Drahlínský zpravodaj 02/2018
Ročník 2018

prosinec 2018

Tento zpravodaj se věnuje událostem v obci od srpna 2018 do
prosince 2018.

Obecní úřad Drahlín

17. listopadu kvetly hledíky a jiné květiny…..

19. listopadu napadl první sníh …..

V říjnu došlo ke změnám v obecním zastupitelstvu, protože se 5. – 6. října konaly volby do
místních zastupitelstev spojené s obměnou části senátu. Obecní zastupitelstvo na svém
zasedání 2. května 2018 schválilo počet členů zastupitelstva obce pro nové volby. Podle
ustanovení $67 zákona 128/2000Sb. bude mít zastupitelstvo 9 členů. Usnesení schválilo
všech 8 přítomných členů současného zastupitelstva.
Do obecního zastupitelstva kandidovaly dvě uskupení a tři samostatní kandidáti. Za uskupení
Spokojený obyvatel Drahlína kandidovalo 9 kandidátů a za uskupení RVD 18 8 kandidátů.
Zvoleni byli:
Ing. Zdeněk Černohorský 161 hlasů, Marie Kuchařová 137 hlasů, Dana Horychová 166 hlasů,
Jaroslav Ježek 154 hlasů a Ing. Stanislav Lopata 164 hlasů – všichni z hnutí Spokojený
obyvatel Drahlína. Věra Schneiderová 133 hlasů, Josef Dvořák 111 hlasů, Ing. Josef Novotný
95 hlasů, Petr Kratochvíl 142 hlasů – všichni z hnutí RVD 18. Samostatní kandidáti nedostali
potřebný počet hlasů.
31. října 2018 se konalo ustavující zasedání nového zastupitelstva, které zvolilo nové vedení
obce. O novém starostovi a místostarostovi se hlasovalo tajně, o předsedech výborů a komisí
se hlasovalo veřejně. Nové zastupitelstvo odhlasovalo, že funkce starosty a jednoho
místostarosty bude neuvolněná.
Na zasedání složili noví zastupitelé slib podle § 69 odst. 2 zákona o obcích.
Starostou byl zvolen Ing. Zdeněk Černohorský, který bude tuto funkci zastávat již třetí
volební období. Novou místostarostkou byla zvolena Věra Schneiderová.
Na zasedání bylo schváleno zřízení tříčlenného finančního výboru, tříčlenného kontrolního
výboru a nově tříčlenné kulturní komise. Předsedkyní finančního výboru byla zvolena Dana
Horychová, předsedou kontrolního výboru Ing. Josef Novotný a předsedkyní kulturní komise
Marie Kuchařová.
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Členy finančního výboru se stali Ing. Stanislav Lopata a Marie Černohorská, členy kontrolního
výboru Jaroslav Ježek a Josef Dvořák a členy kulturní komise Věra Schneiderová a Martina
Dikanová.
Obecní úřad na návsi obce má úřední hodiny pro občany ve středu od 16.00 do 19.00
hodin, kdy jsou přítomni zastupitelé obce. Pro běžnou účetní agendu bylo otevřeno v pondělí
od 8.30 – 15.30 hod. a ve středu od 8.30 – 18.00 hodin (s přestávkou 12.00 – 13.00 hod.)
Od června 2018 do prosince 2018 se konalo celkem 5 veřejných zasedání obecního
zastupitelstva. Všechny zápisy z jednání byly zveřejněny na webových stránkách obce
www.drahlin.cz.
Na veřejném zasedání OZ dne 13. listopadu byly schváleny odměny zastupitelů
v 90%tní výši maximální odměny dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. s platností od 13.11.2018.
Zastupitelstvo také pověřilo starostu Ing. Zdeňka Černohorského k jednání pro zpracování
Územního plánu obce Drahlín. Zastupitelstvo schválilo kompetenci starosty obce k provádění
rozpočtových opatření v části příjmu i výdajů do výše 50.000 Kč.
Obecní voda a kanalizace
Voda v obecním vodovodu nedostačuje potřebám obce a jejích obyvatel, bylo nutno vodu do
vodojemu dovážet cisternami. Proto se obec rozhodla rozšířit vodovodní řad. V současné době
je zpracována projektová dokumentace, je vydán územní souhlas a stavební povolení. Na
webu obce se mohl každý informovat, že Městský úřad Příbram, odbor životního prostředí
vydal 9. listopadu 2018 veřejnou vyhlášku Oznámení o zahájení řízení ve věci rozšíření
vodovodu v naší obci. Letos bude obec žádat o dotaci. Vodovod by měl být rozšířen o délku
2.971,34 metrů, a to na území Malého Drahlína a severní část Drahlína. Termín dokončení
stavby je plánován na 31. prosince 2020. Stavební povolení bylo vyvěšeno 21. 12. 2018 a
najdete ho také na webu obce.
Zastupitelstvo obce schválilo podání žádosti o dotaci na výstavbu a technické zhodnocení
vodovodů pro veřejnou potřebu s tím, že obec ponese náklady do výše 40%. Současně
schválilo vypsání poptávkového řízení na dodavatele stavebních prací na části projektu
Drahlín – rozšíření vodovodu a propojení vodojemu Malý Drahlín – Drahlín. V případě
neobdržení dotace, bude realizováno pouze propojení obou vodojemů.
Zastupitelstvo rozhodlo o uzavření dohody o provedení práce s panem L.Š. na správce budov,
obsluhu vodojemů a ČOV na dobu od 1.12.2018 do 31.12.2018 s možností prodloužení dle
potřeb obce.
Rozpočet obce v roce 2018
Celkové příjmy rozpočtu byly stanoveny na 6.844.500 Kč, kde nejvyšší položkou jsou příjmy
daňové. Výdaje byly schváleny na částku 12.296.100 Kč, kde nejvyšší položky se týkají
zásobování obyvatel pitnou vodou, odvádění odpadních vod, výdajů na opravy silnic nebo
výdajů na odvoz komunálního odpadu.
Řádný rozpočet na rok 2018 byl schválen jako schodkový 13. prosince 2017.
Schodek rozpočtu ve výši 5.451.600 Kč by měl být kryt z finančních prostředků uspořených
z minulých let.
V průběhu roku bylo schváleno 6 rozpočtových opatření, která upřesňovala příjmy i výdaje
rozpočtu. Všechna je možno nalézt na webových stránkách obce v sekci ekonomiky.
V příjmové části rozpočtu došlo ke zvýšení příjmů u dotací Středočeského kraje na provoz, u
příjmů za odvody za odnětí půdy, u příjmů z poplatků za psy, u dotací na modernizaci knihovny
a u příjmů z prodeje pozemků, to v částce 156.094,03 Kč. Výdaje byly upraveny v oblastech
volby prezidenta, volby do ZO, drobného majetku MŠ, dorovnání do minimální mzdy u MŠ,
oprav veřejného rozhlasu, nakládání s ostatními odpady, výdajů na modernizaci knihovny,
výdajů na prvky dětského minihřiště na návsi, výdajů na bioskládku, úprav v obci těžkou
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technikou, odstupného při ukončení funkce, spotřebu el. energie v hasičské zbrojnici a o
poplatky bance, celkem v částce 462.161,03 Kč. Celkově byl navýšen schodek rozpočtu o
částku 306.067 Kč.
Konečný výsledek hospodaření za rok 2018 bude znám v červnu 2019
Dotace obdržené v roce 2018
Obec zažádala Fond kultury a obnovy památek Středočeského kraje o dotaci na modernizaci
místní knihovny se spoluúčastí obce minimálně 20%. Dotace byla poskytnuta ve výši 41.200
Kč.
V prosinci 2018 byla obci schválena dotace od ministerstva životního prostředí ČR na stavbu
přírodní zahrady u MŠ ve výši 500.000 Kč. Informaci uveřejnil Periskop č. 47/2018.
Dotace poskytnuté OÚ v roce 2018
Šlo o dotace v celkové výši 114.500 Kč 6ti společnostem, které byly detailně uvedeny ve
zpravodaji 01/2018. Dotace byly poskytnuty formou veřejnoprávních smluv nebo členských
příspěvků.
Příspěvková organizace obce Mateřská škola Drahlín, okr. Příbram měla schváleny výdaje
v roce 2018 ve výši 292.216 Kč.
Oprava vozovky
Oprava vozovky v Drahlíně od čp. 174 po čp. 207 začala 13. listopadu a byla dokončena 21.
listopadu. Pokládala se nová vrstva o tloušťce 5 cm na plochu 770 m2. Práce prováděla
společnost BES, s.r.o. Benešov za dohodnutou cenu.
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Mateřská škola

