Drahlínský zpravodaj
Ročník 2021

04/2021

leden 2022

Zpravodaj se věnuje událostem v obci od října do prosince 2021
Rok 2021 – uplyne 697 let od první písemné zmínky o obci v roce 1324

První sníh letošní zimy 2021/2022 naši vesničku zasypal na první adventní neděli 28. listopadu
2021. Byl mokrý a těžký a brzy začal odtávat. Napadlo ho 2-3 cm. Na pohled určitě krásné!
Ale vydrželo to jen dva dny.

Informace pro občany
Obchod s potravinami
Od 2.1.2022 je opět otevřen obchod s potravinami, v nabídce je kromě potravin a pečiva
velké množství alkoholických i nealkoholických nápojů, čerstvého ovoce a zeleniny,
drogistického zboží, včetně krmiva pro domácí mazlíčky.
Obchod je otevřený ve všední dny a o víkendech od 7:00 do 19:00 hodin
o svátcích od 9:00 do 16:00 hodin.
To je výborná zpráva, konečně si mohou občané Drahlína kultivovaně nakoupit.
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Připravované akce na 1. čtvrtletí 2022
Výroční valná hromada SDH Drahlín – 22. ledna 2022 od 15.00 hodin v klubu haly
Výroční valná hromada Sokola Drahlín - 29. ledna 2022, čas bude upřesněn
Maškarní ples Sokola Drahlín – 4. února 2022 od 20.00 hodin v Sádku, tombola se
shromažďuje od 3. února ve víceúčelové hale Drahlín
Dětská veselice – 6. února v Sádku od 14.00 hodin

Obecní úřad Drahlín
Malá bilance dokončených akcí v roce 2021 ke zlepšení života v obci
ROŠÍŘENÍ VODOVODU II. ETAPA
Dne 13.10. 2020 bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků od
Ministerstva zemědělství, ve výši 7.335.000,- Kč.
Již na podzim roku 2020, začaly probíhat přípravné práce na rozšíření vodovodního řadu
v severní části obce Velký Drahlín a v části Malého Drahlína od č.p. 180 k č.p. 186. Stavební
práce realizovala společnost Šindler, důlní a stavební spol. s.r.o., která byla dle výběrového
řízení firmou s nejnižší nabídkou. Stavba byla provedena v následujícím rozsahu:
Vodovodní řad 1: 193,03 m, Vodovodní řad 1: 760,66 m,
Vodovodní řad 1-2: 197,10 m, Vodovodní řad 1-2a: 63,87m
Vodovodní řad 1-4: 286,16m, Vodovodní řad 1-5: 186,14 m
Vodovodní řad 1-6: 169,99 m, Vodovodní řad 1-7: 119,14 m
Vodovodní řad 1-7: 202,31 m, Vodovodní řad NH2: 2,98 m
Stavba byla dokončena v červnu 2021, dne 8.9.2021 byl pak vydán Městským úřadem
Příbram, Odborem životního prostředí kolaudační souhlas s užíváním stavby.
Akce byla zrealizována za finančního přispění Státního fondu životního prostředí ČR.
Celkové náklady: 11.284.000,- Kč
Příspěvek MZE ČR: 7.335.000,- Kč
Spoluúčast obce: 3.949.000,- Kč
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KOUPĚ OPLATKÁRNNY Č.P. 56
V dubnu se po několikaletém jednání podařilo koupit do vlastnictví obce objekt bývalé
oplatkárny na návsi. Studie na rekonstrukci této budovy a návrhy jak tyto prostory využít budou
zastupitelstvem obce řešeny v následujících letech.
Kupní cena nemovitosti: 750.000,- Kč
POSILUJÍCÍ VRT DH 2 PRO VODOJEM MALÝ DRAHLÍN
Dne 27.7.2021 byla podepsána smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR. Poskytnutá dotace bude ve výši 80 % způsobilých výdajů, přesná částka zatím
není vyčíslena.
Přípravné práce začaly probíhat již na jaře. Samotná realizace stavby vrtané studny proběhla
v podzimních měsících. Po vybudování vrtu došlo k napojení na stávající systém zásobování
vodojemu Malý Drahlín, kterým se bude zásobovat kromě lokality Malého Drahlína i nově
vybudovaný vodovodní řad v severní části obce Velký Drahlín. Společně s touto realizací byla
vyměněna technologie na úpravu vody, namísto stávající úpravy chlornanem sodným došlo
k náhradě za UV lampy. Vrt je hluboký 60 m a jeho vydatnost se pohybuje okolo 140m3 za 24
hod.
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VÝMĚNA ZDROJE VYTÁPĚNÍ PRO OBJEKT čp. 92 OÚ a MŠ DRAHLÍN
O letních prázdninách v době uzavření MŠ Drahlín, probíhaly práce na výměně zdroje
vytápění v objektu č.p.92. Kotel na LTO byl vyměněn za úsporná tepelná čerpadla značky
STIEBEL ELTRON, částečně musela být provedena výměna vnitřních rozvodů topení a byla
provedena úprava kotelny.

Celkové náklady z vlastních zdrojů: 1.723.346,- Kč.
VÝMĚNA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ČÁSTI OBCE VELKÝ DRAHLÍN
V části obce Velký Drahlín směrem od obchodu až k čp. 112 došlo k instalaci 6 ks sloupů na
veřejné osvětlení a veřejný rozhlas. Instalace nových sloupů byla nutná, jelikož společnost
ČEZ překládala elektrické vedení z nadzemního do vedení pozemního.
Celkové náklady: 261.894,- Kč
REKONSTRUKCE ASFALTOVÉHO POVRCHU OD č.p 226 k č.p. 32
V podzimních měsících proběhla rekonstrukce silnice od č.p 226 k č.p. 32. Byl položen nový
asfaltový povrch.
Celkové náklady: 320.000,- Kč
Zasedání OZ Drahlín ve 4. čtvrtletí 2021



