Drahlínský zpravodaj 02/2020

Ročník 2020
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červen 2020

Tento zpravodaj se věnuje událostem v obci od dubna 2020 do
června 2020
Rok 2020 – uplyne 696 let od první písemné zmínky o obci v roce 1324
Jaro přišlo včas a už v dubnu krásně kvetly např. čilimníky nebo rododendrony,
jak vidíte na obrázcích z mé procházky 29. dubna

Ledoví muži dorazili letos přesně, v noci na 12. května mírně mrzlo.

Informace pro občany
Koronavirus CoVID-19
Respirační nákaza, označená WHO jako CoVID-19, se od ledna 2020 rozšířila
z Číny z oblasti Wu-chan po celém světě. Česko zasáhla od 1. března 2020. I
v dubnu 2020 platila přísná pravidla proti šíření viru. Nouzový stav trval do 17.
května 2020 a byl omezen volný pohyb osob. Postupně se ještě před Velikonocemi
začala přísná opatření naší vlády rozvolňovat, podle toho, jak nákaza zpomalovala. Ještě před
Velikonocemi se otevřely další obchody, např. hobbymarkety, železářství apod. Roušky se
nemusely nosit na běhání v lese nebo při jízdě na kole v místech malé koncentrace lidí.
Roušky ve vnějším prostředí se nemusely nosit od 25. května. Velké rozvolnění přišlo 22.
června. Hlídala se hlavně lokální ohniska nákazy.
V Drahlíně byla podle nařízení zřizovatele uzavřena do odvolání od 16. března mateřská škola.
Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a nařízení vlády byl dne 12.3. 2020 rovněž uzavřen
obecní úřad, neodkladné záležitosti se řešily pouze po předchozí telefonické domluvě. Od 16.
března do 17. května byly také uzavřeny: knihovna, dětská hřiště a sportovní hala. Uzavřen
byl obchod Coop Příbram z důvodu nemoci. Obecní úřad nabídl důchodcům služby nákupů až
do domu a leták dostali důchodci starší 70. let do schránek. Někteří tuto službu využili a
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poděkování patří především paní Věře Schneiderové. Po domácku se šily roušky a za to patří
šikovným ženám velký dík. Obec zakoupila na začátku dubna dezinfekci Anti-covid a v týdnu
před Velikonocemi ji rozváželi pracovníci obce, každému byla zdarma dodána dezinfekce
v množství 1 litr na 1 číslo popisné osobám trvale žijícím v obci. Dezinfikovala se také veřejná
prostranství obce jako autobusové zastávky, stanoviště kontejnerů na tříděný odpad,
prostranství před OÚ apod. Veřejná knihovna otevřela 13. května 2020, provoz mateřinky
byl obnoven 25. května 2020. Od 25.5.2020 rovněž funguje obecní úřad pro veřejnost
v obvyklém režimu.
V příbramské nemocnici byli k 1.4.2020 hospitalizováni 2 lidé s onemocněním, na Příbramsku
bylo 32 nakažených, z toho 14 přímo v Příbrami, na Zdaboři bylo zřízeno jedno testovací místo
a k 30. dubnu bylo provedeno 300 testů, z toho byly 3 pozitivní. K 30. dubnu měl okres 48
potvrzených nákaz. Protože se vážné případy většinou odvážely do Prahy, umřelo v okrese
Příbram jen nepatrné množství nemocných CoVID-19.

Obchod s potravinami
Obchod Coop Příbram byl opět od 1. dubna 2020 zavřený. Firma Coop Příbram stále nenašla
vedoucí prodejny. Na prodejně pouze visí smutné cedule:

Možné otevření prodejny mohlo být začátkem června 2020, protože se na ústředí Coop
Příbram ucházela o práci nová prodavačka. Bohužel nakonec práci nevzala, takže náš obchod
je stále vyvezený ze zboží a otevření prodejny je v nedohlednu. Vypadá to, že v Česku vymřely
prodavačky, které by chtěly pracovat na plný úvazek na vesnické prodejně. Nenašel by se
opravdu nikdo????? Telefonické spojení: 777 957 147 paní Jitka Ptáčková na ústředí
COOP Příbram.

Akce připravované na 3. čtvrtletí 2020
19. září 2020
26. září 2020
V říjnu 2020

09.00 hod.
12.00 hod.
14.00 hod.

* Ukliďme Drahlín
* Matoušské posvícení
* VI. ročník Drahlínské drakiády
(Konečný termín bude upřesněn)