V září se děti věnovaly úrodě, na vlastní
zahradě sklízely obilí, kterého bylo letos
málo a to vyvolalo diskuzi o tom, proč se tak
stalo. Upekly si z něho chleba, a to od
vymlácení obilí, po jeho umletí a upečení.
Celý říjen se děti věnovaly přírodě, úrodě na
vlastní zahrádce, zelenině a ovoci, také se
fotografovaly. Ekocentrum Hrachov v říjnu
zahájilo cyklus ekoprogramů prvním dílem
s názvem „Ježek je kamarád“.
Říjen byl ve školce také ve znamení
podzimu a jeho barevnosti.
V listopadu se konala Martinská slavnost,
děti vyráběly v dílničce lucernu. Také se
konal seminář pro rodiče na téma Práce
s emocemi, kde přednášela Mgr. Ludmila
Sotáková. Ekocentrum Hrachov představilo
další ekoprogram s názvem Odpady.
Prosinec byl ve znamení nadcházejících
svátků
vánočních,
děti
z mateřinky
vystoupily se zpíváním o Ježíškovi na
zahájení adventu v obci 1. prosince.

V obci je pro předškoláky mateřská škola s
kapacitou 24 míst a jídelnou.
MŠ vedla v roce 2018 ředitelka Bc. Ludmila
Řechková. Provoz MŠ je v pondělí až pátek
od 6.15cti do 16ti hodin.
V novém školním roce 2018/2019 se roční
plán zaměřil na EKOškolku. Je to
mezinárodní program, který dává důraz na
prostředí, ve které děti žijí, týká se jídla,
vody a odpadů. Děti se v něm naučí
samostatně se rozhodovat, promýšlet své
jednání a činy a přebírat zodpovědnost. Byl
sestaven Ekotým z maminek, dětí a paní
učitelek, který si odsouhlasil téma letošního
roku Jídlo. Společně potom vymyslel
pravidla pro činnost týmu a druhý den dětští
členové
týmu
vysvětlily
ostatním
kamarádům vše o schůzce Ekotýmu.