V průběhu 4. čtvrtletí 2021 se konala celkem 2 veřejná
zasedání OZ Drahlín.
Veřejné zasedání OZ dne 27. října 2021
Za účasti pěti členů zastupitelstva bylo schváleno:
 Rozpočtové opatření č.7/2021, které je podrobně
uvedeno níže v části rozpočtů
 Prodeje částí pozemků č. 921/2 o výměře 27 m2, č. 801/5
a 801/60 o výměře 57 a 13 m2, č. 936/1 o výměře 33 m2
Obecně závaznou vyhlášku č.1/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství. Vyhláška nabývá účinnosti od 1. ledna 2022. Zvyšuje
poplatek občanů za popelnice z 500 Kč za rok na 700 Kč za osobu a rok, případně
za rekreační objekt za rok. Poplatek je splatný nejpozději do 31. března daného
kalendářního roku. Současně byla zrušena obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o
odpadech z 16.12.2019. Nová vyhláška byla zveřejněna na webu obce 1. listopadu
2021.
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Pro srovnání: Příbram 600 Kč/osoba/rok, Dobříš 750 Kč/osoba/rok (při třídění slevy),
Obecnice 600 Kč/osoba/rok, Rakovník 960 Kč/osoba/rok, Beroun 1000 Kč/osoba/rok.
OZ vzalo na vědomí:
 Návrh rozpočtu obce na rok 2022. Návrh je přebytkový s tím, že přebytek bude použit
jako finanční rezerva dalších let. Návrh byl v listopadu 2021 zveřejněn na úřední desce
a na webu obce. Blíže v části Rozpočet.
 Možné uspořádání adventu v termínu 27. listopadu před sportovní halou. Akce se
uskuteční pouze v rámci nařízení ministerstva zdravotnictví, pokud bude vzhledem ke
covidové situaci v zemi umožněna.
 Možnost uspořádání drakiády SDH Drahlín, obec poskytne příspěvek na občerstvení,
pokud bude ze strany SDH požadován.
 Provedení místního šetření v části obce Malý Drahlín, kde vznikl spor o svod dešťové
kanalizace podél komunikace a parcely č. 701/1.
Veřejné zasedání OZ dne 8. prosince 2021
Za účasti šesti členů zastupitelstva bylo schváleno:
 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění
stavby č. IV-12-6029249-1 pro parcely č.: 922/2, 1016, 949/1, 949/2 k.ú. Drahlín se
spol. ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou náhradu ve výši 10.900 Kč.
 Plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací čj. 00886/21/OÚ na období 20222031
 Uzavření smlouvy o zajišťování a financování dopravní obslužnosti se Středočeským
krajem zastoupeným Integrovanou dopravou Střed. kraje od 1.1.2022. K 31.12.2021
budou vypovězeny všechny předchozí smlouvy v této oblasti. Dosud obec
spolufinancovala dopravní obslužnost částkou 47.139 Kč, podle nové smlouvy bude
příspěvek obce na rok 2022 činit 110.690 Kč. Bylo doporučeno smlouvu schválit
s podmínkou, že se bude konat jednání se sousedními obcemi k zajištění optimalizace
autobusových linek na rok 2023
 Uzavření dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR se Státním
zemědělským investičním fondem (prostřednictvím MAS Brdy, z.ú.) na projekt Obnova
venkovní učebny MŠ včetně vybavení. Dotace by měla činit 80% nákladů, v maximální
výši 301.996 Kč, spoluúčast obce 20% nákladů – 75.499 Kč a případné vícenáklady.
 Žádosti o poskytnutí dotací z rozpočtu obce pro rok 2022, podrobně jsou dotace
uvedeny v části rozpočtu 2022 v tomto zpravodaji
 Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 801/35 k.ú. Drahlín o výměře 750 m2 Českému
rybářskému svazu, z.s. místní organizaci Bohutín za účelem chovu líhně a násady.
Jedná se o detenční nádrž pro rybník v Malém Drahlíně
 Rozpočet MŠ Drahlín pro rok 2022. Rozpočtové příjmy činí 355.000 Kč, z toho 320.000
Kč z rozpočtu obce, rozpočtové výdaje činí 334.100 Kč
 Závazné ukazatele PO MŠ Drahlín pro rok 2022 – příspěvek 320.000 Kč bude
poskytnut takto: 1/3 v lednu 2022, 2/3 v 11cti splátkách od února do prosince 2022
 Střednědobý výhled rozpočtu obce Drahlín na 2022-2024. Dokument byl zveřejněn na
webových stránkách obce od 11. listopadu 2021
 Rozpočet obce na rok 2022 – podrobně je uvedeno v části rozpočtu tohoto zpravodaje.
Návrh dokumentu byl zveřejněn na webu obce od 11. listopadu 2021, upraven byl
minimálně a nyní je opět už schválený dokument na webových stránkách obce
k nahlédnutí
 Místní poplatky pro rok 2022 za psy, za kanalizaci, za vodu a odpady. Poplatky jsou
uvedeny na webu obce a zpravodaj je uvádí v části Poplatky občanů pro rok 2022.
Zdražil pouze poplatek za komunální odpad (z 500 na 700 Kč)
 Jmenovalo členy inventarizační komise: předsedkyni Věru Schneiderovou, členy
Zuzanu Tydlitátovou a Marii Kuchařovou
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Volby 2021
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konaly ve dnech 8. – 9. října
2021. V Drahlíně se volilo v zasedací místnosti OÚ Drahlín čp. 92 na návsi obce.
V naší obci dopadly volby následovně:
1. ANO 2011
34,37 % hlasů
volilo ho 110 občanů
2. SPOLU koalice tří stran
19,06% hlasů
volilo ji 61 občanů
3. PirStan koalice dvou stran 15,93% hlasů
volilo ji 51 občanů
4. Přísaha
8,75% hlasů
volilo ji 28 občanů
5. ČSSD
6,56% hlasů
volilo ji 21 občanů
6. SPD
5,31% hlasů
volilo ji 17 občanů
Ostatní strany a hnutí nedostaly více jak 5%, např. 12 občanů volilo KSČM, 7 občanů
TSS, 6 občanů Zelené, 5 občanů Volný blok…
Volební účast byla v naší obci 70,61%, volilo 299 občanů.

