vzniku Obecní veřejné knihovny Drahlín
První snahy o založení knihovny se objevily v Drahlíně v 19. století, doloženo je, že v roce
1888 byla v Drahlíně založena knihovna Čtenářského spolku Čelakovský, kterou vedl
knihovník původem rolník. Knihovna měla 14 členů a obhospodařovala 450 svazků knih.
Nebyla to knihovna veřejná, ale uzavřená pro členy klubu. V roce 1909 u nás byla Kočovná
knihovna V.S.P., kterou vedl učitel, měla 105 čtenářů a 85 svazků knih. Kromě těchto
knihoven tu byly také knihovny Dělnické tělovýchovné jednoty a Hasičského sboru Drahlín.
Přesné datum vzniku první z nich se nedochovalo, ale první Kronika SDH Drahlín uvádí, že
v roce 1891 sbor odebíral Hasičské listy březnické, v roce 1892 hasičský věstník a v roce
1900 byla objednána hasičská knihovna, která v začátku měla 13 svazků knih cvičebných a
poučných. V roce 1914 měly obě knihovny dohromady 52 svazků knih.
V tomto roce si čtenáři půjčili průměrně na jednoho 7 knih za rok. V roce 1914 měl Drahlín
celkem 4 knihovny, které měly 587 knih, 119 čtenářů, bylo tu 5 spolků, odebíralo se 31
časopisů, sehrály se 2 divadelní hry a konaly se 2 přednášky a 7 tanečních zábav. Kromě
těchto knihoven zde byla i knihovna učitelská a žákovská. Jejich pravděpodobný vznik spadá
na konec 19. století, např. ve školním roce 1926/27 71 žáků přečetlo 1101 knih, což byl průměr
15 knih na jednoho žáka. V těchto dvou knihovnách se také odebíraly časopisy jako Úhor,
Naše republika, Radost, Práce, Mladý svět a Od stříbrných hor. V pamětní knize školy
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v Drahlíně z let před II. světovou válkou jsou skoro každý rok pravidelně uváděny počty čtenářů
a počty knih, které přečetli. Některé knihy byly do těchto knihoven darovány soukromníky i
veřejnými institucemi, např. místní školní radou, okresním školským výborem, státním
knihoskladem nebo svazem mládeže po válce.
Vznik obecních veřejných knihoven podnítil zákon o veřejných obecních knihovnách č.
430/1919Sb., který vyšel 22. července 1919. Podle tohoto zákona musela každá obec povinně
zřídit veřejnou knihovnu. Stávalo se, že v případě existence nějaké spolkové knihovny,
většinou její fond přešel do právě založené veřejné knihovny
Lze tedy předpokládat, že tak tomu bylo i
u nás v Drahlíně, kromě knihoven
žákovské a učitelské. Tyto dvě u nás
fungovaly ještě po II. světové válce a jejich
fond přešel do obecní knihovny zřejmě až
po roce 1958, kdy byla provedena velká
revize knih ve třech knihovnách – veřejné,
učitelské a žákovské.
Na Příbramsku se 8. prosince 1920
ustavila Knihovní rada Příbram, která
koordinovala v oblasti vznik a rozvoj
knihoven. Příbramská lidová knihovna
byla založena už v roce 1900 a od roku
1920 se počítala mezi obecní veřejné
knihovny. Na konci roku 1923 měla 3238
knih a 427 čtenářů, spolek Prokop jí
daroval 330 knih, hasiči 50 knih apod.
Mluvila
jsem
s vedoucí
knihovny
v Obecnici a bývalou kronikářkou paní
Vyšínovou. V Obecnici existoval od roku
1870 čtenářský spolek Valdek, který vedl
knihovník a současně řídící učitel Záborec.
Ten pracoval jako důvěrník Okrskové
osvětové
komise
Obecnice
na
Příbramsku. V roce 1920 převedl fond
čtenářského spolku Valdek do obecní
knihovny a založil tak Obecní veřejnou knihovnu v Obecnici. Předpokládáme, že přibližně ve
stejné době vznikla obecní knihovna i v Drahlíně převodem knihovního fondu hlavně
čtenářského spolku Čelakovský. Nenašla jsem však zatím písemnou zmínku o založení