Místní knihovna
Místní knihovnu v Drahlíně vede od roku
2017 paní Marie Kuchařová.
Knihovna sídlí v přízemí budovy obecního
úřadu, spolupracuje s Knihovnou Jana Drdy
Příbram a má možnost knihovní fond
pravidelně doplňovat o soubory knih z tzv.
výměnného fondu, např. v roce 2018 to bylo
17. října, kdy pracovnice KJD přivezly 50
knih, které obohatily naši knihovnu
v Drahlíně. Výměna funguje pravidelně 2x
v měsíci.

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

V září 2018 nastoupilo do školky 10 nových
malých kamarádů a tyto děti se musely
nejprve seznámit s novým prostředím a se
všemi jeho pravidly.

Zpravodaj 2018

-4-

Drahlín

Drahlínský zpravodaj 02/2018
V knihovně je otevřeno každou středu od
15:00 do 18:00 hod. Roční poplatek za
využití služeb naší knihovny činí 40,-Kč za
rok a 1 občana.
Ve druhém pololetí roku 2018 se mohou
naši nejmenší scházet na dvou již dříve
zavedených kroužcích, to je výtvarný a
čtenářský. Nově byla dětem umožněna
výuka základů angličtiny. Tento nový
kroužek je určen pro děti předškolního věku
a prvňáky a bude mít v knihovně vyhrazen
čas každý týden hodinu.

s tříděním na listovou a větvovou část. Tato
služba se osvědčila. Prostor u bývalého
kravína je udržován, větvová část byla letos
shrnována tak, aby se bylo stále místo pro
další bioodpad.
ZO na svém zasedání 26. září schválilo
uzavření smlouvy o dodávkách bioodpadu
se společností Farma Koldín, s.r.o. se
sídlem Osík 291. Cena za likvidaci odpadu
byla dohodnuta na 0,- Kč/1t.
Pro třídění odpadů jsou u obchodu COOP
Příbram a na Malém Drahlíně u rybníku a
autobusové zastávky postaveny kontejnery
s výrazným označením, jaký druh odpadu
do každého patří. Nově od prosince 2018
byl přistaven za prodejnu Coop a na
sběrném místě v Malém Drahlíně černý
kontejner pro kuchyňský olej, který tam bylo
možno vhazovat v uzavřených PET lahvích.

Víceúčelová budova

Doprava a dopravní obslužnost
Ve dnech 13. – 14. října 2018 se konal
tradiční automobilový závod Rally Příbram,
již 39. ročník. Omezení dopravy se naší
obce týkalo v neděli 14. října, kdy se konala
rychlostní zkouška č.9/12 Bohutín – Sádek.
Objížďka vedla z Obecnice na Příbram
111/1 185 až do Hluboše, z Hluboše na
Příbram po 11/1 18 a opačně. Kvůli
závodům byla dočasně otevřena uzavřená
silnice mezi Hluboší a Příbramí.

Víceúčelová budova 2017

Víceúčelová budova byla v roce 2018
využívána sportovci Sokola Drahlín, hlavně
stolními tenisty k tréninkům i soutěžním
utkáním a místní ženy zde cvičily 2 x týdně
aerobik . Byla pronajímána ke konání schůzí
a
valných
hromad
společenských
organizací v obci, byla pronajímána ke
společenským setkáním, např. hasiči zde
zorganizovali retro MDŽ, byla zde volební
místnost pro volby prezidenta v lednu 2018
i pro volby do obecního zastupitelstva v říjnu
2018, konala se soutěž stolních tenistů
v dubnu 2018…. apod. Obec poskytovala
halu i jako sponzorský dar na vybrané akce
bezplatně, ve druhém pololetí roku 2018
např. na akci Rejdění čertíků.
Halu lze pronajímat k soukromým akcím.
Pravidla pronájmu jsou na webu obce nebo
přímo na OÚ.

Péče o životní prostředí

Bioodpad, nebezpečný odpad, tříděný
odpad

V rámci
oslav
100.
výročí
vzniku
Československa v roce 1918 se po celé
republice konaly oslavy a mnohde se sázely
národní stromy lípy.

V roce 2018 byl občanům umožněn svoz
bioodpadu do haly bývalého kravína
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Pronájmy v roce 2018
I v roce 2018 obec prodloužila pronájem
nebytových prostor slečně Michaele
Schneiderové,
která
zde
provozuje
kadeřnictví a panu Františkovi Šimkovi,
který má v budově čp. 92 posilovnu.
Stejná pravidla platí pro pronájmy haly a
obecního klubu jako v minulém roce. Byly
podrobně uvedeny v DZ č.01/2017.
OZ 13. září 2017 schválilo pronájem
nebytových prostor domku č. 38 panu
Jakubovi K. na dobu určitou do 31.12.2018
za cenu 350 Kč/měs. + energie. Prostory
sloužily jako sklad.

U nás byla 28. října 2018 v parčíku na návsi
zasazena starostou obce lípa jako
připomínka tohoto výročí.

Prodej a koupě

Obecní poplatky 2018

Obec prodávala v roce 2018 několik
obecních pozemků. Jejich prodej byl řádně
schválen zastupitelstvem obce na veřejných
zasedáních. Při určování cen bylo
postupováno podle odborného posudku
Ladislava Řehořka, vypracovaného v roce
2016.