Celostátně skončily volby mírně jinak:
1. SPOLU
27,79 %
71 poslanců
2. ANO 2011
27,12 %
72 poslanců
3. PirStan
15,62 %
37 poslanců
4. SPD
9,56 %
20 poslanců
Ostatní strany a hnutí se do PS nedostaly, protože nedosáhly na 5% hlasů. Poprvé po 100
letech je PS bez komunistů. Oba lídři levicových stran pan Jan Hamáček a pan Vojtěch
Filip končí včele svých stran. Celostátně byla účast voličů 65,43%. Volby na okrese
Příbram kopírovaly ty celostátní: Vyhrála koalice SPOLU za 26,78%, druhé ANO 26,72%,
třetí PirStan 17,22% a poslední SPD 7,68%. Volební účast na okrese byla 67,02%.
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Obecní voda a kanalizace
Nové prameniště
Ve třetím čtvrtletí 2021 proběhly dokončovací práce na novém vrtu v části Malý Drahlín.
V současné době je již vrt napojen na vodojem Malý Drahlína. Namísto chlorovacího zařízení
byly nainstalovány na úpravu surové vody UV lampy.
Ve 4. čtvrtletí 2021 probíhaly práce na přípojkách na vodovod, který byl dokončen v severní
části obce.
Výsledky analýzy vody 24. srpna 2021
Odběrní místo Drahlín upravená voda – voda odpovídá všem požadavkům na kvalitu pitné
vody. Voda měla nižší koncentraci volného chlóru. Voda měla nízký obsah organických látek,
dostatečně nízký obsah železa a manganu, voda byla mírně kyselá, pro zvýšení pH bylo
doporučeno zvýšit alkalizační prostředek na úpravu vody ve vodojemu.
Odběrní místo Drahlín-kuchyňka – krácený rozbor – voda odpovídá normám na pitnou vodu,
opět nízká byla hodnota pH, voda měla také nízký obsah volného chlóru.
Odběrní místo Malý Drahlín – voda upravená – kvalita vody opět odpovídá požadavkům.
Zjištěné hodnoty jsou velmi podobné stejnému odběrnímu místu v Drahlíně, opět je nízké pH,
které je možno zvýšit dávkováním alkalického prostředku do vodojemu.
Odběrní místo Malý Drahlín – čp.255 – krácený rozbor - voda odpovídala požadavkům, pH
6.3 ještě nižší než u vodojemu M.D. a bylo už pod požadovaným rozmezím (6.5-9.5). Stále
přetrvává stav, kdy je potřeba přidávat do dávkování na úpravu vody alkalický prostředek a
stále není zajištěn přívod elektrické energie do vodojemů. Ostatní parametry jsou plně
vyhovující.
Odběrní místo Malý Drahlín čp.169 – při opakovaném rozboru už byly všechny požadavky
na kvalitu pitné vody splněny.
Rozbor provedla 1. SČV a.s.
Výsledky analýzy vody z 9. listopadu 2021
Rozbor vody ukázal podobné parametry kvality pitné vody jako ten předchozí s tím rozdílem,
že ve všech zkoumaných vzorcích bylo pH vody už v normě, tedy v rozmezí 6.5 – 9.5. Ve
vodojemu Malý Drahlín byl zjištěn nevyhovující stav volného chlóru a stejně nadlimitní byl na
odběrním místě čp.187. Bylo to zřejmě způsobeno nevhodným dávkováním ve vodojemu po
manipulaci s novým potrubím z vrtu.
Blíže je vše uvedeno na webu obce v sekci Obec.

Rozpočet 2021
Rozpočet obce pro rok 2021 byl projednán na veřejném zasedání OZ 25. listopadu a schválen
21. prosince 2020.
Rozpočet předpokládá příjmy ve výši 17.219.601,00 Kč a
výdaje 19.523.000,00 Kč.
Rozpočet je schodkový 2.303.399,- Kč a schodek bude
kryt finančními prostředky z minulých let. Celý rozpočet je
možno vidět na webových stránkách obce v sekci
ekonomika.
Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 byla schválena následující rozpočtová opatření:
Rozpočtové opatření č. 7/2021
Opatření zvýšilo daňové a ostatní příjmy obce o částku 1.408.316,97 Kč a zvýšilo výdaje obce
o 253.723 Kč. Příjmy zahrnovaly především daně z příjmů, daně z přidané hodnoty, poplatky
Zpravodaj 2021
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za provoz systému komunálního odpadu a daň z hazardních her, dále pak transfery ze státního
rozpočtu. Zvýšení výdajů se týkalo převodu dotace ze státního fondu určené pro MŠ a výdajů
na dopravní obslužnost.

Rozpočet obce Drahlín na rok 2022
Rozpočet obce na příští rok byl schválen 8.12.2021. Je přebytkový s tím, že přebytek bude
použit na vytvoření finanční rezervy pro příští období.
Celkové příjmy: 10.038.827 Kč
Celkové výdaje: 9.500.000 Kč.
Nejvyšší položkou příjmů jsou daňové příjmy, hlavně daň z přidané hodnoty. Nedaňové příjmy
jsou navrženy na částku 930.400 Kč. Třetí složkou příjmů jsou transfery ze státního rozpočtu
či rozpočtu kraje, případně transfery z EU. Transfery jsou navrženy na částku 1.915.127 Kč.
Z výdajů jde nejvyšší částka na pitnou vodu a odvádění odpadních vod, na silnice a dopravní
obslužnost, na péči o vzhled obce, sběr a odvoz komunálních odpadů apod. Podrobně najdete
návrh rozpočtu na webových stránkách obce v sekci Ekonomika. Přebytek rozpočtu:
+538.827 Kč.
OZ schválilo 8. prosince 2021 žádosti o dotace z rozpočtu obce pro:
Český rybářský svaz ve výši 10.000 Kč dle VS 01/2022
TJ Sokol Drahlín, z.s. ve výši 60.000 Kč dle VS 02/2022
Ochrana fauny ČR ve výši 3.000 Kč dle VS 03/2022
Všechny dotace budou použity pouze na uvedené činnosti ve smlouvách v roce 2022.

Elektrifikace a rozhlas
Práce na výměně sloupů elektrického vedení při silnici č. III/185
Stavbu provádí pro společnost ČEZ Distribuce, a.s. firma Union Grid, s.r.o. Praha.
Původní betonové sloupy, které byly v majetku ČEZU byly demontovány z důvodu přesunutí
vedení do zemní části. Obec pořídila celkem 6 ks hliníkových sloupů pro veřejný rozhlas a
lampy veřejného osvětlení. Nově byla přivedena lampa do ulice u č.p 135.