Vzhledem k pandemii koronaviru se zatím moc neplánuje, všechny případné akce budou
upřesňovány průběžně a zveřejňovány na plakátech.
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Místní obecní úřad
Od 25.5. obecní úřad již funguje v běžném režimu
PO 8:30-12:00-13:00-15:30 (možno hradit poplatky)
ST 8:30-12:00-13:00-19:00 (od 16:00 přítomen starosta obce)
Ve druhém čtvrtletí 2020 se konala dvě veřejná zasedání obecního zastupitelstva.
První zasedání OZ dne 27. května 2020.
 Schválilo rozpočtové opatření č. 2/2020, kterým zvýšilo příjmy o 244.408 Kč (dotace
pro nový vodní zdroj) a zvýšilo výdaje o 116.273,75 Kč, takže došlo ke snížení schodku
rozpočtu a to o 128.134,25,- Kč.
 Schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace MŠ Drahlín a její hospodářský
výsledek, ten bude ve výši 310,87 Kč převeden do rezervního fondu MŠ.
 Schválilo také dodavatele na stavbu s názvem „Chodník Drahlín“ a dodavatele na
stavbu „Přípojka kabelového vedení nízkého napětí pro vodojem Malý Drahlín“.
 Schválilo žádost o prominutí nájemného v domku č.38 z důvodu koronakrize v částce
700 Kč.
 Schválilo zařazení obce do působnosti skupiny MAS Brdy, aby bylo možné čerpat
dotace prostřednictvím této organizace.
 Schválilo podání žádosti o dotaci na Středočeský kraj pro Fond obnovy venkova na
stavbu „Herní prvky – Malý Drahlín“ a schválilo vypsání výběrového řízení pro tuto
stavbu.
 Pověřilo starostu obce k podpisu smlouvy o dílo na základě doporučení hodnotící
komise.
 Schválilo podání žádosti o dotaci na Ministerstvo zemědělství na stavbu „Nový vrt –
posílení vodního zdroje Malý Drahlín“.
 OZ vzalo na vědomí výměnu kotle na LTO v budově OÚ v letních měsících tohoto roku.
Nový kotel bude úspornější, jeho cena bude v rozmezí 25 – 30 tisíc Kč bez DPH.
Současně by došlo k zateplení stropu v prostorách MŠ za cenu 40 tisíc Kč bez DPH.
 OZ schválilo stanovení ceny věcných břemen inženýrských sítí v případech, kdy obec
povolí zatížit nemovitost v jejím vlastnictví věcným břemenem
– úhrada bude 350 Kč/1bm.
 OZ se zabývalo také schválením či neschválením prodejů pozemků.
Kompletní zápis je zveřejněn na webových stránkách obce www.drahlin.cz.
Druhé zasedání OZ ve 2. čtvrtletí se konalo 24. června.
 Schválilo návrh závěrečného účtu obce Drahlín za rok 2019, hospodářský výsledek
obce za rok 2019, rozpočtové opatření č.3/2020, dodavatele pro stavbu Drahlínrozšíření vodovodu II. etapa.
 Zabývalo se provozem moštárny ovoce a jejím vybavením. Až bude zápis ze zasedání
zveřejněn, bude zpravodaj informovat občany podrobněji.
 Schválilo rozpočtové opatření č. 3- navýšilo příjmy o 500.000,- Kč (dotace na dětské
hřiště pro MŠ a veřejnost v přírodním stylu z roku 2019)

Zpravodaj 2020

Drahlín

Drahlínský zpravodaj 02/2020
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 2. čtvrtletí 2020 byla schválena tato rozpočtová opatření:
Rozpočtové opatření č. 2 z 27. května 2020 zvýšilo příjmy o 244.408 Kč (dotace pro nový
vodní zdroj) a zvýšilo výdaje o 116.273,75 Kč, z toho 51.273,75 Kč jde na opravu hráze rybníka
v Malém Drahlíně, 25 tisíc Kč na svoz komunálního odpadu a 60 tisíc Kč na krizová opatření
v době koronakrize. Opatření snížilo výdaje u položky „Činnost územních orgánů kraje“ o 20
tisíc Kč.
Rozpočtové opatření č. 3 z 24. června 2020. Navýšilo příjmy o 500.000 Kč, což byla dotace
pro stavbu dětského hřiště v přírodním stylu a to se promítlo do změny financování aktivit obce.