- poplatek za odvoz komunálního odpadu
500 Kč na osobu a rok a 500 Kč za rekreační
a neobydlený objekt za rok se splatností do
31. března 2018
-poplatek vodné a stočné 2018
Cena vodného a stočného pro rok 2018
podle
vyhlášky
č.
428/2001Sb.byla
stanovena na 92.80 Kč/m3, cena stočného
na 48,93 Kč/m3. Zastupitelstvo obce
rozhodlo, že bude i letos cenu vodného a
stočného dotovat ze svého rozpočtu. Pro
občany
stanovilo
usnesením
č.10
z 13.12.2017 cenu vodného 31 Kč/m3 a
cenu stočného 22 Kč/m3. je to zdražení u
vodného o 5 Kč/m3 a u stočného o 2Kč/m3.
V případě paušálního poplatku stočného
činí platba 792 Kč za rok pro osobu žijící
trvale v obci nebo 792 Kč za rekreační
objekt a rok. Tento paušální poplatek
vychází ze směrných čísel, která jsou
stanovena vyhláškou č. 428/2001Sb.
Zálohy je možno hradit po celý rok 2018,
vyúčtování bude provedeno po odečtech
v lednu 2019.

Veřejné dražby 2018
V tomto roce byly vydány dvě veřejné
dražební vyhlášky týkající se pozemků a
staveb v katastrálním území Drahlín. Obě
dražební vyhlášky byly zveřejněny na webu
obce.
Obyvatelstvo obce
K 31.12.2017 bylo dle ČSÚ v obci 537
občanů, 266 mužů a 271 žen.
2018 zemřeli:
Paní Miloslava Petříková Drahlín č. 144
v březnu 2018,
paní Jana Průchová-Stoklasová č. 167
v červnu 2018,
paní Vlasta Frantová Drahlín 145 26.7.2018
pan Václav Šimůnek Drahlín č. 52 v říjnu
2018,
pan Milan Pech Drahlín č. 162 v listopadu
2018 ve věku 66 let,
paní Jaroslava Šprunglová Drahlín č.9 26.
prosince 2018 ve věku 79 let.

- poplatek za psa byl v základní výši 80 Kč
na psa za rok, důchodci platili polovinu, za
každého dalšího psa se platilo 80 Kč za rok
dle Obecně závazné vyhlášky č.1/2013 o
místním poplatku ze psů.
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V léčebně dlouhodobě nemocných zemřela
v listopadu 2018 paní Marie Trnovcová č. 37
ve věku 81 let (občanka jinde)

Na domácím turnaji v Drahlíně Izolace Cup
skončilo mužstvo staré gardy na 2. místě.
Matoušské posvícení

2018 se narodili:
Eliška Nosková v dubnu 2018 (veřejná
informace v Periskopu č.18/2018)
Jan Růžička v červenci 2018 (veřejná
informace Periskop č. 27/2018)
Sebastián Smetana v červenci 2018
Eliška Scherferová v srpnu 2018
Maxmilián Šimek v listopadu 2018 (veřejná
informace Periskop č. 42/2018)
Lukáš Černý v listopadu 2018 (veřejná
informace Periskop č. 42/2018)
Viktorie Hejduková v listopadu 2018
(veřejná informace Periskopu č. 45/2018)
Tereza Procheová v prosinci 2018

Obec oslavila tradiční Matoušské posvícení
ve dnech 22. – 24. září 2018. Pro rodiny
s dětmi byla na návsi pouť a pro pány
tradiční Pěkná, pořádaná letos ve sportovní
hale 24. září. Pánské jízdě hrála k radosti
živá hudba Žebírka a jeho hostů, podávala
se polévka a gulášek. Pořadatelství na sebe
vzal OÚ Drahlín, SDH Drahlín a TJ Sokol
Drahlín.
Drahlínská drakiáda
Akce organizovaná SDH Drahlín za
finanční pomoci obce se konala 17.
listopadu 2018 V Luhu. Byl to již 4.
ročník.

Nejstarší občankou byla K 31.12.2018 paní
Jiřina Kropáčová (*1924).
Odstěhovali se: 11
Přistěhovali se: 20
Podle údajů obce žilo k 31.12.2018 v obci
548 obyvatel, z toho 260 mužů a 288 žen.

Společenské a sportovní akce
v obci od července do prosince
Turnaj starých gard
Turnaj starých gard v malé kopané byl letos
organizován v Obecnici 25. srpna 2018.
Hrálo se O Pohár starosty Obecnice a byl to
9. ročník.
Turnaje se zúčastnily 4 mužstva SG a mezi
nimi byl i Sokol Drahlín. Naši fotbalisté hráli
celkem tři zápasy s CJ izolacemi 1:1, se
Slavojem Obecnicí 2:1 a s TJ Zaječovem
5:1. Z výsledků je vidět, že letos naši turnaj
vyhráli. Kromě poháru si odvezli i ocenění
pro nejlepšího střelce a pro nejstaršího
hráče turnaje.
Výsledná tabulka:
1.Sokol Drahlín 3 (2:1:0)
2.CJ izolace
3 (1:2:0)
3.Sl.Obecnice 3 (1:1:1)
4.TJ Zaječov 3 (0:0:3)

Zpravodaj 2018

8:3
11:2
5:4
2:17

Nad obcí se objevilo hned několik krásných
draků, z nichž jeden byl vidět z velkých
vzdáleností, protože vylétl neskutečně
vysoko. Draky jsme měli pouze plošné,
z krabicových nedorazil žádný, přesto bylo
co obdivovat. Našly se tvary diamont
(kosočtvercové)
i
tvary
delta
(trojúhelníkové). Mohli jsme obdivovat velké
i malé draky, dokonce se objevil i jeden
akrobat s dlouhým barevným ocasem, což
je drak létající velmi rychle a velmi
neuspořádaně. Občas to vypadalo, že je
více při zemi než ve vzduchu, ale i on
nakonec chytil ten správný vítr.