Poplatky občanů pro rok 2022
Za komunální odpad
Občané s trvalým pobytem v obci Drahlín : 700,- Kč/os/rok
Rekreační objekty : 700,- Kč/objekt/rok
Se splatností k 31.3.2022
Za psa
Za každého psa v evidenci : 80,- Kč/rok
Občané nad 65 let: 40,- Kč/rok
a za každého dalšího psa 80,- Kč/rok
Se splatností k 31.3.2022
Vodné:
38,- Kč za každý odebraný m3
Se splatností k 31.12.2022
Stočné:
27,- Kč za každý odebraný m3
Nebo minimální paušální poplatek 972,- (stanovené směrné číslo 36m3 minimální odběr
na osobu nebo rekreační objekt dle vyhlášky 428/2001 Sb.)
Se splatností k 31.12.2022
Zpravodaj 2021
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Poplatky je možné hradit na pokladně Obecního úřadu Drahlín vždy v pondělí 8:30-12:00
a 13:00-15:30 nebo ve středu 8:30-12:00 a 13:00-19:00
Další možností úhrady poplatků je na bankovní účet obce Drahlín 521 696 349/0800 jako
variabilní symbol uvádějte číslo popisné Vaší nemovitosti, za kterou je poplatek hrazen.
Nahlášení stavu vodoměru a informace o výši poplatků je možné zjistit v pracovní dny
telefonicky u paní účetní na čísle tel. 602413979.

Nebezpečný a velkoobjemový odpad
V roce 2022 je první svoz nebezpečného odpadu naplánován na
7.dubna 2022 v čase od 15.45 - 16.15 hodin.
Velkoobjemový odpad bude též od 7. dubna, časové rozpětí bude upřesněno na webu obce.

Demografické údaje 2021
Drahlín měl k 1. lednu 2021 566 obyvatel, k 31. prosinci 2021 559 obyvatel
V roce 2021 zemřeli:
Julie Smrčková – 15.4.2021, Drahlín čp. 87, ve věku nedožitých 87 let (*1934)
Vladimír Beluš - 19.3.2021, Drahlín 121, ve věku 74 let (*1947)
František Chmelík 22. 9. 2021, Drahlín 198, ve věku 71 let (*1950)
Pavel Viktora 9. 10. 2021, Drahlín 170, ve věku 76 let (*1945)
Vladimír Horázný 1. 11. 2021, Drahlín 245, ve věku 79 let
Jiřina Kropáčová, 17.11.2021, NR č.21/2021 z 2.12.2021, Drahlín 124, ve věku 97 let,
nejstarší občanka obce Drahlína
Vlasta Holzbauerová, 11.10.2021, Drahlín 137
Zdeněk Vyšín, 7.9.2021, Drahlín 201, ve věku 40 let
Celkem 8 občanů
V roce 2021 se narodili 4 Drahlíňátka:
Jonáš Chochola * v srpnu 2021, Drahlín (informace z nasregion.cz č.15/2021 z 2.9.2021)
+ další tři děti
Přistěhovalo se 5 osob, odstěhovalo se 8 osob
Svatba: Miloš Brynda a Ludmila Pospíšilová (oba Drahlín) 2. 10.2021 v Příbrami na Zámečku
(info Náš REGION č.18/2021 z 21.10.2021)

Kulturní komise obce letos gratulovala 46 občanům k významným výročím narození a předala
jim dárkové balíčky.
Nejstarší občankou je od letošního roku paní Julia Pokorná, která letos oslaví 94 let.
Přidělení čísel popisných v roce 2021
266 – rodinný dům Malý Drahlín (manželé Halačovi)
267 – rodinný dům Malý Drahlín (Eva Filipová)
268 – rodinný dům Malý Drahlín (Olga Hrůzková)
Pro zajímavost: Příbramsko mělo k 30. září 2021 115.523 obyvatel a Středočeský kraj je
dlouhodobě nejlidnatějším krajem v ČR.
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Mateřská škola
Rok 2021 - 82 let od založení Mateřské školy v Drahlíně v roce 1939
V krátkosti se vrátím ještě k fotografiím ze září 2021, které jsem objevila na webu obce v sekci
MŠ v listopadu. Zde jsou – sklízení plodů na zahradě, příprava vlastního chleba a jeho
konzumace. Od 1. září nastoupilo do MŠ 6 nových dětí.

Říjen byl v mateřince ve znamení prací na zahradě. Děti zasely obilí na příští rok, sklidily
zeleninu a učily se vše o ní včetně chuti a vůně. Na zahradě si uvařily bramboračku. Dalším
tématem bylo ovoce, poznávaly ho podle chuti, hmatu a čichu. Téma naše vesnice - 21. října
se uskutečnila akce Stavitel města v rámci Malé technické univerzity. 22. října byla mateřinka
zavřená z důvodu vypnutí elektrického proudu společností ČEZ.
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Mateřinka se v listopadu zaměřila na přírodu, hlavně na les, stromy v něm a zvířátka v něm.
Děti s učitelkami připravily Martinskou slavnost na 11. listopadu, konala se od 17cti hodin. Děti
použily lucerničky vyrobené loni a nové děti je vyrobily za pomoci kamarádů před vlastní
slavností.
V prosinci 2021 byl ve školce zahájen advent, přišel Mikuláš a děti zkontrolovaly punčochy,
zda tam něco dobrého nenechal. 6. prosince děti hrály divadelní představení O Ježíškovi, také
se učily vánoční koledy, pekly vánoční dobroty a věnovaly se vánočním tradicím.