Závěrečné účty rozpočtů za rok 2019
Obec Drahlín schvalovala závěrečný účet za rok 2019 v červnu
2020. Celkový výsledek hospodaření obce k 31. 12. 2019 činil
1.896.320,24 Kč. Dne 18. května 2020 byl závěrečný účet obce
předložen ke kontrole Odboru interního auditu a kontroly Krajského
úřadu Středočeského kraje. Kontrola podrobně přezkoumala výsledek
hospodaření a konstatovala, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Skutečné příjmy roku 2019 byly 9.844.836,85 Kč, skutečné výdaje roku 2019 potom
11.981.562,69 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji byl pokryt finančními prostředky obce
z minulých let v částce 2.136.725,84 Kč. Nejvyšší položkou příjmů jsou příjmy z DPH v částce
3.519.743,80 Kč. Nejvyšší výdaje byly vynaloženy na zajištění pitné vody (3.387.466,09 Kč),
veřejné osvětlení stálo celkem 723.213,66 Kč, na územní rozvoj bylo vynaloženo celkem
640.563,- Kč a na péči o vzhled obce 629.658,50 Kč. Jednotlivé položky jsou podrobně
uvedeny na webu obce od poloviny května.
Na bankovních účtech a v pokladně měla obec k 1.1.2019 celkem 9.696.729,27 Kč
K 31. 12. 2019 7.560.003,43 Kč.
Ze státního rozpočtu obec obdržela dotace na výkon státní správy ve výši 93.100 Kč
Ze státního rozpočtu obec obdržela dotaci na zajištění voleb do EP ve výši 26.606,35 Kč
Od MŠMT ČR dostala MŠ dotaci na projekt Šablony a to ve výši 358.487 Kč –
Obec poskytla dotace v celkové výši 140.000 Kč (Sokolu Drahlín, SDH Drahlín, ČZS Drahlín,
Ochrana fauny ČR o.p.s., Alka o.p.s., Nalžovický zámek)
Obec zaplatila na členských příspěvcích celkem 38.498 Kč (Dobrovolný svazek ORP Příbram,
Svazek obcí Podbrdského regionu, MAS Brdy)
Pro zajímavost uvádím návrh závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram
za rok 2019. Svazek má 26 obcí a každá obec přispívá do rozpočtu roční částkou 20.000 Kč,
tedy i Drahlín. Skutečné rozpočtové příjmy činily 1.684.854,78 Kč, skutečné výdaje
1.533.956,84 Kč. Na účtu a v pokladně je k 31.12.2019 396.846,15 Kč. Zajímavostí je, že za
rok 2019 nebyla provedena žádná akce. Celý dokument si můžete prohlédnout na webu obce
na úřední desce.
Naše obec je také členem Svazku obcí Podbrdského regionu a přispěla částkou 3.294 Kč
v roce 2019 k jeho fungování. Proto uvádím návrh závěrečného účtu tohoto svazku za rok
2019. Příjmy 68.200 Kč, z toho 68.000 Kč příspěvky obcí, výdaje 51.100 Kč. Šlo hlavně o
„ostatní činnost“ za 47.600 Kč, nákup materiálu, poštovní služby, nákup ostatních služeb a
pohoštění). Položka ostatní činnost nebyla specifikována. Toto hospodaření bylo zveřejněno
na webu obce od 13. května 2020.
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Obecní voda a kanalizace
Městský úřad Příbram, Odbor životního prostředí vydal 4. června 2020 rozhodnutí o povolení
k odběru podzemních vod z vrtu obce Drahlín, umístěném na parcele č. 759 v katastrálním
území Drahlín. Je povolen průměrný odběr 0.5 l/s, maximální odběr 1.296 m3/měsíc. Ročně
je povoleno čerpat 15.786 m3 a povolení platí do 31. prosince 2030. Současně schválil
připojení nového vrtu do stávajícího vodojemu tak, aby se lépe zajistilo zásobování
obyvatelstva pitnou vodou. Blíže na webu obce na úřední desce.
V průběhu jara 2020 bylo provedeno poptávkové řízení na monitorovací zařízení na novém
vrtu pro Drahlín. Starosta obce na zasedání OZ 27. května doporučil instalaci zařízení od
společností 1.SĆV, a.s. za cenu 114.930 Kč bez DPH.
V novém úseku vodovodu navrhl vybudovat kontrolní
měrné šachtice pro jednotlivé úseky.
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.
OZ dne 27. května schválilo podání žádosti o dotaci
z MZe na posílení vodního zdroje Malý Drahlín
s minimální účastí obce Drahlín 40% celkových nákladů.
K podání žádosti OZ pověřilo společnost Envirex, s.r.o.
OZ dne 27. května schválilo jako nejlepší nabídku pana Martina Šefrny z Třebska na stavbu
„Přípojka kabelového vedení pro vodojem Malý Drahlín. Přípojka bude realizována za 586.493
Kč včetně DPH.
OZ dne 27. května schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku č.885/3, kde
vede potrubí z vodojemu Malý Drahlín po soukromém pozemku.

Bioodpad, nebezpečný odpad, tříděný odpad
Kontejner pro velkoobjemový odpad byl přistaven před OÚ Drahlín 21. května a odvezen
byl 25. května. Do kontejneru mohli občané odložit např. nábytek, vany, toaletní mísy,
koberce, linolea, rámy oken nebo dveří, objemný elektroodpad. Do tohoto kontejneru nepatří:
zdivo ani sutě. Ukázalo se, že jeden kontejner pro velkoobjemový odpad je skoro málo, byl
napěchován na maximum. Proto byl v pondělí 25.5. přistaven ještě jeden prázdný kontejner,
který byl také zcela naplněn a odvezen následující den.
Kontejner na nebezpečný odpad byl přistaven 21. května v době od 15.45 – 16.15 hodin
opět před OÚ Drahlín. Do kontejneru patří: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemie,
pesticidy, zářivky a ostatní věci s obsahem rtuti, oleje (kromě jedlých), léčiva, baterie,
pneumatiky, nebezpečné čistící prostředky apod. Další termín svozu velkoobjemového
odpadu bude ještě upřesněn, ale bude to pravděpodobně v době svozu nebezpečného
odpadu 10.9.2020.15:45-16:15

Péče o vzhled obce
Ve druhém čtvrtletí 2020 už začaly práce na sekání trávy na veřejném prostranství obce a na
úpravě zeleně, které vrcholily v květnu a červnu. K rybníku v Luhu byla nově zabudovaná
trojmístná dřevěná lavička a instalován nový odpadkový koš, další dvě lavičky s odpadkovým
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košem byly zabudovány k rybníku u odbočky na Malý Drahlín, poslední dvě lavičky se dvěma
odpadkovými koši se umístily na hřiště pro míčové hry na Malém Drahlíně.

Koupě pozemků obcí
OZ schválilo 27. května odkup pozemků č. 561 v k.ú. Drahlín o výměře 1.500 m2 od města
Březnice za celkovou cenu 294.000 Kč, smlouva je již podepsaná, jedná se o pozemek
v prostorách bývalého kravína.