knihovny.
V roce 1923 začínají vycházet Osvětové věstníky Podbrdsko (OVP), které mapují kulturní život
v naší oblasti a vydává je osvětový sbor. V I. ročníku OVP není o Drahlínu žádná zmínka.
V roce 1924, ve druhém ročníku OVP je informace, že v Drahlíně existuje obecní veřejná
knihovna už v roce 1923. Disponuje 300 svazky a má 41 čtenářů, kteří si v daném roce
půjčili 193 knih. Toto je zatím nejstarší doložená informace o naší obecní veřejné
knihovně. V Drahlíně existovala i osvětová komise, která měla na starost kulturní život obce.
V dalších OVP jsou další informace. Např. v roce 1924 je uvedeno, že v Drahlíně existovala
obecní knihovna, obec měla 736 obyvatel, škola měla 4 třídy a pracovala zde osvětová komise,
v roce 1925 je uvedeno, že Osvětový sbor Příbram byl rozdělen do okrsků, Drahlín patřil do
okrsku Obecnice a tam jako okrskový důvěrník pracoval učitel Methoděj Záborec z Obecnice.
V roce 1925 se také konaly státní knihovnické kurzy. OVP z roku 1926 – IV. ročník uvádí, že
v roce 1920 bylo v Čechách, Moravě a Slezsku 2900 knihoven, v roce 1921 4900 knihoven
v roce 1923 7000 knihoven a v roce 1924 7700 obecních knihoven. V roce 1929 měla Obecní
knihovna Drahlín 383 knih, 36 čtenářů a 684 zápůjček za rok, v roce 1930 měla Obecní
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knihovna Drahlín 397 svazků, 58 čtenářů a 564 výpůjček za rok, v roce 1934 to bylo 462
svazků, 58 čtenářů a 1234 výpůjček za rok.
V současné době (2019) je knihovna modernizována a digitalizována, je zařazena do
knihovního systému Clavius Reks, disponuje cca 1800 svazky, i v roce 2019 měla možnost
půjčit několik set knih z Knihovny Jana Drdy z Příbrami. Eviduje 33 aktivních čtenářů, kteří
280x navštívili knihovnu k výpůjčkám v tomto roce a půjčili si 380 knih. Knihovna v poslední
době rozšířila svou činnost o práci s dětmi ve dvou kroužcích a o ženská setkávání. Podílí se
také na organizaci různých akcí v obci.
Přehled knihovníků v Obecní veřejné knihovně Drahlín
1923 – 1946: není dochováno
1946 – 1948: Antonín Týbl (620 svazků)
1948 – 1949: Václav Týbl (697 svazků)
1950 – 1951: knihovna zavřena
1952 – 1963: Jan Halouska
1964 – 1965: Hana Kubátová
1966 – 1980: žádná zmínka, snahy kulturní komise o znovuotevření
1981 – 1988: Václav Lopata
1988 – 1993: Anna Bímová (2. výpůjční místo v M. Drahlíně – Mil. Schneiderová do 1991)
1993 – 1995: Miloslava Brokešová
1996 – 2000: Stanislava Humlová (1997 3 tisíce knih, 80 čtenářů)
2000 – 2006: Anna Bělohlávková (3750 svazků, 100 evidovaných čtenářů)
2006 – 2017: Jarmila Jezlová (Bretlová) (od 2009 nové prostory, v roce 2010 316 čtenářů)
Od 2017 : Marie Kuchařová (2019 1800 knih, 33 aktivních čtenářů, 380 výpůjček)
Použité materiály:
Informace paní Lenky Blažkové z Hornického muzea Příbram
Informace paní Hany Pegové z KJD v Příbrami (kniha Františka Poláka Kulturní poměry Příbramska,
Vzdělávací sbor Příbramě z roku 1914).
Vlastní pátrání v SOA Příbram – Pamětní kniha školy v Drahlíně 1926-1940, 1945-1979, Školní
kronika 1940-1945, Národní škola Drahlín, časopis Horymír 1920 – 1923, Osvětové věstníky
Podbrdsko 1925, 1934, 1935, OÚ Drahlín – zápisy o schůzích rady a pléna 1931-47
další materiály - Kronika hasičů 1889-2000, Obecní kronika 1946-1992, OVP z let 1925-1936 z KJD
v Příbrami
Informace paní Ivy Stlukové z Městské knihovny Beroun OVP ročník I. a II. z let 1923 a 1924
Informace vedoucí Obecní veřejné knihovny v Obecnici a bývalé kronikářky paní Vyšínové