Obecní veřejná knihovna
Rok 2021 – 98 let od první písemné zmínky o Obecní knihovně Drahlín v roce 1923
Ocenění práce naší paní knihovnice Marie Kuchařové
Dne 6. října proběhlo slavnostní ocenění Středočeský Kramerius, které je udělováno
každoročně vybraným dobrovolným knihovníkům z neprofesionálních knihoven, které většinou
působí v obcích a malých městech. Oceněno je 5 regionů Středočeského kraje. Za okres
Příbram byla vybrána a oceněna naše paní knihovnice Maruška Kuchařová. Paní Marie
Kuchařová vede naši knihovnu od roku 2017, kromě klasického půjčování knih, pořádá díky
pomoci několika místních maminek řadu kroužků pro děti.
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Mezi velmi oblíbené patří angličtina pro nejmenší, čtenářský, výtvarný a divadelní kroužek.
Tuto tradici nedokázala přerušit ani pandemie Covid, předčítalo se prostřednictvím kanálu
YouTube a Facebooku. Ve spolupráci s OÚ Drahlín
a SDH Drahlín pořádá pod záštitou knihovny řadu dalších
aktivit jako: Pálení čarodějnic, Loučení s prázdninami či
Rejdění čertíků.
Hluboce si ceníme skvělé a záslužné práce, kterou
pro naši obec paní Kuchařová vykonává, a myslíme si,
že titul STŘEDOČESKÝ KRAMERIUS je právem
zasloužený.
(tolik citace z webu obce od paní Věry Schneiderové)

Vzhledem ke stále se zhoršující pandemické situaci
s virem covid-19 byla knihovna zavřena pro veřejnost ve
dnech:
24. listopadu až 1. prosince 2021 Bohužel bylo zrušeno i
oblíbené Rejdění čertíků.
Knihovna funguje v roce 2022 v běžném režimu, půjčování
knih je možné každou středu od 16:00 do 18:00 hod.

Společenské a sportovní akce v obci od října do prosince 2021
Výlov rybníka Luh
Dne 06.11.2021 plánoval MO rybářského svazu Bohutín výlov rybníka
V Luhu z důvodu odchytu amerického sumečka, který ve velké míře
decimuje potěr chovných ryb.
Čtyři dny před výlovem bohutínští rybáři postupně snižovali hladinu
tak, aby nebyla ohrožena sádka ryb a ostatní živočichové v rybníku.
Rybáři se dočkali překvapení v podobě nálezu škeble rybničné.
Před vlastním výlovem se navážely kádě, sít, vaničky, kesery a další potřebná nářadí. Krásné
počasí uvítalo lovící čety, několik dobrovolníků i místních občanů.
Kromě kaprů v síti uvízl více jak 150 cm dlouhý sumec a později i další dlouhý 100 cm, podařilo
se odlovit několik candátů a štik. Ryby, které byly označeny jako generační (kapři, candáti a
štiky) byly převezeny na obecní nádrž a po opětovném napuštění rybníka tam budou vráceny.
Sloveno bylo také velké množství sumečka amerického, který je nevítaný v každém rybníku.
Vylovené kusy byly odstraněny. Ostatní vylovené ryby byly nasazeny na rybník v Malém
Drahlíně. Rybáře potěšila pomoc nejmladší generace rybářů hlavně u záchrany škeblí, které
přesunovali blíže k vodě.
Obec Drahlín se podílela na občerstvení a vytvořila příjemné zázemí k uskutečnění akce, za
což jí bylo vysloveno poděkování vedoucím rybářů Bohutín.
(Zdroj: https://pribramsky.denik.cz/ctenar-reporter/)

Drahlínský advent 27. 11. 2021
Akce byla naplánována, byla připravována, ale nakonec byla 22. listopadu odvolána vzhledem
ke stále se zhoršující covidové situaci v zemi.
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Pf 2022

Obecní úřad Drahlín přeje
všem občanům obce do
roku 2022 hodně zdraví a
spokojenosti, stálé pracovní
úspěchy a v osobním životě
hodně štěstí a lásky.
Rejdění čertíků 4. 12. 2021
Akce byla také zrušena a na vině je opět covid.

Společenské organizace v obci
Tělovýchovná jednota Sokol Drahlín, o. s.
101 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 2021
Ve fotbalu hraje MUŽSTVO „A“ ve III. třídě skupině A okresní soutěže v Příbramském
regionu a pro radost mužstvo staré gardy.

Fotbal - mužstvo „A“
Okresní pohár
15. srpna 2021 1. kolo. Naše mužstvo „A“ hrálo doma s mužstvem SK Březnicí 1918. Vyhráli
jsme 3:0.
2.kolo Okresního poháru Příbram se hrálo 28. září 2021 Naším soupeřem byl na domácím
hřišti SK Spartak Příbram B. Utkání jsme vyhráli 3:1
Další utkání Okresního poháru se nehrála.
Okresní soutěž III. třída, skupina „A“, sezóna 2021/2022
Hrálo se ve 3. čtvrtletí 2021:
4.kolo v neděli 22. srpna 2021 od 17.00 hodin na hřišti Sokola Pičín – prohráli jsme 3:5
5.kolo v sobotu 28. srpna 2021 v 17.00 hodin jsme hostili doma FC Višňovou – prohráli
jsme 1:3
6.kolo v sobotu 4. září 2021 v 17.00 hodin jsme hráli v Třebsku (SK Třebsko B) – vyhráli
jsme 9:3
7.kolo v sobotu 11. září 2021 v 16.30 hodin jsme hostili SK Jince 1921 – vyhráli jsme 8:2
8.kolo v neděli 19. září 2021 v 16.30 hodin jsme hráli v Bohutíně (SK Litavan Bohutín B)
– vyhráli jsme 4:1
9.kolo v sobotu 25. září 2021 v 16.30 hodin jsme hostili doma SK Pečice – vyhráli jsme
3:2
Zpravodaj 2021
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4. čtvrtletí 2021:
10.kolo v sobotu 2. října 2021 v 16.00 hodin jsme hráli ve Věšíně (TJ Sparta Věšín)
Utkání vidělo 53 diváků, v normální hrací době byl stav 4:4 a naše mužstvo zvítězilo až na
penalty 5:3, celkem tedy jsme vyhráli 5:4. Faulovali jen domácí. Naše branky: Tomáš Prokeš,
Jan Krátký, Jaroslav Ježek, Ondřej Plecitý. Branky se střídaly jak na houpačce, vyrovnali jsme
až 85. minutě utkání. Průběžně jsme zatím na 5. místě, bilance 7(5:0:2), máme 13 bodů.
Vedou Kovohutě Podlesí.
11.kolo v sobotu 9. října 2021 v 16.00 hodin jsme hostili TJ Ligmet Milín B
Utkání jsme vyhráli 3:2. Naše branky stříleli Tomáš Plecitý, Filip Ježek a Daniel Květ. Žluté
karty viděli z našich Daniel Bartůněk a Lukáš Ručka. V utkání jsme stále vedli, a to už od 1.
minuty, kde se trefil Tomáš Plecitý. Po 8. zápasech jsme průběžně čtvrtí.
12.kolo v sobotu 16. října 2021 v 15.30 hodin jsme hráli v Hvožďanech se Sokolem
Prohráli jsme 2:3. Odvezli jsme si bod, protože jsme prohráli na penalty 3:4. První branku
vstřelil náš Daniel Květ a do poločasu soupeř vyrovnal. Ve 2. poločase se situace opakovala,
na 2:1 dal Tomáš Plecitý a v 54. minutě vyrovnal soupeř na 2:2. Kopaly se penalty a naši byli
bohužel méně úspěšní. Utkání vidělo 55 diváků. Průběžně jsme stále čtvrtí.
13.kolo v sobotu 23. října 2021 ve 14.00 hodin jsme hostili Sokol Vrtuli Láz
40 diváků doma vidělo debakl hostů, vyhráli jsme 11:1 po poločase 7:0. Střelecky se prosadil
náš nejlepší Filip Ježek, dal 4, po dvou brankách dali Jan Herink a Jak Krátký, po jedné potom
Lukáš Ručka, Karel Štefány a Tomáš Prokeš. Žlutou kartu obdržel Daniel Bartůněk. Stříleli
jsme od 4. minuty do 85té. Soupeř se trefil v 59. minutě. Po 10ti zápasech je naším nejlepším
střelcem zatím Jan Krátký a mužstvo je na 4. místě.
1.kolo v neděli 31. října 2021 ve 14.00 hodin - Daleké Dušníky (TJ Sokol D.D.B)
Vyhráli jsme 5:2 po poločase 2:0. Naše góly stříleli 2x Filip Ježek, 2x Tomáš Prokeš a jednou
Jaroslav Štefan v 90. minutě utkání. Byla to celkem jednoznačná výhra a smutnit mohlo asi 40
domácích diváků. Průběžně jsme stále 4tí, vede FC Višňová. Žlutou kartu nerad viděl Daniel
Květ.
2.kolo v sobotu 6. listopadu 2021 ve 14.00 hodin jsme hostili TJ Kovohutě Podlesí B.
Prohráli jsme 2:7 (1:3). Skoro debakl našich na domácím hřišti a to jsem byla zrovna fotit.
Začali jsme dobře, první branku vstřelil ve 2. minutě Filip Ježek, potom už střílel jen soupeř a
poslední branka byla opět naše, střílel Daniel Bartůněk v 78. minutě. Pro naše mužstvo to byl
poslední zápas podzimu 2021. ze 12. zápasů jsme 8x vyhráli a 4x prohráli. Skóre 54:34.