Doprava a dopravní obslužnost
Firma Silniční stavby Svoboda, s.r.o. Jablonná 100 provedla 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 opakovaných zemních prací. Cena
díla zněla na 547.336 Kč včetně DPH a část – 437.868 Kč poskytne Středočeský kraj ze svého
Fondu obnovy venkova.
20. května jsem byla na procházce v Malém Drahlíně a pořídila pár fotografií obnovené
komunikace.

Skutečná cena díla byla navýšena o vícepráce a to ve výši 87.708,-, jelikož se v průběhu
realizace ukázalo, že v okolí hráze rybníka bude nutná důkladnější oprava z důvodu propadání
se silnice a praskání asfaltu.
Oprava místních cest - v dubnu 2020 se opravovaly místní cesty tak, aby vystouplé kanály
více zapadly do komunikace a při přejezdech si lidé neničili svá auta. Současně byly opraveny
i výtluky v některých částech obce, jak ukazují následující obrázky. Není sice nad jednolitý
povrch komunikace, ale i tyto opravy jsou namístě.
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Okresní silnice, vedoucí obcí a spojující nás s Příbramí, byla také, bohužel, jen záplatována,
stalo se tak 13. května 2020.
Stavba chodníku od mateřinky k obchodu –
v květnu firma začala pracovat na skrývce a na
začátku června byla plocha pro chodník vysypána
kamínky a upěchována. Viz foto č.1.
Práce přerušil vytrvalý déšť a v červnu se budoval
obrubník a takto vypadala stavba do závěrky
zpravodaje č.2/2020. Chodník zvýší bezpečnost
chodců, hlavně dětí při návštěvě dětského hřiště.
Stavbu vysoutěžil Martin Šefrna z Třebska
s nabídkou 499.187,40 Kč včetně DPH.

Na tuto akci bylo zažádáno prostřednictvím 9. výzvy MAS Brdy – IROP- Chodci o dotaci,
která by měla být poskytnuta ve výši 95 %, spoluúčast obce pouze 5 %.
Řidiči POZOR!
Do médií proniklo několik informací z připravovaného nového bodového systému, který by měl
platit od roku 2022. Navrhují se pouze tři sazby za prohřešky, a to za 2,4 a 6 bodů. Navrhuje
se možnost odebrání řidičského oprávnění až na tři roky. Řidičům do dvou let od dopravních
zkoušek bude řidičské oprávnění udělováno na zkoušku a bude jim možno toto oprávnění
odebrat už za dosažení 6. bodů. U ostatních řidičů to bude po dosažení 12. bodů.
Například: 2 body budou za překročení rychlosti o méně jak 20 km/hod. v obci a méně jak 30
km/hod. mimo obec, pokuta až do výše 1500 Kč bude za špatné parkování, porušení zákazu
zastavení a stání, nerozsvícení světel, zapomenutí dokladů, překročení rychlosti do 10
km/hod. apod. Tyto přestupky je možno řešit i domluvou.
U závažných prohřešků bude možná pokuta až 25 tisíc Kč, případně odebrání řidičského
oprávnění až na tři roky, např. za nepovolené vjetí na železniční přejezd.
Nově nebude možno parkovat na chodníku a bude povinnost nosit reflexní vestu při vystoupení
z auta do vozovky….
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Současný bodový systém platí od 1. 7. 2006 a maximálního počtu bodů 12 nasbíralo jen za
prvních 10 let fungování systému na 70 tisíc řidičů.

Mateřská škola
Rok 2020 - 81 let od založení Mateřské školy v Drahlíně v roce 1939

Celý duben 2020 byla
mateřinka uzavřena
z důvodu
šíření
nemoci CoVID-19. Na
webu obce jste se
mohli každý týden
informovat o tom, jak
bylo
uzavření
mateřinky prodlužováno. Takhle smutně to
ve školce v dubnu
vypadalo!

Zápis dětí
do MŠ Drahlín na školní rok 2020/2021 se konal 14. května 2020. Byl ale bez dětí.
Žádosti o přijetí dětí se přijímaly letos přednostně elektronicky od 2. května do 14.
května, nebo byla možnost osobního předání 14. května od 11. – 16. hodin.
Předpokládalo se přijetí 7. dětí. Kritéria pro přijetí dětí byla včas oznámena a byla
stejná jako v minulém školním roce.
Pro školní rok 2020/2021 bylo přijato: 7 dětí
Do školy odešlo: 7 dětí
Prázdná byla v době nouzového stavu i dětská zahrada, kde přibyly informace pro rodiče,
návštěvní řád a informace o správci zahrady:

V květnu byla mateřinka zavřena do 24. května 2020 (nouzový stav trval v ČR do 17.
května). Mateřinka od 25. května dbala zvýšených hygienických opatření a každý rodič musel
potvrdit zdravotní stav dítěte čestným prohlášením. Znovuotevření školky bylo radostí hlavně
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pro děti, které si ve školce vybudovaly kamarádské vztahy. Už zase se mohlo pracovat na
školkové zahradě.
V červnu už byl provoz
skoro normální. Na začátku
měsíce
se
ve
školce
věnovaly Mezinárodnímu dni
dětí, potom začaly děti
pracovat
na
úkolech
spojených s řemesly. Děti se
mohly těšit na odměnu –
poklad plný nových hraček a
pomůcek pro práci se
dřevem.
Z programu
Ekoškolky bylo na pořadu
pozorování počasí a okolí
školky v době končícího jara
a nástupu léta. Výlet do
Prahy se uskutečnil 24.
června, kde se děti potěšily
programem Truhlář Tonda
v Muzeu v Říčanech.