Společenské a sportovní akce v obci od ledna do března 2020
Maškarní ples
Maškarní ples organizoval TJ Sokol Drahlín za spolupráce OÚ Drahlín a OÚ Sádek v tanečním
sále OÚ Sádek 21. února 2020 od 19.00 hodin. Masek se sešlo opravdu hodně, a protože
nebylo dáno žádné velké téma, byly různorodé, vtipné i veselé. Za fotografie děkuji Zdeňku
Lukášovi.

Zpravodaj 2020

Drahlín

Drahlínský zpravodaj 01/2020

Dětská veselice
U nás se tradici maškarních
rejů pro děti věnuje TJ
Sokol Drahlín, který si
přizval ke spolupráci řadu
spolehlivých podporovatelů
a rozzářil dětské oči
v zábavném
soutěžení,
hrách i tanečcích na tradiční
Dětské veselici.
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Letos se konala v sobotu 22. února v tanečním sále OÚ Sádek.
Letošní veselice naplnila sál skoro až prasknutí, zábavné tance
s předtančením se střídaly s různorodými soutěžemi pro malé,
větší i starší děti, nechyběla tradiční mašinka, při které se
spravedlivá porota snažila určit ty nej nej masky, a měla to
opravdu těžké, protože se daly do této kategorie zařadit snad
všechny předvedené modely. Zmíním jen některé: tři krásní
prťaví potápěči, mrňavá babka s natáčkou, vybarvená
zpěvačka s mikrofonem, bojácná chobotnice nebo cikánka
s černou hřívou vlasů.

Kromě motýla Emanuela tam byl i skutečný živý motýl Babočka admirál. Zajímavostí bylo i
to, že skoro nikdo v sále už nevěděl, k čemu sloužil děrný štítek, který byl tento den použit
k hodu dalekému, a nebylo vůbec lehké ho posunout co nejdále. Do soutěží se zapojili i
dospěláci a pro takovou „boudičkovanou“ to byla přímo nezbytnost. Tombola nezklamala a
byla bohatá, moderátor odpoledne Jirka vtipný a pohotový, zvukař Zdeněk perfektní, hlavní
organizátorka Danča s culíky uchechtaná a asistenti neomylní a pohotoví. Prostě prima
odpoledne - taková byla letošní masopustní veselice díky všem pořadatelům, rodičům,
sponzorům a aktivním účastníkům. Už teď se všichni těšíme na příští.