Zpravodaj 2021

- 14 -

Drahlín

Drahlínský zpravodaj 04/2021

Získali jsme 23 bodů ze 36ti možných. Přišlo se podívat asi 50 diváků.
Po podzimu 2021 sezóny 2021/2022 skončilo naše mužstvo na 5. místě tabulky.
Nejlepším našim střelcem byl Filip Ježek, který za podzim nastřílel 11 gólů a skončil na
6. místě ve střelecké tabulce III. třídy skupiny A na okrese Příbram. 10. místo získal Jan Krátký
za 8 branek a 19ctý byl Tomáš Plecitý za 6 gólů.

Tabulka po podzimu 2021 sezóny 2021/2022
Por
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Klub
FC Višňová
TJ Kovohutě Podlesí B, z.s.
TJ Sokol Pičín z.s.
TJ Sokol Hvožďany, z.s.
TJ Sokol Drahlín, z.s.
TJ Sparta Věšín, z.s.
TJ Sokol Daleké Dušníky B, z.s.
Sk Litavan Bohutín B, z.s.
TJ Ligmet Milín B, z.s.
SK Pečice, z.s.
SK Jince 1921 B,z.s.
SK Třebsko B, z.s.
Sokol Vrtule Láz, z.s.
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12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

V
11
9
9
9
8
6
6
6
6
4
2
2
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R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
1
3
3
3
4
6
6
6
6
8
10
10
12

S
50:15
45:15
39:21
26:17
54:34
42:25
42:35
42:30
31:34
29:25
20:64
25:76
20:74

B
32
28
26
25
23
20
20
18
17
14
6
5
0

P+
1
1
1
2
2
0
0
1
1
0
0
1
0

P0
2
0
0
1
2
2
1
0
2
0
0
0
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Stolní tenis 2021
Stolní tenisté Sokola Drahlín hrají ve dvou mužstvech „A“ a „B“. Obě mužstva hrála
v sezóně 2020/2021 v okresních soutěžích. Áčko v Regionálním přeboru I. a Béčko v
Regionálním přeboru II.