Lipka, zasazená dětmi z mateřinky a starostou obce 2.
května 2011, za 9 let takto poporostla a vzniklo u ní malé
dětské hřiště s posezením. Prostor se nachází na
rozhraní Drahlína a Malého Drahlína

Obecní veřejná knihovna

.

Rok 2020 – 97 let od první písemné zmínky o Obecní knihovně Drahlín v roce 1923
Ve druhém čtvrtletí roku 2020 měla knihovna zavřeno od začátku dubna až do 12. května
2020 z důvodu stavu nouze, vyhlášeného vládou ČR v březnu 2020. Důvodem bylo zastavení
pandemie koronaviru CoVID-19. Od 13. května byla knihovna otevřena ve středu v době od
15.00 do 18.00 hodin za zvýšených hygienických opatření. Do konce 2. čtvrtletí se konalo
několik lekcí angličtiny pro nejmenší, ale dětské kroužky se pravděpodobně rozběhnou až ve
4. čtvrtletí roku (zřejmě od října). O letních prázdninách je knihovna otevřená každou
středu od 15.00 do 18.00 hodin bez přerušení. Uvítá každého současného i nového
čtenáře.
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Společenské a sportovní akce v obci od dubna do června 2020
Stolně tenisový turnaj neregistrovaných hráčů a hráček
Turnaj se měl konat 18. dubna, ale byl z důvodu nouzového stavu, vyhlášeného vládou ČR,
zrušen. Možná bude přeložen na podzim 2020.
Ukliďme Drahlín
Akce byla z důvodu nešíření kononaviru CoVID-19 odložena na podzim 2020 a uskuteční se
v sobotu 19. září.
Velikonoce
Letošní Velikonoce byly opět omezené a doporučeno bylo, nechodit na koledu, a pokud
vyšlehávat, tak jen v kruhu rodiny. Je pravda, že se po síti a v médiích šířilo dostatek vtipů, jak
je tomu u Čechů zvykem. Například tyto dva – Koronalavička nebo Koronavelikonoce

Pálení čarodějnic SDH Drahlín
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje vyzval
obyvatele tohoto kraje k ohleduplnosti vzhledem
k platnosti nouzového stavu a oznámil, že žádostem
k pálení čarodějných ohňů nebude pravděpodobně
vyhověno.
Také naše akce byla z důvodu nouzového stavu zrušena,
jak mi 25. dubna potvrdil starosta hasičů v naší obci Václav
Petráň. Tak se můžeme těšit na čarodějné pálení v roce
2021.
Následně hasiči Středočeského kraje oznámili, že v noci z 30. dubna na 1. května došlo
v našem kraji pouze k 6. požárům, kde zasahovali, nikdo nebyl zraněn. Proti např. roku 2018,
kdy zasahovali u 21 požárů, je to minimum.
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Dětský den Sokola Drahlín
Od 11. května byly povoleny akce do 100 účastníků. Dětský
den byl původně naplánován na 30. května, ale vedení
Sokola se nakonec z obavy o zdraví účastníků rozhodlo
oslavu nepořádat a přeložit ji až na rok 2021. Oslavy Dne
dětí určitě probíhaly v domácích prostředích, nebo například
návštěvami zoologických zahrad, výlety na kolech nebo jen
dvojkou a domácím slavnostním obědem s velkou spoustou
dětmi oblíbených dobrot.

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 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.

Fotbal - mužstvo „A“
Fotbal se na jaře nehrál, hřiště U Hradiště však bylo nutno udržovat, proto se členové Sokola
starali o sekání trávy, hnojení, zalévání apod. udržovací práce.
Po podzimu 2019 přezimovalo mužstvo A na 3. místě tabulky, ze 13cti zápasů jich 8
vyhrálo a 5 prohrálo. Dosáhlo na skóre 49:17 a získalo 27 bodů.
Jaro 2020 sezóny 2019/2020
Jarní část soutěží měla začít 21. března 2020.
Fotbal – sezóna 2019/2020 – jaro se nehrálo a
zůstal stav soutěže k 8.4.2020
Kvůli pandemii koronaviru CoVID-19 ukončil
Výkonný výbor Fotbalové asociace na začátku
dubna amatérské soutěže od III. třídy dolů včetně
mládežnických
soutěží.
Dohrávali
pouze
profesionálové a dohrával se Český pohár MOL
Cup. V ukončených soutěží nikdo nesestupoval ani nepostupoval.
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Platná tabulka k 8. dubnu 2020 – III. tř. skup.A na okrese Příbram
#

KLUB

Z

V

R

P

S

B

P+

P-

1.

SK LITAVAN Bohutín B, z.s.

13

12

0

1

68:27

35

1

0

2.

TJ Sokol Daleké Dušníky B, z.s.

13

9

0

4

54:28

27

1

1

3

TJ Sokol Drahlín, z.s.

13

8

0

5

49:17

27

0

3

4.

FC Višňová

13

8

0

5

37:25

26

0

2

5.