7 bodů
5 bodů
4 body
0 bodů
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Pár náznaků srážek se ukázalo i letos u nás,
ale vesměs šlo o nedopatření. V porovnání
s loňskou drakiádou bylo letos havárií
podstatně méně, což může svědčit o
lepšících se navigátorských schopnostech
malých i velkých navigátorů. Hlavně ti malí
se mohli na závěr těšit na odměny v podobě
sladkostí.
Protože foukal dost silný a studený vítr, bylo
po 2 hodinovém létání s draky příjemné
opéct si buřta, nebo jen postát či posedět u
plápolajícího ohníčku. Námětů k povídání
bylo dostatek.

Letos byla dodržena tradice, ale také nás
potěšily novinky v podobě nových a
krásnějších ozdob na stromě přání a ohnivé
show, která rozsvícení stromu předcházela.
Vánoční
atmosféru
dokreslily
děti
z mateřinky zpěvem koled a vánočních
písní o narození Ježíška a divadelní soubor
Skalka. Také ten vyprávěl o narození
Ježíška
a
udělal
radost
krásným
veršovaným přáním, určeným všem lidem
dobré vůle, kterým přál více lásky a radosti
ze života.

Poděkování za pěkné zážitky patří všem,
kteří přišli.
(Periskop č. 44/2018)

Sousedské setkání bylo zpříjemněno
koncertem hudební skupiny Čenkomor, kdy
jsme si mohli zazpívat vánoční písně a
koledy, zahřát se svařeným vínem, pojíst
k tomu domácí cukroví, napečené právě pro
tuto slavnost. Kdo chtěl, mohl si zakoupit
krásné vánoční dekorace. Přesně v duchu
adventu byl výtěžek z prodeje v částce
15.000 korun věnován místní mateřince,
protože i pomoc a podpora jsou součástí
tohoto příjemného předvánočního času.
Debatující hloučky se rozcházely jen

Advent 2018
V duchu příchodu a rozjímání byl zahájen v
sobotu 1. prosince v Drahlíně letošní
adventní čas. Měli jsme k tomu dokonce
sníh a večerní mrazík nás štípal do tváří.

Zpravodaj 2018
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pomalu s přáním krásných a klidných
vánočních svátků.
(web obce v 12/2018 a Periskop č.47/2018)

dva čerti, kteří byli strašidelní jenom trochu,
přesto dali některým děckám hodně zabrat.
Při čekání na ně děti plnily 8 úkolů, za jejichž
splnění na Úkolníček dostaly razítko od
hlavního čerta.

Rejdění andílků a čertíků 2018
V tvořícím
koutku
se
vymalovávaly
předtisknuté obrázky nebo se vytvářely
ozdoby, které každé děcko pověsilo na
vánoční strom. Hodně radosti a tvořivé
fantazie se objevilo u zdobení čerstvě
upečených donut, které se v doplňkovém
úkolu musely sníst. A chutnaly báječně. Při
vstupu do areálu pro rejdění děti poznávaly
ovoce, ukryté v košíku. V části prostoru
nazvané nebíčko děti lovily kapříky a
odpovídaly na otázky z punčochy. V druhé
části nazvané peklo musely nakrmit čerta
ořechy z košíku a dokončit slalom
s andílkem na obláčku mezi polínky. Při
čekání na Mikuláše okusily tajemství
tubusu, na jehož konci je čekala sladká
odměna na čertově rouchu. Kdo se nebál,
byla jeho.

Akce byla organizována kulturní komisí
OÚ Drahlín a konala se pro zájemce 2.
prosince 2018 ve sportovní hale od 15.
hodin.

Čerti a peklo - to odjakživa bylo něco
tajemného, co přitahovalo pozornost. Proto
se na našem rejdění andílků a čertíků
objevilo hodně a hodně čertů a jen jeden
anděl. Ten byl ale moc a moc krásný.
V předvečer Mikuláše se drahlínské děti se
svými rodiči sešly 2. prosince na akci
nazvané Rejdění andílků a čertíků, která
byla v režii naší nově vzniklé kulturní komise
při OÚ. Členky komise Maruška a Martina
se svými spolupracovníky připravily pro
drahlínskou drobotinu odpoledne plné her,
zábavy a napětí, na jejímž konci přišel mezi
ztichlé a natěšené děti Mikuláš s andělem a

Zpravodaj 2018
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Za splněné úkoly dostaly od anděla a Mikuláše
dobroty a potom už roztančily sál při malé
diskotéce a zpívání vánočních písniček jako
dospěláci, přímo na mikrofon.
Většinou radostné obličeje nejmenších byly
poděkováním všem, kteří krásnou akci připravili
v rovině duševní i občerstvovací. Díky.
(web obce v 12/2018)

Společenské organizace v obci
V naší obci působí tři společenské organizace sportovní TJ Sokol Drahlín, SDH
Drahlín a místní zahrádkáři. V roce 2015 se začal tvořit spolek přátel ledního hokeje,
který začal působit v roce 2017 pod TJ Sokolem Drahlín.