Mužstvo A
Sestava mužstva A pro tuto sezónu:
Jaroslav Samek, Josef Šutek, Ivan Chvojka, Oldřich
Ondráček, Jan Müller, Jaromír Brynda, Stanislav
Sláma ml., Stanislav Lopata, Martin Vlasatý, Antonín
Jaroš a Petr Šefr.
Vedoucím je Jaroslav Samek (na obrázku)
Zápasy podzimu 2021:
02.10.2021 - TJ Spartak Čenkov : A = 1:17
Jednoznačné vítězství a pánové Šutek, Samek a
Chvojka byli 100%, pouze jednou prohrál Ondráček.
23.10. 2021 – TJ Sokol Voznice B : A = 1:17
Pánové Samek, Chvojka, Ondráček 100%tní, jednou prohrál Josef Šutek.
23.10.2021 – TJ Sokol Hluboš-Paseky A : A = 5:13
100%tní byl Josef Šutek a Jaroslav Samek, bod ztratil Oldřich Ondráček a 3 body Ivan
Chvojka.
30.10.2021 – A : TJ Slavoj Obecnice C = 7:11
První prohra našich barev. Ve čtyřhrách remíza, ve dvouhrách získal body Jaroslav Samek a
Oldřich Ondráček a potom se více nehrálo, i soupeř nenastoupil ke třem utkáním.
Pánové Šutek a Chvojka neuhráli tenkrát ani bod.
30.10.2021 – A : TJ Spartak Rožmitál B = 10:8
Ve čtyřhrách jsme byli 100%tní, ve dvouhrách byl nejlepším Jaroslav Samek za 3 body. Dva
přidali pánové Ondráček a Chvojka a jeden Josef Šutek.
Po 5ti zápasech jsme průběžně na 2. místě za SK Březnicí C.
13.11.2021 – A : SK Březnice D = 16:2
Ve čtyřhrách byla remíza, ve dvouhrách se blýskli pánové Chvojka, Ondráček a Šutek, kteří
získali všechny 4 body, Jaroslav Samek tentokrát pouze 3. Oba týmy hrály v plném nasazení
4 hráčů.
13.11.2021 – A : SK Březnice C = 7:11
Jednu čtyřhru jsme vyhráli a ke druhé nenastoupili, ve dvouhrách získali pro nás dva body
pánové Šutek a Samek, po jednom Ondráček a Müller, ale zde soupeř nenastoupil.
27.11.2021 – TJ Tatran Sedlčany D : A = 10:8
Ve čtyřhrách byla remíza 1:1, ve dvouhrách získal nejvíce 3 body Jaroslav Samek, Josef
Šutek posbíral 2, po jednom Ivan Chvojka a Oldřich Ondráček, soupeř byl lepší.
27.11.2021 – TTC Příbram B : A = 4:14
Ve vydařeném utkání jsme si mohli dovolit ve dvou případech nenastoupit k utkání, získali
jsme body z obou čtyřher, ve dvouhrách plný počet bral Ivan Chvojka a Jaroslav Samek, tři
uhrál Josef Šutek, jeden potom Oldřich Ondráček, ten potom dvakrát nenastoupil.
11.12.2021 – A : SK Chraštice A = 14:4
Ve čtyřhrách byla remíza, ve dvouhrách získal 4 body Jaroslav Samek, po třech potom
pánové Ivan Chvojka, Oldřich Ondráček a Josef Šutek. Utkání jsme zvládli na jedničku.
11.12.2021 – A : SK Klučenice A = 14:4
Potřetí 14:4 a naše výhra. Body přinesli: po čtyřech Josef Šutek a Jaroslav Samek, tři Oldřich
Ondráček a 2 Ivan Chvojka. Ve čtyřhrách opět remíza. Toto bylo poslední utkání Ačka
v podzimu 2021.
Mužstvo A se po podzimu umístila na 4. místě tabulky s bilancí 11 (8:0:3), skóre 137:61 a
získalo 24 bodů. Nejlepšími hráči byli: Jaroslav Samek s úspěšností 82,86% (29:6), Ivan
Zpravodaj 2021
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Chvojka s úspěšností 64,52% (20:11), Josef Šutek s úspěšností 63,89% (23:13) a Oldřich
Ondráček s úspěšností 60,61% (20:13).
Tabulka mužstva A po podzimu 2021 sezóny 2021/2022
Pořadí

Družstvo

PU

V

R

P

K

Skóre

Body

1.

SK Březnice C

11

11

0

0

0

152:46

33

2.

TJ SLAVOJ Obecnice C

11

10

0

1

0

127:71

30

3.

TJ Tatran Sedlčany D

11

9

0

2

0

130:68

27

4.

TJ Sokol Drahlín A

11

8

0

3

0

137:61

24

5.

SK Klučenice A

11

6

1

4

0

117:81

19

6.

TJ Spartak Rožmitál B

11

5

2

4

0

111:87

17

7.

SK Chraštice A

11

4

0

7

0

99:99

12

8.

TJ Sokol Hluboš-Paseky A

11

3

1

7

0

73:123

10

9.

TJ Spartak Čenkov

11

3

1

6

1

63:135

7

10.

TTC Příbram B

11

1

2

8

0

71:127

5

11.

SK Březnice D

11

1

1

9

0

62:134

4

12.

TJ Sokol Voznice B

11

1

0

10

0

44:154

3

Mužstvo B
Složení mužstva B:
Jan Müller, Jaromír Brynda, Stanislav Sláma
ml., Stanislav Lopata, Martin Vlasatý, Antonín
Jaroš, Petr Šefr.
Vedoucím je Jan Müller (na obrázku)
9.10.2021 – B : TTC Příbram C = 7:11
Bodovali ve čtyřhře Martin Vlasatý a Antonín
Jaroš, ve dvouhrách Jan Müller 3x, Antonín
Jaroš 3x.
16.10.2021 – B : TJ Sokol Voznice-Malá
Hraštice C = 15:3
11%tní byly obě čtyřhry, ve dvouhrách
bodovali: Jan Müller 4x, Stanislav Sláma ml.
4x,Jaromír Brynda 2x, Antonín Jaroš 2x a jednou soupeř nenastoupil.
16.10.2021 – B : TJ Slavoj Obecnice D = 7:11
Hrálo se pouze ve třech. Jan Müller přispěl 3. body, Jaromír Brynda 2, Stanislav Sláma 1 a
jednou soupeř nenastoupil.
Po třech utkáních jsme průběžně na 5. místě z 8mi účastníků soutěže.
6.11.2021 - TJ Sokol Příbram C : B = 11:7
Opět jsme hráli pouze ve třech, body získali: jan Müller 3, Stanislav Sláma ml. 2, Jaromír
Brynda 1, vyhráli jsme jednu čtyřhru, 5x jsme dostali minusové body za nenastoupení
k utkání.
6.11.2021 - TJ Spartak Rožmitál C : B = 7:11
Zase jsme hráli pouze ve třech, přesto dokázali vyhrát. 4 body zajistil Jan Müller, po třech
Stanislav Sláma ml. a Jaromír Brynda, jednou jsme vyhráli čtyřhru.
Po pěti utkáních jsme průběžně na 5. místě tabulky.
20.11.2021 – B : SK Klučenice B = 9:9
Hráli jsme pouze ve třech, jednu čtyřhru jsme vyhráli, ke druhé nenastoupili, ve dvouhrách
bodoval Stanislav Sláma ml. třikrát, Jan Müller třikrát, Jaromír Brynda dvakrát a 5x jsme
museli vzdát soupeři.
20.11.2021 – B : SK Chraštice B = 18:0
Zpravodaj 2021
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Soupeř k utkání nenastoupil, takže naše lehké vítězství bylo na světě. Po sedmi zápasech
jsme průběžně na 5. místě tabulky, bilance 7(3:1:3), skóre 74:52 a máme 10 bodů.
04.12.2021- TTC Příbram C : B = 17:1
Ve čtyřhrách jsme jednou prohráli a jednou nenastoupili, ve dvouhrách uhrál bod jen Jan
Müller, 5x jsme nenastoupili. Nepodařené utkání.
Po skončení podzimní části soutěže je mužstvo B na průběžném 5. místě tabulky s bilancí
8(3:1:4), skóre 75:69 a má 10 bodů. Podzimní část skončila 4.12. Nejlepšími hráči mužstva B
byli na podzim 2021 Jan Müller s úspěšností 75% (21:7) – 10. místo v tabulce hráčů,
Stanislav Sláma ml. 50% (13:13) – 18. místo, Jaromír Brynda 41.67% (10:14) – 21. místo.
Tabulka mužstva B po podzimu 2021 sezóny 2021/2022
Pořadí

Družstvo

PU

V

R

P

K

Skóre

1.