Sokol Vrtule Láz, z.s.

13

8

0

5

47:36

23

1

0

6.

TJ Stará Huť, z.s.

13

7

0

6

47:32

21

0

0

7.

TJ Zduchovice, z.s.

13

7

0

6

35:32

21

0

0

8.

TJ Sokol Pičín z.s.

13

7

0

6

36:33

20

2

1

9.

TJ Ligmet Milín B z.s.

13

5

0

8

38:36

17

0

2

10.

SK PEČICE, z.s.

13

5

0

8

38:45

16

0

1

11.

TJ Sokol Hvožďany, z.s.

13

5

0

8

24:32

16

1

2

12.

TJ Sparta Věšín z.s.

13

6

0

7

22:34

15

3

0

13.

TJ Sokol Rosovice B

13

3

0

10

20:78

6

3

0

14.

TJ Sokol Dolní Hbity

13

1

0

12

16:76

3

0

0

Naši nejlepší střelci v předčasně ukončené sezóně 2019/2020:
6. místo Jan Herink
12 gólů
7. místo Filip Ježek
10 gólů
18. místo Ondřej Plecitý 8 gólů

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. 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.
Jaro 2020 sezóny 2019/2020
Na jaře mělo dojít k dělení na skupiny výkonnostně
bližších mužstev, jako tomu bylo v uplynulé sezóně.
Naši žáci Drahlín/Obecnice měli nastoupit ve
skupině E2A – Okresním přeborníku starších žáků.
Měli zahajovat soutěž 22. března a končit 14.
června. Jako soupeři jim měla být 3 nejlepší
mužstva ze skupiny A a tři nejlepší mužstva ze
skupiny B Okresního přeboru starších žáků Příbram
z podzimu 2019.
Soutěž však byla Výkonným výborem Fotbalové
asociace ČR předčasně ukončena k 8. dubnu 2020
se stavem k tomuto datu.
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Připomínám tabulku starších žáků v předčasně ukončené sezóně 2019/2020:
Tabulka sezóny 2019/2020 OP starších žáků, skupina A
#

KLUB

Z

V

R

P

S

B

P+

P-

1.

TJ Spartak Rožmitál pod Třemšínem, spolek

12

12

0

0

117:4

36

0

0

2.

TJ Ligmet Milín z.s.

12

9

0

3

62:25

27

0

0

3.

Drahlín/ Obecnice

12

8

0

4

89:28

24

0

0

4.

Podlesí/ Bohutín

12

6

1

5

62:30

19

0

0

5.

MFK Dobříš

12

4

1

7

47:45

13

0

0

6.

SK Březnice 1918, z.s.

12

2

0

10

32:67

6

0

0

7.

TJ Sokol Daleké Dušníky z.s.

12

0

0

12

1:211

0

0

0

Nejlepší střelci mužstva starších žáků v předčasně ukončené sezóně 2019/2020
1. místo Jonáš Matějka
7. místo Matěj Hošek
8. místo Vojtěch Kadlec

36 branek
17 branek
11 branek.

Nová sezóna 2020/2021 začne pro naše fotbalisty 22. srpna, mužstvo „A“ bude hrát ve III.
třídě okresní soutěže, nebude letos, pro nedostatek žáků, postaveno žákovské mužstvo, což
je opravdu škoda. V sobotu 13. června sehrálo mužstvo dospělých přátelské utkání
s mužstvem Třebska „B“ (výhra 12:4) a v sobotu 20. června přátelské utkání s mužstvem
Bohutína. Okresní pohárová soutěž bude zahájena 15. srpna, tak se fanoušci fotbalu mají na
co těšit po tom dlouhém koronavirovém půstu.
Fotbal – stará garda
Pro mužstvo SC se hledal nový vedoucí 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. Za první čtvrtletí roku se nového vedoucího najít nepodařilo. Ve druhém
čtvrtletí roku byl prostor pro další hledání, začal však opadat i zájem se strany hráčů nad 35
let pokračovat v přátelských zápasech a turnajích na okrese.
Jak je vidět na obrázku údržba hřiště i kabin se prováděla
běžně. Udržoval se trávník, natíraly se lavičky pro
fotbalové příznivce.

Stolní tenis
Stolní tenisté Sokola Drahlín hrají ve dvou mužstvech „A“ a „B“. Obě mužstva hrála
v této sezóně v okresních soutěžích. Áčko v Regionálním přeboru I. a Béčko v
Regionálním přeboru II.
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Mužstvo A
Sezóna 2019/2020 začala v září 2019 a mužstvo A hrálo v RP I.
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 2019/2020
Jaro sezóny 2019/2020 mělo skončit 21. března. Česká asociace stolního tenisu rozhodla, že
všechny jarní akce od vyhlášení nouzového stavu budou odloženy do 30. dubna.
Už 24. dubna bylo rozhodnuto, že se soutěže dohrávat nebudou a výsledky budou vyhlášeny
podle tabulek k tomuto datu platných. Podle těchto tabulek bylo rozhodnuto o sestupujících a
postupujících v sezóně 2019/2020. Tabulku uvádím:

Družstvo

PU

V

R

P

K

Skóre

Body

1.

TJ TATRAN SEDLČANY C

20 18 0

2

0

247:113

54

2.

TJ Sokol Voznice A

20 15 1

4

0

226:134

46

3.