Retro MDŽ
Organizoval SDH Drahlín za pomoci OÚ Drahlín v sobotu 7. března 2020 v sále víceúčelové
haly v Drahlíně od 14.00 hodin.
Znáte to! Občas přijde vhod přátelské posezení v příjemném kolektivu. Na našem setkání
7. března to bylo právě tak. U jednotlivých stolů se živě diskutovalo a dobrovolníci ze SDH
Drahlín nám přichystali tradičně dobré pohoštění. Potěšilo přivítání gratulací k MDŽ s rudým
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karafiátem, symbolizujícím retro zaměření naší oslavy. I retro oblečky byly k vidění a pár
gentlemanů provedlo místní dámy retro i neretro tanečky. Pár milých slov slyšely ženy v úvodu
akce od starosty hasičů V. Petráně.

Letos nás nezastavil ani koronavirus
a oslavu si všichni náležitě užili. Svědčí o tom i 40 rozdaných karafiátů.

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.

Výroční valná hromada Sokola Drahlín
TJ Sokol Drahlín bilancoval svou činnost za rok 2019 a stanovil úkoly pro rok
2020 na VVH konané 1. února 2020 ve sportovní hale Drahlín. Účastnilo se 42 členů
s právem hlasovacím z 96ti členů organizace. VVH řídil Ing. Pavel Kratochvíl.
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Zpráva o činnosti za rok 2019 konstatovala, že úkoly roku 2019 se podařilo splnit. Fotbalové
mužstvo "A" skončilo na jaře 2019 své účinkování v Okresním přeboru Příbram jako 14cté.
Od podzimu 2019 hrálo opět ve III. třídě skupině "A" na okrese. Po podzimní části soutěže je
průběžně na 2. místě tabulky, sehrálo 13 zápasů, z nichž 8 vyhrálo. Dosáhlo na skóre 49:17
a na 27 bodů. Soutěž zatím vede SK Litavan Bohutín B. Mužstvo trénoval na jaře 2019
Jaroslav Štefan a od podzimu Petr Špindler.
Mužstvo starších žáků skočilo v sezóně 2018/2019
na 9. místě tabulky v soutěži OP starších žáků
na okrese Příbram a podařilo se jim hlavně jaro
2019, kdy soutěž o 9.-16. místo mužstvo vyhrálo.
Mužstvo se potýkalo s nedostatkem hráčů, proto
na podzim 2019 spojilo své síly s žáky ze Slavoje
Obecnice. Po podzimní části je mužstvo žáků
na průběžném 3. místě tabulky OP starších žáků
na okrese. Z 12cti utkání jich 8 vyhrálo a má
impozantní skóre 89:28. Tabulku zatím vede TJ
Spartak Rožmitál. Žáky stále trénuje Michal
Pachole.
Fotbal hraje i mužstvo Staré gardy, které vedl Petr
Špindler. Mužstvo sehrálo tři turnaje, z nichž bylo na domácím turnaji Izolace Cup druhé,
na Memoriálu Petra Duška v Hluboši třetí a turnaj v Obecnici vyhrálo. I toto mužstvo
se potýkalo s nedostatkem hráčů a určitou únavou. Petr Špindler se rozhodl skončit u mužstva
jako vedoucí a nyní se hledá jeho nástupce.
Ve stolním tenisu hrají dvě družstva "A"
v Regionálním přeboru I. a "B" v Regionálním
přeboru II. na okrese Příbram. Obě mužstva
se standardně
udržují
uprostřed
tabulek
příslušných soutěží. Mužstvo "A" bylo v sezóně
2018/2019 sedmé a na podzim 2019 zatím čtvrté,
vede ho Jaroslav Samek. Mužstvo "B" bylo
v sezóně 2018/2019 čtvrté a na podzim 2019 páté.
Mužstvo "B" vede Jan Müller.
Na VVH byli vyhodnoceni nejlepší sportovci
organizace za rok 2019:
Nejlepším hráčem fotbalového mužstva "A" se stal Tomáš Plecitý
Nejlepším střelcem mužstva "A"
Jonáš Pavlišta
Nejlepším hráčem i střelcem žáků
Vojtěch Kadlec
Nejlepším stolním tenistou
Jaroslav Samek
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Z dalších úkolů se podařily akce: nohejbal trojic v lednu 2019, VVH 2019, maškarní ples
a dětská veselice v únoru 2019, pálení čarodějnic v dubnu 2019, dětský sportovní den
a turnaj neregistrovaných hráčů a hráček stolního tenisu v červnu 2019, turnaj Izolace Cup
v létě a průběžná údržba areálu hřiště U Hradiště.
Úkoly pro rok 2020 byly stanoveny obdobně, navíc se bude konat oslava 100 let založení
Sokola v obci (založen roku 1920).
Usnesení VVH bylo odsouhlaseno jednomyslně.