Tělovýchovná jednota Sokol Drahlín,o.s.
Soustřeďuje sportovce ve fotbalu, stolním tenisu a ledním hokeji.
Sportovní organizace vede pan Václav Hrkal spolu s 9tičlenným výborem.
Organizace sdružovala k 1. lednu 2018 104 členů. Proti roku 2017 ukončili činnost
především žáci z Hluboše, kteří začali startovat samostatně.

Fotbal
Ve fotbalu organizaci reprezentovalo mužstvo „A“, které v sezóně 2017/18 hrálo v Okresním
přeboru Příbram.
Mužstvo „A“
V jarní části sezóny 2017/2018, která končila 16. června 2018, se mužstvo „A“ umístilo na
konečném 8. místě. Za sezónu sehrálo 26 zápasů s bilancí 13:0:13, aktivním skóre 88:76 a
získalo 38 bodů. Soutěž OP Příbram vyhrál TJ Ligmet Milín, který získal 73 bodů. Nejlepší
střelec Drahlína Jan Herink byl nejlepším střelcem celé soutěže OP. Soupeřům nastřílel 37
branek.
V podzimní části nové sezóny 2018/2019 mužstvo „A“ zůstalo ve stejné soutěži, tedy OP
Příbram. Podzim 2018 začal 25. srpna a soutěžilo 14 mužstev. Po konci podzimu, tedy pro
nás 17. listopadu, jsme sehráli 13 zápasů s bilancí 4:0:9, skóre 29:38. Získali jsme zatím 11
bodů a obsadili průběžné 13. místo v tabulce. Hráli jsme 7x venku a 6x doma. Na domácí
utkání přišlo v průměru 54 diváků. Je zajímavé, že si naše mužstvo vedlo lépe venku než
doma. Tabulku průběžně vede TJ Sokol Nová Ves pod Pleší, která zatím zaváhala pouze
dvakrát a dosáhla na 32 bodů. Poslední za námi je zatím TJ Sokol Kosova Hora, která má
shodně s námi 11 bodů.
Naším nejlepším střelcem podzimu 2018 se stal Jonáš Pavlišta, který zatím vstřelil soupeřům
8 branek. Náš nejlepší střelec je mezi střelci na 6. místě v OP Příbram.

Zpravodaj 2018
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Článek v Periskopu č.44/2018 s názvem Poslední rozloučení byl věnován panu Rudolfu
Plecitému. Cituji:
„Závěrečný podzimní zápas drahlínských fotbalistů na domácím hřišti proti Sokolu Dublovice
byl spojen s posledním rozloučením sportovců, přátel i rodiny s kamarádem Rudolfem
Plecitým. V utkání, které domácí vyhráli 7:2, nastoupili i jeho synové Tomáš a Ondra. Oba dali
pro tátu gól. Tomáš se vyjádřil: „Celý manšaft hrál jako jeden muž. Táta by měl radost.“
Symbolický poslední výkop, fotografie, kytička růží, svíčky….Na poděkování za všechno je
najednou pozdě. Tak alespoň: Čest Tvé památce, Rudo!“
Konečná tabulka Okresního přeboru Příbram po podzimu 2018 – OP 2018/2019
KLUB

Z

1.

Tělocvičná jednota Sokol Nová Ves pod Pleší

13 11 0 2 45:15 32

1

0

2.

TJ Sokol Rosovice

13

9

0 4 36:29 27

0

0

3.

SK SPARTAK Příbram B

13

7

0 6 37:25 25

0

4

4.

SK LITAVAN Bohutín, z.s.

13

9

0 4 45:34 25

2

0

5.

FK Sparta Luhy z.s.

13

7

0 6 25:23 21

0

0

6.

TJ Sokol Trhové Dušníky

13

7

0 6 25:27 21

2

2

7.

Tělovýchovná jednota KOVOHUTĚ Podlesí B, z.s.

13

8

0 5 29:32 21

3

0

8.

TJ TATRAN SEDLČANY C, z.s.

13

6

0 7 29:24 18

2

2

9.

TJ SOKOL Dublovice z.s.