TJ TATRAN SEDLČANY D

20 14 2

4

0

236:124

44

4.

TJ Sokol Drahlín A

20 12 3

5

0

230:130

39

5.

SK Březnice C

20 11 3

6

0

213:147

36

6.

SK Chraštice A

21

8

5

8

0

210:168

29

7.

TJ Sokol Hluboš-Paseky A

21

8

4

9

0

215:163

28

8.

TJ SLAVOJ Obecnice C

20

8

2 10

0

154:206

26

9.

SK Březnice D

20

7

0 13

0

159:201

21

10.

SK Klučenice A

20

6

3 11

0

179:181

21

11.

TJ Sokol Příbram C

20

2

1 17

0

66:294

7

12.

TJ Spartak Čenkov B

20

0

0 20

0

43:317

0

Stolní tenis sezóna 2019/2020 – jaro 2020 – mužstvo „A“ Sokola Drahlín – RP I.
Úspěšnost hráčů:
Dvouhry:
7. místo Jaroslav Samek
63:17
78,75%
15. místo Josef Šutek
55:24
69,62%
31. místo Ivan Chvojka
29:24
54,72%
Čtyřhry:
3. místo Samek+Šutek
17:3 85,00%
16. místo Ondráček+Chvojka
6:7
46,15%
Žebříček RP I. 2019/2020
4. místo Jaroslav Samek; 12. místo Josef
Šutek; 27. místo Ivan Chvojka
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Mužstvo B
Sezóna 2019/2020 začala v září 2019 a mužstvo B hrálo v RP II.
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
Jarní zápasy se hrály do vyhlášení nouzového stavu, potom byla soutěž přerušena dva zápasy
před koncem a odložena do 30. dubna.
Zrušeny byly všechny soutěže play-off. I soutěž mužstva B byla ukončena k 24.4.2020
s výsledky tabulek k tomuto datu. Tabulku uvádím:

Stolní tenis – sezóna 2019/2020–jaro 2020 - mužstvo „B“ Sokola Drahlín – RP II.
Pořadí Družstvo

PU

V

R P K

Skóre

Body

1.

TJ Sokol Voznice B

16 14 1 1

0

220:68

43

2.

TTC Příbram B

16 13 1 2

0

204:84

40

3.

TJ Sokol Hluboš-Paseky B

15 11 1 3

0

182:88

34

4.

TJ Spartak Rožmitál B

16 10 1 5

0

190:98

31

5.

TJ Sokol Drahlín B

16 10 0 6

0

190:98

30

6.

TJ SLAVOJ Obecnice D

16

6 2 8

0

131:157

20

7.

SK Chraštice B

16

5 2 9

0

128:160

17

8.

SK Klučenice B

16

5 0 11

0

106:182

15

9.

TJ Sokol Příbram D

15

2 0 13

0

66:204

6

10.

SK Březnice E

18

0 0 12

6

23:301

-18

Úspěšnost hráčů:
Dvouhry:
11. místo Stanislav Lopata
14. místo Jan Müller
16. místo Jaromír Brynda
Čtyřhry:
4. místo Sláma+Müller
9. místo Lopata+Brynda

23: 8
37:14
36:17

74,19%
72,55%
67,92%

5: 1
4: 4

83,33%
50,00%

Žebříček RP II. 2019/2020
6. místo Stanislav Lopata; 10. místo Stanislav
Sláma; 13. místo Jan Müller
Nováček mužstva Martin Vlasatý se umístil na 42.
místě žebříčku RP II.
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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.
30. dubna měl SDH naplánováno uspořádat pálení čarodějnic a
připravil k tomuto účelu dřevo z prořezu u rybníku v Malém Drahlíně.
Bohužel pandemie koronaviru Co-VID 19 a vyhlášený nouzový stav
v ČR nedovolily tuto akci zorganizovat. Nekonala se ani hasičská
soutěž III. okrsku Hluboš v hasičském sportu ani soutěž O Pohár
hejtmana Středočeského kraje.
Kronikářka SDH byla 14. dubna 2020 po domluvě a za dodržení bezpečnostních opatření ve
firmě TIMCO, kde nechala namnožit Hasičskou kroniku 2001 – 2019. Kronika má celkem 258
stran. Po rozvolnění opatření byla kronika dovezena 27. dubna do Příbrami do firmy Vazárna,
s.r.o., kde ji dali nový kabát a zlaté nápisy. Kronika byla hotova 10. června a uložena bude
později (po prohlédnutí si členy sboru) v SOA Příbram. Originál kroniky zůstává u kronikářky,
kde je k nahlédnutí zájemcům. Kronikářka zahájila práce na třetí kronice dobrovolných hasičů
v naší obci.
U bobra nic nového, ohlodané stromy u rybníku v Malém Drahlíně jsou stejné jako v březnu,
neobjevila jsem ani jakékoli obydlí budované v dané oblasti. To, že bobr evropský žije i na
Litavce se objevilo i v Periskopu č. 9/2020, kde v článku od Správy CHKO Brdy byl bobr
zaznamenán i na Skořickém potoce pod Trhovými Dušníky. Podle článku by nás bobr mohl
učit, jak zadržovat vodu v kajině, což je vždy potřeba, i když nám květen ukázal, že déšť má
příroda také na skladě.
Na bříze u rybníku v Malém Drahlíně je
umístěna cedule o požární nádrži, která slouží
hasičům k odebírání vody v případě požárů. Je
tam vyhražené místo pro hasičská auta,
proto by se tam nemělo parkovat s běžnými
osobními automobily.