Fotbal
Ve fotbalu organizaci reprezentovalo mužstvo „A“, které hrálo od podzimu 2019 ve III.
třídě skupině A okresní soutěže, starší žáci hrající v soutěži OP na okrese a mužstvo
staré gardy.
Fotbalový oddíl uspořádal 11. ledna 2020 turnaj v nohejbalu trojic. Organizačně ho zvládl
Filip Ježek a sešlo celkem 11 trojic.
Výsledky turnaje:
1. Paseky (J. Cifrain, T. Plecitý, O. Plecitý)
2. Bobani ( P. Škuta, M. Škuta, M. Dendys)
3. Hluboš (T. Hazucha, P. Záluský st., P. Záluský ml.)
4. Drahlín (F. Ježek, J. Herink, J. Dobák)
5. Hošíci
(V. Kuba, J. Hošek, D. Hošek)
6. Dušíci
(P. Černohorský, P. Nekolný, J. Kadeřábek)
7. Balest
(D. Bartůněk, J. Lebeda, J. Štefan)
8. Kozlíci (K. Štefány, J. Černohorský, V. Pistora)
9. Mongeo (P. Špindler, M. Špindler, K. Lukáš)
10. Rošťáci (M. Pacina, O. Plíhal, P. Plíhal)
11. Sešívky (M. Lukáš, D. Květ, J. Rampa)

Fotbal - mužstvo „A“
Soutěž III. třídy skupiny A v sezóně 2019/2020 se hraje dvoukolově a nastoupilo v ní 14
fotbalových jedenáctek. Na podzim 2019 se hrálo celkem 13 zápasů soutěže III. třídy „A“
Po podzimu 2019 přezimovalo mužstvo A na 2. místě tabulky, ze 13cti zápasů jich 8
vyhrálo a 5 prohrálo. Dosáhlo na skóre 49:17 a získalo 27 bodů. Před jarní soutěží
nedošlo k žádným změnám v mužstvu „A“. Od začátku února mužstvo „A“ trénovalo 2x týdně
a 7. března sehrálo přátelské přípravné utkání s mužstvem z Jinců na umělé trávě na
Dobříši. Prohrálo 1:5.
Jaro 2020 sezóny 2019/2020
Na jaře 2020 se začalo hrát v okresní soutěži 14. kolem 21. března a jarní část soutěže
sezóny 2019/2020 končila 13. června 2020.
Pro fanoušky uvádím přehled jednotlivých zápasů fotbalového mužstva „A“, pokud se
uskuteční, zatím byly všechny fotbalové soutěže kvůli nákaze koronavirem v ČR
přerušeny na neurčito!!
14. kolo 21. března v 15.00
= A : TJ Sokol Daleké Dušníky B
15. kolo 28. března v 16.30
= FC Višňová : A
16. kolo 04. dubna v 16.30
= A : TJ Sokol Pičín
17. kolo 11. dubna v 16.30
= A : TJ Sokol Dolní Hbity
18. kolo 18. dubna v 17.00
= SK Pečice : A
19. kolo 25. dubna v 17.00
= A : TJ Sokol Stará Huť
20. kolo 02. května v 17.00
= TJ Sokol Hvožďany . A
21. kolo 09. května v 17.00
= A : SK Litavan Bohutín B
22. kolo 16. května v 17.00
= TJ Zduchovice : A
23. kolo 23. května v 17.00
= A : TJ Ligmet Milín B
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24. kolo
25. kolo
26. kolo

31. května v 17.00
06. června v 17.00
13. června v 17.00

=
=
=

TJ Sokol Rosovice B : A
A : Sparta Věšín
Sokol Vrtule Láz : A

Fotbal – starší žáci
Na podzim 2019 žáci spojili své síly se staršími žáky ze Slavoje Obecnice a hráli pod názvem
Drahlín/Obecnice.
V sezóně 2019/2020 hraje opět mužstvo starších žáků Sokola Drahlín v Okresním přeboru
Příbram ve skupině starších žáků A. Na podzim 2019 se hrálo dvoukolově. Žákovské
mužstvo Drahlín/Obecnice skončilo po podzimu na 3. místě tabulky. Sehrálo 12 zápasů,
z nichž 8 vyhrálo a 4 prohrálo. Podzim žáci skončili s vysoce aktivním skóre 89:28 a získali 24
bodů. Na prvním místě tabulky střelců po podzimu skončil náš Jonáš Matějka za úctyhodných
36 branek.
Jaro 2020 sezóny 2019/2020
Na jaře došlo k dělení na skupiny výkonnostně bližších mužstev, jako tomu bylo v uplynulé
sezóně. Naši žáci Drahlín/Obecnice nastoupili ve skupině E2A – Okresním přeborníku starších
žáků. Zahajovali soutěž 22. března a končili 14. června. Jako soupeři jim byla 3 nejlepší
mužstva ze skupiny A a tři nejlepší mužstva ze skupiny B Okresního přeboru starších žáků
Příbram z podzimu 2019.
Přehled hracích dnů na jaře 2020, pokud se takto uskuteční:
1. kolo 22. března v 10.00 = D/O : Podlesí/Bohutín
2. kolo 29. března v 14.00 = TJ Sokol Počepice : D/O
3. kolo 4. dubna - nehrajeme
4. kolo 12. dubna v 10.00 = Nový Knín/Nová Ves : D/O
5. kolo 19. dubna v 10.00 = D/O : Spartak Rožmitál pod Třemšínem
6. kolo 26. dubna v 14.30 = Ligmet Milín : D/O
7. kolo 3. května v 10.00 = D/O : Obořiště
8. kolo 10. května v 14.30 = Podlesí/Bohutín : D/O
9. kolo 17. května v 10.00 = D/O : TJ Sokol Počepice
10. kolo 23. května – nehrajeme
11. kolo 31. května v 10.00 = D/O : Nový Knín/Nová Ves
12. kolo 7. června v 14.30 = Spartak Rožmitál : D/O
13. kolo 14. června v 10.00 = D/O : Ligmet Milín
14. kolo 13. května v 17.30 = Obořiště : D/O – vložené za 8.kolo
Fotbal – stará garda
Fotbalisté Staré gardy Sokola Drahlín v zimě nehráli. Také se hledal nový vedoucí tohoto
oddílu. Dosavadní vedoucí pan Petr Špindler oznámil na VVH Sokola v únoru 2020 svůj
odchod k mužstvu „A“, kde začal už od podzimu 2019 pracovat jako trenér.