13

6

0 7 26:37 18

1

1

10. SK Březnice 1918, z.s.

13

5

0 8 32:34 16

1

2

11. TJ Sokol Pičín z.s.

13

4

0 9 20:30 14

1

3

12. SK Třebsko, z.s.

13

4

0 9 32:47 13

0

1

13. TJ Sokol Drahlín

13

4

0 9 29:38 11

1

0

14. Tělocvičná jednota Sokol Kosova Hora

13

4

0 9 22:37 11

1

0

Zpravodaj 2018
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Fotbalisté Sokola Drahlín disponují také mužstvem staré gardy (muži nad 35 let) a pořádají
Turnaj starých gard, v lednu fotbalisté pořádají Novoroční turnaj v nohejbalu a během roku
různá přátelská utkání.
Fotbal - Žáci
Na jaře 2018 bylo naše mužstvo starších žáků zařazeno do soutěže E2B – III. třída starších
žáků. V soutěži bojovalo 7 fotbalových týmů. Po 12. zápasech skončili naši žáci na 4. místě
s bilancí 12 (5:1:6), skóre 20:22 a 16. body. Soutěž vyhrálo mužstvo Jince/ Felbabka, které
získalo 31 bodů.
Naším nejlepším střelcem je zatím Dominik Matěj Skierski se třemi brankami. Náš nejlepší
střelec Dominik Matěj Skierski se s 5. brankami jara umístil na 9. místě v soutěži střelců dané
soutěže.
V podzimní části sezóny 2018/2019 soutěžili žáci v E1A – OP starších žáků skupiny A se 7mi
soupeři. Soutěž jsme začali 1. září a poslední zápas podzimu jsme sehráli 17. listopadu 2018.
Sehráli jsme celkem 14 zápasů, z toho 7 doma a 7 venku. Skončili jsme na průběžném 5.
místě s bilancí 5:1:8, skóre 26:74 a 16cti body. Nejhorší zápas sezóny jsme sehráli doma
s mužstvem Obecnice/Pičín, kdy jsme prohráli 0:15, naopak nejlépe se nám dařilo v utkání 4.
listopadu s SK Jincemi 1921. Zápas jsme vyhráli 7:2 na domácím hřišti.
Nejlepším naším střelcem podzimu 2018 byl David Polák, který se s 15. góly podzimu umístil
na 9. místě mezi střelci dané soutěže.

Stolní tenis
V sezóně 2017/2018 soutěžili stolní tenisté Sokola Drahlín ve dvou mužstvech
s označením „A“ a „B“. Obě mužstva hrála v okresních soutěžích. Áčko hrálo v
Regionálním přeboru I. a Béčko v Regionálním přeboru II.
Soupisku Áčka tvořili: Jaroslav Samek, Josef Šutek, Stanislav Sláma ml., Stanislav Lopata,
Milan Pech, Petr Šefr, Jan Müller, Jaromír Brynda, Jaroslav Jedlička a Zdeněk Baculík.
V této sezóně už nehrál nejstarší stolní tenista Sokola Jaroslav Trnovec.
Za sezónu 2017/2018 skončilo mužstvo na 10. místě konečné tabulky. Z 22 utkání jich 6
vyhrálo, 4 remizovalo a 12 prohrálo. Získalo 22 bodů a dosáhlo na skóre 170:226.
Na podzim 2018 sezóny 2018/2019 se přidal do mužstva A Antonín Jaroš a Ivan Chvojka.
Nehrál už Zdeněk Baculík.
Podzimní část začala 29. září a končila 8. prosince.
Sezóna 2018/2019 – podzim 2018 – Regionální přebor I. Příbram

Regionální přebor 1. třídy
Tabulka:
družstvo

PU V R P K skóre body

1.TJ Spartak Rožmitál B

11 11 0 0 0 155:43 33

2.SK Březnice C

11 9 0 2 0 131:67 27

3.SK Chraštice A

11 8 0 3 0 125:73 24

4.TJ Tatran Sedlčany C

11 7 0 4 0 107:91 21

5.TJ Sokol Voznice A

11 7 0 4 0 108:90 21

Zpravodaj 2018
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6.TJ Sokol Drahlín A

11 5 0 6 0 102:96 15

7.TJ Sokol Příbram C

11 4 2 5 0 97:101 14

8.TJ Tatran Sedlčany D

11 4 1 6 0 97:101 13

9.TJ Sokol Hluboš-Paseky A

11 4 0 7 0 83:115 12

10.TJ Spartak Čenkov B

11 3 1 7 0 77:121 10

11.TJ Klučenice

11 2 0 9 0 81:117

6

12.TTC Příbram A

11 0 0 11 0 25:173

0

Nejlepší naši ve dvouhrách: 7. Jaroslav Samek 31 : 9
59,38%, 33. Ivan Chvojka 14 :17 45,16%

77,50%, 20. Josef Šutek 19 :13

Nejlepší dvojice ve čtyřhrách: 7. Samek + Šutek 6 : 2
1 : 3 25%, 29. Chvojka+ Sláma ml. 0 : 3
--

75,00%, 26. Chvojka+Müller

Žebříček soutěže: 5 Jaroslav Samek, 16. Josef Šutek, 29. Ivan Chvojka
Naše výhry:
Se Sokolem Příbram C
Se Sokolem Hluboš-Paseky A
S Tatranem Sedlčany D
S TJ Klučeníce
S TTC Příbram A

10:8
13:5
11:7
10:8
17:1

Soupisku hráčů Béčka tvořili: Milan Pech, Petr Šefr, Stanislav Lopata, Jaromír Brynda,
Jaroslav Jedlička a Zdeněk Baculík.
Za sezónu 2017/2018 skončilo mužstvo na 6. místě konečné tabulky. Ze 24 utkání jich 11
vyhrálo, 4 remizovalo a 9 prohrálo. Získalo 37 bodů a dosáhlo na skóre 237:195.
Na soupisu mužstva B na podzim 2018 přibyl Jan Müller a Stanislav Sláma ml., odešel Zdeněk
Baculík. 22. listopadu 2018 bohužel zemřel Milan Pech.
Milan Pech
Milan Pech patřil ke spolehlivým členům týmu A i týmu B ve stolním tenisu Drahlína.
Za svoji ochotu a spolehlivost byl oceněn na výroční valné hromadě v lednu 2018 soškou
nejspolehlivějšího hráče stolního tenisu. Dosahoval stabilně velmi dobrých umístění v žebříčku
úspěšných hráčů a jeho odchod je pro obě mužstva značnou ztrátou. Odešel ve svých 66.
letech. Byl dobrým člověkem a výborným kamarádem. Za jeho činnost v TJ Sokolu Drahlín mu
patří poděkování a čest. Vzpomeňte s námi.
Podzimní sezóna v mužstvu B začala 6. října a skončila 1. prosince.
Sezóna 2018/2019 – podzim 2018 – Regionální přebor II. Příbram