Místní zahrádkáři
49 let od založení místní organizace ČSZ v roce 1971
Informace pro zájemce o moštování
Letošní provoz moštárny bude oznámen na webových stránkách obce. Moštování bude
možné pouze po předchozí telefonické domluvě, přesné termíny budou včas
zveřejněny.
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Takto krásně kvetly letos stromy v naší obci už v dubnu. Potom přišel mráz, který část úrody
znehodnotil. Přírodě prostě neporučíš. Na druhém obrázku je vidět přetékající nádrž na
východní straně obce, která nepřetékala už ani nepamatuji… velká bouřka (nebo spíše 3)
dorazila k nám v sobotu 13. června, v začátku měla na skladu i kroupy.

CHKO Brdy
Tři organizace (Vojenské lesy a statky, Kub českých turistů a Agentura pro ochranu přírody a
krajiny) se v březnu 2020 dohodly na podobě turistických tras v CHKO Brdy. Pro turisty to
znamená, že některé trasy zůstanou, jiné budou finálně upraveny. Takto upravené budou
v Brdech v provozu 2 až 3 roky. Potom následuje vyhodnocení zkušeností s nimi a budou buď
ponechány, nebo dále upraveny podle preferencí návštěvníků. Protože stále probíhá očista
CHKO Brdy od nevybuchlé munice, doporučuje se chodit pouze po zpevněných cestách, a to
v některých oblastech, především u dopadových ploch, v dalších potom dbát zvýšené
opatrnosti, a to hlavně tam, kde v současnosti probíhá těžba kůrovcového dřeva. Sledujte
pozorně značení!
CHKO Brdy má 345 km2, 5 přírodních rezervací, 3 přírodní památky (Louky pod
Palcířem, Třemešný vrch a Jindřichovu skálu) a 16 evropsky významných lokalit.
V CHKO Brdy jsou už tři naučné stezky: „Okolím Padrťských rybníků“, „Petráškova
hora“ a „Klobouček“.
První z nich má 13 zastavení, z nichž je 9 na solitérních kamenech. Panely jsou věnovány i
zaniklým vesnicím v okolí Padrťských rybníků. Je dlouhá 13 km a je označována za středně
těžkou.
Druhá stezka začíná a končí v obci Vacíkov, seznamuje návštěvníky se zlatem, jeho historií i
současností těžby. Upozorňuje na rizika s jeho těžbou. Délka stezky je 5 km, má 7 panelů a
zavede nás na vrchol Petráškovy hory ve výšce 651 m.n.m. Je označována za lehkou.
Třetí stezka měří 7 km a má 12 zastavení, z nichž je část umístěna na monolitech ze slepence,
charakteristického kamene pro Brdy. Vede z Obecnice (620 m) na Klobouček ve výšce 705
m.n.m., přes nádrž Octárna a vrací se zpět do Obecnice. Panely se věnují přírodě a tématu
českého lesnictví. Samostatná část je věnována zadržování vody v krajině a Brdům jako
strategické zásobárně vody pro široké okolí. Je označována za středně těžkou.
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Prošla jsem si ji 10. května na Den
matek a mohu říct, že tam bylo lidí
jako na Václaváku. Co mě překvapilo,
bylo to, že většinou jsem potkávala
turisty čelem a protože jsem šla
stezku od zastavení č.1 po zastavení
č.12, museli ostatní chodit po stezce
obráceně, tedy od zastavení č.12 po
jedničku, pokud ji prošli celou. Jediný
rozdíl v obtížnosti je ten, že já
stoupala na vrchol Kloboučku po
příkré kamenné cestě, ze které bolely
nohy, ti, co šli obrácené, touto cestou
slézali. Rozdíl převýšení je stejný 185
m. Stezka je nově značena a jde se po
zelené. Doporučuji všem, kteří mají
rádi přírodu Brd. Na stezce se můžete občerstviti u 4 studánek: Smrkové, Jedlové, U
Kloboučku a Bukové. Poslední dvě měly na mé cestě i dost kvalitní vody.
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Máte chuť? Volejte, objednávejte:

Využijte výhodné nabídky na koupi dřeva:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
divize Hořovice
LS Obecnice
Prodej dříví na otop
nabízí pro rok 2020 k prodeji vyrobené jehličnaté dříví (smrk, modřín i borovice)
na otop.
Dříví je certifikováno systémem PEFC.
Cena již od 460 Kč/m3 s DPH
tzn.
cena za prostorový metr
již od 295 Kč s DPH
CENA NEZAHRNUJE DOPRAVU DŘÍVÍ K ODBĚRATELI. V případě většího
odběru bude snaha dopravu zajistit na náklady kupujícího.
Tel: 731 137 611
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Pro všechny, kteří nezaregistrovali v minulém zpravodaji a chtějí si novou aplikaci stáhnout:

Nová služba občanům
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 naší obce a ušetří
Vám čas. Pomocí této aplikace můžete dostávat všechny aktuální
informace z našich webových stránek přímo do svých mobilních
telefonů a tabletů, aplikace vás upozorní 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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