Stolní tenis
Stolní tenisté Sokola Drahlín jsou rozděleni do dvou
mužstev „A“ a „B“. Obě mužstva hrála v této sezóně v
okresních soutěžích. Áčko v Regionálním přeboru I. a
Béčko v Regionálním přeboru II.

Mužstvo A
V sezóně 2018/2019 skončilo mužstvo „A“ na 7. místě RP I.
Sezóna 2019/2020 začala v září 2019.
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V soutěži RP I. máme 11 soupeřů: SK Klučenice A, TJ Slavoj Obecnice C, TJ Spartak
Čenkov B, TJ Tatran Sedlčany B a C, SK Chraštice A, SK Březnice C a D, TJ Sokol HlubošPaseky A, TJ Sokol Voznice A, TJ Sokol Příbram C.
Soupisku A mužstva tvoří 12 hráčů: Jaroslav
Samek (vedoucí), Josef Šutek, Oldřich Ondráček,
Ivan Chvojka, Miloslav Pistulka, Antonín Jaroš,
Stanislav Sláma ml., Stanislav Lopata, Jan Müller,
Jaromír Brynda, Petr Šefr, Martin Vlasatý.
Po podzimu 2019 skončilo mužstvo A na
průběžném 4. místě tabulky, když získalo 20
bodů, z 11cti zápasů 6x vyhrálo, 2x remizovalo a
3x prohrálo. Z jednotlivých hráčů přezimovali na
12. místě Jaroslav Samek, na 16. místě Josef
Šutek a na 32. místě Oldřich Ondráček.
Jaro 2020 sezóny 2019/2019
Soutěžní zápasy začaly 11. ledna 2020.
12. kolo: 11. ledna 2020 v 9.00 hodin – TJ Sokol Příbram B : A = 0 : 18
Pro soupeře to byl debakl. Obě naše dvojice vyhrály ve čtyřhře a ve dvouhrách jsme také
nedali soupeři šanci. Jaroslav Samek, Josef Šutek, Ivan Chvojka i Oldřich Ondráček byli
stoprocentní. Soupeři jsme celkově dovolili vyhrát pouze 4 sady.
13.kolo: 25. ledna 2020 v 9.00 hodin – A : TJ Sokol Hluboš-Paseky A = 9 : 9
Čtyřhry skončily 1:1, za nás bodovali pánové Jaroslav Samek a Josef Šutek. Ve dvouhrách
byl 100%tní pouze Jaroslav Samek, po dvou bodech přidali Stanislav Sláma a Josef Šutek.
Našeho nejlepšího hráče Jardu Samka potrápil jen Jan Vlasák.
14.kolo: 25. ledna 2020 ve 13.00 hodin – A : TJ Tatran Sedlčany D = 7 : 11
Ve čtyřhře opět nezklamali Jaroslav Samek a Josef Šutek, ve dvouhrách přidali body 3x
Josef Šutek, 2x Jaroslav Samek a 1x Oldřich Ondráček. Nedařilo se tentokrát Stanislavu
Slámovi. Po 14cti kolech jsme průběžně na 4. místě, máme 24 bodů a bilanci 7:3:4.
15.kolo: 8. února 2020 v 9.00 hodin – TJ Tatran Sedlčany C : A = 12 : 6
Ve čtyřhrách jsme byli vyrovnaným soupeřem, ve dvouhrách uhráli body jen 2 Jaroslav
Samek, po 1 Josef Šutek a Oldřich Ondráček. Ivan Chvojka vyšel naprázdno, i když 1 bod
získal tím, že soupeř k utkání nenastoupil.
16.kolo: 8. února 2020 v 13.00 hodin – TJ Sokol Voznice A : A = 8 : 10
Čtyřhry byly nerozhodně, ve dvouhrách získali 3 body Jaroslav Samek a Josef Šutek, 2 Ivan
Chvojka a 1 Oldřich Ondráček, celkově 10 bodů. Průběžně po 16. kolech jsme na 4. místě
tabulky se skóre 173:115 a 27. body.
17.kolo: 22. února 2020 v 9.00 hodin – A : TJ Slavoj Obecnice C = 15 : 3
Čtyřhry byly naší záležitostí, ve dvouhrách ztratili body pouze: jeden bod Ivan Chvojka a dva
body Oldřich Ondráček. Bylo to naše jednoznačné vítězství.
18.kolo: 22. února 2020 v 13.00 hodin – A : TJ Spartak Čenkov B = 18 : 0
Vyhráli jsme vše, co šlo a Josef Šutek, Jaroslav Samek, Ivan Chvojka i Oldřich Ondráček byli
neporazitelní. Po 18cti kolech jsme průběžně na 4. místě RP I., máme skóre 206:118 a 33
bodů, průběžně zatím vede Tatran Sedlčany C.
19.kolo: 7. března 2020 v 9.00 hodin – SK Klučenice A : A = 6 : 12
Čtyřhra byla nerozhodně, ve dvouhrách bodoval 4x Jaroslav Samek, 3x Oldřich Ondráček a
2x Josef Šutek a Ivan Chvojka (ten k poslednímu zápasu nenastoupil).
20.kolo: 7. března 2020 v 13.00 hodin – SK Chraštice A : A = 6:12
Obě čtyřhry jsme prohráli, ale ve dvouhrách jsme to dohnali. 4x bodoval Jaroslav Samek, 3x
Josef Šutek a Oldřich Ondráček a 2x Ivan Chvojka. Je zajímavostí, že Jaroslav Samek ze
svých 13cti her, prohrál jen jednu! Do konce letošní sezóny zbývají 2 zápasy, zatím jsme
průběžně na 4. místě.
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Mužstvo B
V sezóně 2018/2019 skončilo mužstvo „B“ na 4.
místě RP II.
Sezóna 2019/2020 začala v září 2019.
V soutěži RP II. se potkáváme s 9ti soupeři: SK
Klučenice B, TJ Slavoj Obecnice D, TJ Spartak
Rožmitál B, SK Březnice E, TJ Sokol HlubošPaseky B, TTC Příbram B, TJ Sokol Voznice B, SK
Chraštice B a TJ Sokol Příbram D.
Na soupisce B mužstva je 8 hráčů: Jan Müller
(vedoucí), Stanislav Sláma ml., Stanislav Lopata,
Jaromír Brynda, Petr Šefr, Antonín Jaroš, Martin Vlasatý, Miloslav Pistulka..
Po podzimu 2019 mužstvo skončilo na 5. místě průběžné tabulky, ze 7mi zápasů jich 5
vyhrálo a 2 prohrálo, získalo 15 bodů a skóre 85:41. na nejlepším 9. místě přezimoval Jan
Müller, na 11. místě Stanislav Sláma a 17. místě Jaromír Brynda.
Jaro 2020 sezóny 2019/2020
10.kolo: 4. ledna 2020 – B : TJ Slavoj Obecnice D = 15:3
Vyhráli jsme obě čtyřhry a v jednotlivcích byli 100%tní Jan Müller, Jaromír Brynda a
Stanislav Lopata, Martin Vlasatý přispěl 1 výhrou. Zajímavostí bylo, že za Obecnici hrály
samé ženy a dokonce jedna Drahlíňačka Alena Samková, která získala pro konkurenci