Regionální přebor 2. třídy
Tabulka:
družstvo

PU V R P K skóre body

1.TJ Slavoj Obecnice C

8 7 0 1 0 96:48

2.SK Březnice D,

8 7 0 1 0 104:40 21

3.TJ Sokol Voznice B

9 6 1 2 0 107:53 19
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4.TJ Sokol Hluboš-Paseky B

8 6 1 1 0 96:48

19

5.TTC Příbram B

9 5 0 4 0 98:64

15

6.TJ Sokol Drahlín B

8 4 0 3 1 64:80

9

7.TJ Sokol Příbram D

8 3 0 5 0 58:86

9

8.TJ Spartak Rožmitál C

8 3 0 5 0 79:65

9

9.TJ Slavoj Obecnice D

8 2 1 5 0 60:84

7

10.SK Chraštice B

8 0 1 7 0 39:105

1

11.SK Březnice E

8 0 0 8 0 7:135

0

Úspěšnost našich ve dvouhrách: 21. Stanislav Lopata 10 : 6 62,50%, 26. Jaromír
Brynda 13 : 11 54,17%, 28. Jan Müller 14 : 13 51,85%
31. Milan Pech 8 : 8 50,00%
Úspěšnost ve čtyřhrách: 3. Pech + Müller 3 : 0 100,00%, 17. Lopata+Brynda 2 : 1
66,67%, 23. Müller+Jedlička 1 : 1 50,00%
Žebříček soutěže: 11. Stanislav Lopata, 17. Milan Pech, 19. Jaromír Brynda
Naše výhry:
S SK Chrašticemi B
Se Spartakem Rožmitál C
Se Sokolem Příbram D
Se Slavojem Obecnicí D

12 : 6
15 : 3
12 : 6
14 : 4

Sbor dobrovolných hasičů Drahlín
Organizace sdružovala na začátku roku 2018 28 členů, z toho 8 žen, 14 mužů a 6 dětí. Děti
vstoupily do organizace v průběhu roku 2017. Stejný počet byl i na konci roku 2018.
Starostou sboru byl v roce 2018 pan Václav
Petráň, složení výboru zůstalo stejné jako
v roce 2017.
Ve druhém pololetí roku 2018 se konala 13.
září brigáda hasičů na úklid hasičské zbrojnice,
které se účastnilo 7 členů sboru. Dámy uklízely
prostory pro schůze a posezení, pánové
prostory pro hasící techniku. Členky sboru,
které se účastní cvičení, dostaly nové slušivé
hasičské uniformy s vypasovanými saky a
dámskými kalhotami. Hasičská zbrojnice byla
v zadní části vybavena regály na uskladnění drobných hasičských bezpečnostních pomůcek.
V sobotu 17. listopadu se podařilo zorganizovat 4. ročník Drahlínské drakiády V Luhu, kde se
sešlo kromě ostatních účastníků 10 členů sboru se svými rodinami. SDH se zapojilo do
organizace k zahájení adventu v prosinci 2018.
Kromě vlastní činnosti, kdy se hasiči starají o provozuschopnost hasící techniky a stav
hasičské zbrojnice, se organizace podílí i na společenských akcích pro všechny občany
obce, které jsou více rozepsány výše.
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Místní zahrádkáři
.

V obci pracuje organizace zahrádkářů, která se stará letos už v nájmu o moštárnu, převedenou
v roce 2017 do majetku obce. Letošní moštování se zahájilo 10. října 2018 a trvalo do 10.
listopadu 2018. Za jeden litr moštu zájemci zaplatili 6 Kč. Letos se celkem vyrobilo 2.979 litrů
moštu (informace od paní Marie Nelibové). S moštováním měl nejvíce práce letos pan Lukeš,
který se postaral o moštování, následný úklid a zazimování objektu.
Letos byla opravdu nadúroda ovoce a hlavně jablek.
Na moštování se stály fronty s čekací dobou asi hodinu až hodinu a půl. Obrázky jsou
z prvního dne moštování v drahlínské moštárně.
Ochrana osobních údajů
V rámci zpřísnění ochrany osobních údajů od 25. května 2018 bych chtěla požádat všechny
občany o podepsání souhlasu s uvedením některých jejich osobních údajů v kronice obce,
případně ve zpravodaji obce. Formulář k podpisu budu předkládat podle potřeb těchto
dokumentů.
Děkuji všem předem za vstřícnost.
Do nového roku 2019 hodně krásných chvil a hodně zdraví
Čeká nás:
130 let od založení SDH v obci v roce 1889
695 let od první písemné zmínky o obci v roce 1324
99 let od založení sportovní organizace TJ Sokol v roce 1920
48 let od založení místní organizace ČSZ v roce 1971

Drahlínský zpravodaj 02/2018 vydává Obecní úřad Drahlín
Tel.: 318 614 290, e-mail: obec.drahlin@volny.cz
Ročník 2018, datum vydání březen 2019
Zpracovala Dana Chmelíková
Zpravodaj bude zveřejněn pouze na stránkách www.drahlin.cz
Telefony:
starosta obce Zdeněk Černohorský 606 050 122 místostarosta obce Věra Schneiderová 724 764 888
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