všechny 3 body.
11.kolo: 4. ledna 2020 – B : Sokol Voznice B = 8:10
Utkání jsme těsně prohráli, ve čtyřhrách to byla plichta, ve dvouhrách byl nejlepší z naších
Jaromír Brynda se třemi body, Stanislav Lopata získal 2, po jednom Antonín Jaroš a Jan
Müller a tentokrát bez bodu Martin Vlasatý. Průběžně jsme se posunuli na 4. místo tabulky.
12.kolo: 18. ledna 2020 – TTC Příbram B : B = 12 : 6
Ve čtyřhře remíza, ve dvouhrách se nedařilo. Úspěšný byl pouze Stanislav Lopata, který
vyhrál své tři zápasy. Další 2 body přidali Jaromír Brynda a Jan Müller.
13.kolo: 1. února 2020 – B : TJ Sokol Hluboš-Paseky B = 6 : 12
Prohráli jsme obě čtyřhry a ve dvouhrách získal 3 body Jaromír Brynda, 2 Stanislav Lopata a
1 Stanislav Sláma, nováček Martin Vlasatý tentokrát nebodoval.
14.kolo: 1. února 2020 – B : TJ Sokol Příbram D = 17 : 1
Obě čtyřhry byly úspěšné a ve dvouhrách byli 100%tní Stanislav Sláma, Jaromír Brynda i
Jan Müller, 3x zvítězil i nováček Martin Vlasatý. Soupeř na nás neměl.
Po 14cti kolech a 12cti zápasech jsme průběžně na 5. místě s bilancí 7:0:5 a 21. body.
Soutěž průběžně vede TTC Příbram D s 28. body.
15.kolo: 15. února 2020 – TJ Spartak Rožmitál B : B = 13 : 5
Obě čtyřhry jsme prohráli, ve dvouhrách se dařilo dvakrát Stanislavu Lopatovi, jednou
Stanislavu Slámovi, Janu Müllerovi i Jaromíru Bryndovi. Prostě nebyl to náš den.
16.kolo: 15. února 2020 – SK Březnice E : B = 0 : 18 kontumačně
Jednoduchá a lehká výhra, když soupeř nenastoupil. Po 14. zápasech jsme zatím na 5.
místě se skóre 160:92, máme 24 bodů. Do konce soutěže zbývají 4 zápasy.
17.kolo: 29. února 2020 – B : SK Klučenice B = 15 : 3
Čtyřhry 100%tní, ve dvouhrách 100%ní Stanislav Lopata, 3 body uhráli Stanislav Sláma,
Jaromír Brynda a Jan Müller. Naši zabojovali!
18.kolo: 29. února 2020 – B : SK Chraštice B = 15 : 3
Skoro jako přes kopírák minulého zápasu, čtyřhry 100%tní, ve dvouhrách 100% Stanislav
Sláma, 3 body pro Jana Müllera, Jaromíra Bryndu i Oldřicha Ondráčka. Stále držíme 5.
místo, můžeme být i třetí, pokud se zadaří a soutěž nebude předčasně ukončena.
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Pátrání po vzniku Sokola v Drahlíně
Tělocvičná jednota Sokol Drahlín byla založena 28. září 1920 řídícím učitelem Františkem
Malým. Zprávu o tom jsem našla v SOA Příbram v novinách Horymír z roku 1920 a také
v pamětní knížce Drahlína z roku 1979 a následných materiálech. Kromě Sokola existovala
v Drahlíně i Dělnická tělovýchovná jednota (DTJ), jejíž datum vzniku jsem nenašla. Roku 1920
pořádal Sokol na louce pana Bryndy okresní cvičení.
V roce 1924 dostal Sokol od obce do nájmu pozemek V Luhu, a např. v roce 1935 platili
fotbalisté Sokola pronájem obci 10 Kč ročně. V roce 1927 bylo V Luhu uspořádáno okrskové
cvičení. V roce 1929 se na slavnost hasičů dostavili zástupci TJ Sokola starosta František Malý
a Josef Brynda, za DTJ Václav Drmla. V roce 1937 se křestu nové stříkačky účastnili zástupci
Sokola i DTJ. Cvičilo se v hostincích U Hrkalů a U Šnoblů. V roce 1938 se cvičenci Sokola
účastnili X. všesokolského sletu a cvičili v Praze jako dorostenci (Jan Kropáč, Josef Reiner,
Jaroslav Šrámek a M. Houdek).
Sokol byl na podzim 1941 zakázán a jeho majetek byl zabaven. Ve válce vzniká SK Drahlín
(sportovní klub), který dále používá hřiště V Luhu, po válce v roce 1945 MNV nařizuje klubu
upravit pronajaté hřiště do původní podoby na vlastní náklady a v roce 1946 byl majetek SK
Drahlín použit na úpravu tohoto hřiště. Po válce je obnovena činnost Sokola, už to není
tělocvičná jednota, ale tělovýchovná jednota (TJ Sokol), ta se sdružuje nejprve do
Tělovýchovného svazu Sokol, postupně se všechny sportovní organizace sjednocují a v roce
1957 vzniká na základě zákona č. 58/1956Sb. Československý svaz tělesné výchovy (ČSTV).
Pod ním potom pracuje i náš TJ Sokol. V roce 1958 se začíná stavět fotbalové hřiště V Luhu
a to je slavnostně otevřeno v roce 1959, dne 27. září 1959 utkáním Sokola Drahlín s RH Praha.
Předsedou Sokola byl v té době Jan Halouska. V roce 1962 TJ Sokol zastavuje dočasně svou
činnost pro nedostatek hráčů, ale už na jaře 1964 se formuje nové fotbalové mužstvo, které
v sezóně 1964/65 hraje ve III. třídě, oddělení západ, okresní soutěže. V roce 1979 se začíná
svépomocí stavět nové fotbalové hřiště U Hradiště, na jehož stavbě pracovalo kolem 40
převážně členů Sokola a celkem odpracovali bez mála 15 tisíc BH. Stavbu dozoroval tehdejší
člen Sokola a jeho pozdější předseda Ladislav Šrámek. Nové hřiště bylo slavnostně otevřeno
5. července 1986. Kromě fotbalového hřiště jsou v areálu i dětské hřiště, šatny, sklad a
pomocná hřiště.
Fotbalové mužstvo soutěží ve fotbalu na okrese Příbram dosud, vychovává současně mužstvo
mladých fotbalistů a pro radost hraje i mužstvo staré gardy. V roce 1969/1970 vzniká oddíl
stolního tenisu při TJ Sokolu Drahlín. Dvě mužstva stolního tenisu soutěží Regionálním
přeboru Příbram dosud.

Pokud se tedy současná organizace Sokola hlásí k odkazu původního Sokola
v Drahlíně, je datum vzniku Sokola v Drahlíně jasné = 28. září 1920.
Prameny:
SOA Příbram noviny Horymír 1920
Pamětní knihy obce Drahlín 1979, 1989, 1999, 2014
Kronika hasičů 1889-2000
Sešity pana Bartůňka, předsedy Sokola
Obecní kronika obce Drahlín 1946-1992
Kroniky školy Drahlín
Zápisy ze schůzí obecní rady a pléna obce Drahlín 1931-1947

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 jen 22
členů, z toho 3 děti.
V 1. čtvrtletí 2020 se 25. ledna konala Výroční valná hromada SDH
Drahlín. Zabývala se hodnocením činnosti v uplynulém roce 2019 a
výhledy další činnosti v roce 2020. Starosta pan Petráň kladně hodnotil
naši účast na okrskové soutěži v Sádku v květnu minulého roku i organizaci akcí pro obec,
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případně pomoc s organizací obecních akcí. Bohužel se v roce 2019 už dále nerozvíjela
činnost záchranářských psů a nezačala ani práce s dětmi. Na VVH vystoupila paní Kotápišová,
která přiblížila novou koncepci práce s dětmi v SDH Obecnice. Dělali na škole v Obecnici už
předběžný průzkum a zatím mají 26 potencionálních zájemců z řad dětí kolem 10 let. Vyzvala
náš SDH ke spolupráci v této oblasti.
Hospodářka SDH paní Petráňová informovala členy o hospodaření v roce 2019. Zakoupeny
byly 3 polohovací pásy, 5 trik a hlavně plovoucí čerpadlo. V roce 2019 sbor hospodařil se
ztrátou, ale vzhledem k ušetřeným finančním prostředkům z minulých let, zůstal v roce 2019
v kladných číslech na účtu i v pokladně.
V roce 2020 sbor plánuje naši účast na cvičeních a soutěžích v okolí, starost o hasící výzbroj
i výstroj, o hasičský automobil a budovu hasičské zbrojnice, z akcí potom úspěšné retro MDŽ
v březnu, účast a pomoc při akcích obce a dubnu a prosinci, pálení čarodějnic v dubnu, VI.
ročník Drahlínské drakiády na podzim.
Na VVH vystoupil také starosta III. okrsku Hluboš pan Juříček, který nám poděkoval za
spolupráci, pozval nás na akce SDH Obecnice i okrsku, diskutoval o práci s dětmi a o akcích
JPO (jednotky požární ochrany). Pro JPO 5, kam
je zařazen náš sbor, v poslední době nejsou
vyčleněny žádné dotace. Upozornil také na
obnovení střelby v VÚ Brdy v roce 2020.
Kronikářka sboru Dana Chmelíková prezentovala
kroniku od roku 2001 do konce roku 2019 (tedy
roku 130. výročí založení sboru). V roce 2020
bude kronika svázána a uložena v SOA Příbram.
První kronika sboru od roku 1889 do roku 2000 je
už v SOA Příbram uložena a sbor disponuje jejím
elektronickým opisem a 1 výtiskem okopírované
listinné podoby kroniky.
V březnu 2020 sbor zorganizoval retro oslavu MDŽ. K organizaci se konala porada hasičů 12.
února. Akce se konala 7. března od 14.00 hodin v místní hale a je popsána výše.
14.března začali
hasiči připravovat
čarodějnou
hranici a k tomu
účelu se sešli na
brigádě v Malém
Drahlíně
k prořezu stromů
kolem
vodní
nádrže.
Jeden
z obrázků
je
zajímavý – že by
se u nás usadil
bobr???? Nebo je
to
vtipálek
hasič??
Jirka
Mičan
mě
ubezpečil, že je to
bobr, který pravděpodobně přišel po potoce. Pokud se u nás usadí, máme se na co těšit!
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Místní zahrádkáři
49 let od založení místní organizace ČSZ v roce 1971
Zajímavostí je letošní leden. Meteorologové ho prohlásili nejteplejším lednem od roku 1880.
Čápi přiletěli už 10. února a zima byla letos opravdu prapodivná. Lidé i příroda marně čekali
na sníh.
10. února jsem fotila na zahradě – kvetly nebo se draly na květ bledule, sněženky, talovíny,
vřesovce, čemeřice, hyacinty, sedmikrásky …..

Brdy
Nová přírodní památka v CHKO Brdy
V CHKO Brdy byla loni o Vánocích vyhlášena nová přírodní památka – první maloplošně
chráněné území ve Středních Brdech – Jindřichova skála. Byla přesně vyhlášena 10.
prosince 2019 s účinností k 24. prosinci 2019. Nazývá se skalní srub (kolmá skalní stěna) a
pod ní je kamenné moře. Je to pro Brdy typický geomorfologický jev. Vznikla zvětráváním a
postupným odlamováním skalních bloků. Dosahuje výšky 21 metrů a patří k nejvyšším
v Brdech. Kamenné moře je zvláštní především svým rozsahem a velikostí skalních bloků.
Je tvořeno prvohorními slepenci. Z živé přírody jsou zde hlavně bohaté lišejníky, z nichž
nejohroženější jsou keříčkové dutohlávky. Ubližuje jim především sešlapávání, proto je
zakázáno do suti chodit. Ze skály je krásná vyhlídka na zříceninu hradu Valdek, která se tyčí
nad údolím Červeného potoka. Za ním dohlédnete až na křivoklátské kopce a lesy. (čerpáno
z místního tisku Periskop)
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Vichřice Sabine, která se přehnala 10. února i v Brdech, napáchala značné škody. U nás
dosahovala rychlosti větru až 97 km/hod. VLS odhadly škody na zhruba 20. tisících m3
dřeva, nejvíce byl zasažen západní okraj pohoří Brd. I když škody nejsou nijak dramatické,
vydalo VLS upozornění na to, aby návštěvníci dbali zvýšené opatrnosti. Veřejnost bude
průběžně informována o zákazech vstupů tam, kde se bude těžit poškozené dřevo. Na
odstranění škod se bude pravděpodobně pracovat do května 2020.
Kriminalita na Příbramsku
V prvním čtvrtletí roku se vždy objevují různé bilance. Bilancovala i Policie ČR Příbram. Proti
roku 2018 je na Příbramsku kriminalita na vzestupu o 7.8%. Spácháno bylo 1775 trestných
činů a objasněnost byla 49%. Na prvním místě jde o majetkovou trestnou činnost – z toho
nejvíce krádeže věcí z vozidel, vloupání do cizích objektů. Ukradeno bylo 30 aut a 21 jízdních
kol, vykradeno bylo 60 chat, 38 domů, 22 obchodů a 21 bytů. Násilných trestných činů bylo
méně – došlo k jedné vraždě, která byla objasněna, 33 úmyslných ublížení na zdraví, 18
porušení domovní svobody, 16 případů vyhrožování, 12 případů vydírání…. U mravnostní
kriminality došlo k poklesu na 20 činů. Z hospodářských trestných činů vede úvěrový podvod
(42x). Bylo zaznamenáno i 61 případů nedovolené výroby a držení drog. Ze všech spáchaných
činů jich 440 spáchali recidivisté. Mladiství se podíleli na 12. trestných činech.
Do prevence kriminality půjde v roce 2020 710 tisíc Kč z dotačních programů, a to hlavně na
tři programy ke snížení kriminality a zvýšení bezpečí občanů v oblasti. První je prevence
kybernetické kriminality, druhý resocializace recidivistů a třetí koordinace prevence kriminality.
To pro zajímavost. U nás v Drahlíně byl celkem klid.
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