TTC Příbram C

8

8

0

0

0

122:22

24

2.

TJ Sokol Příbram C

8

7

0

1

0

87:57

21

3.

TJ SLAVOJ Obecnice D

8

5

0

3

0

72:72

15

4.

SK Klučenice B

8

4

2

2

0

82:62

14

5.

TJ Sokol Drahlín B

8

3

1

4

0

75:69

10

6.

SK Chraštice B

8

2

0

6

0

43:101

6

7.

TJ Sokol Voznice - Malá Hraštice C

8

1

0

7

0

47:97

3

8.

TJ Spartak Rožmitál C

8

0

1

7

0

48:96

1

Výroční valná hromada TJ Sokola Drahlín
Výroční valná hromada TJ Sokola Drahlín se konala za rok 2020 1. října 2021, když to
umožnila covidová situace v zemi. Konala se od 19.00 hodin v místní restauraci U Václavů za
účasti 30. členů z 87. evidovaných, proto byla VVH podle stanov usnášeníschopná většinou
hlasů po půl hodině od zahájení.

Výroční valná hromada Sokola přijala následující usnesení:
VH schválila:
program VH, Zprávu o činnosti za rok 2020, Plán činnosti na rok 2021, Zprávu o hospodaření
organizace za rok 2020, Zprávu kontrolní komise za rok 2020.
Zpravodaj 2021
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VH vzala na vědomí:
Zprávu o členské základně v roce 2020, zprávy jednotlivých oddílů o činnosti v roce 2020

Organizace má celkem 87 členů, z toho je 15 žen a 72 mužů. Do 18cti let je zaevidováno
pouze 5 členů, což lze hodnotit jako nedostatečné pro další rozvoj organizace.
V usnesení bylo zvoleno vedení organizace na následující období:
předseda organizace pan Václav Hrkal,
členové výboru organizace:
Dana Horychová, Filip Ježek, Zdeněk Lukáš, Josef Neliba, Petr Šefr, Petr Špindler st.,
Miroslav Šrámek a Jaroslav Štefan.
Členy kontrolní komise byli zvoleni:
Předseda Václav Sandr, členové: Václav Přibík a Radek Lebeda.

Sbor dobrovolných hasičů Drahlín
132 let od založení SDH v obci v roce 1889
Sbor dobrovolných hasičů měl k 1. lednu 2021 21 členů, z toho 3 děti,
7 žen a 11 mužů.
Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 se členové sboru sešli pouze jednou na
schůzce k přípravě VVH. Sešlo se celkem 6 hasičů a stanoven byl
termín VVH na 22. ledna 2022. Letos se nekonala VVH za rok 2020.
Po telefonickém rozhovoru se starostou hasičů, jsem se dozvěděla,
že uspořádání výroční valné hromady nebylo ze strany nadřízených
Zpravodaj 2021
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orgánů požadováno. Podzimní akce se neuskutečnily hlavně z důvodu stále více se šířící
nákazy virem Covid-19.

CHKO Brdy
První brdská naučná stezka s virtuálním průvodcem
První brdská naučná stezka s virtuálním průvodcem měří asi 5 kilometrů a její trasa vychází
z Orlova a okružně se vrací zpět do Orlova. Návštěvníci ji mohou absolvovat kdykoliv,
průměrně jim to bude trvat 2 a půl hodiny. Při slavnostním otevření otestovaly hru děti
z Obecnice.
Vojenské lesy a statky ČR (VLS) v úterý 16. listopadu otevřely novou okružní naučnou stezku
v Chráněné krajinné oblasti Brdy z Orlova na Třemošnou. Návštěvníci na ní nenajdou žádné
informační tabule ani značky a další tradiční turistický mobiliář. Především děti lesem provede
virtuální lesník Jirka, který jim ukáže na trase zábavnou a hravou formou druhy stromů, přírodní
zvláštnosti i konkrétní příklady lesnického hospodaření. To vše díky speciální lokační aplikaci,
kterou si návštěvníci mohou zdarma stáhnout do mobilu.
Stezka vznikla ve spolupráci s brdskou správou chráněné krajinné oblasti Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR. Vyškolený lesník provází návštěvníky přírodou a učí je, jak to v lese
funguje. Ale také to, jak by se v lese měli návštěvníci chovat a proč. Dovede je na 779 metrů
vysokou horu Třemošná nad Příbramí.
„Hra se jmenuje V lese s lesníkem o lesu a velmi věrně simuluje programy, které
organizujeme i zde na Brdech pro kolektivy dětí, ale třeba i pro seniory. Návštěvníci ve hře
budou přímo v terénu určovat druhy stromů, poznávat přírodní zajímavosti, uvidí na trase
třeba vrcholové zlomy ve stromech, získají znalosti o tom, co jsou v lesích oplocenky, k
čemu slouží a jak fungují.
Aplikaci VLS vytvořily ve spolupráci se společností GeoFun, která se specializuje na virtuální
geolokační hry, v nichž klasické „kešky“ nahrazuje aplikace v mobilním telefonu. „Pro
instalaci hry postačí v prohlížeči v chytrém telefonu otevřít adresu qr.geofun.cz/607. Telefon
sám nabídne instalaci bezplatné aplikace GEOFUN a následně stažení hry „V lese s
lesníkem o lesu“. Pak již stačí dojít jen na parkoviště u lesa v Orlově a aplikace sama
nabídne odstartování hry.
(zdroj web pribram.cz)

Nová brdská přírodní rezervace se zkamenělinami Koníček
V Brdech na podzim 2021 vznikla nová přírodní rezervace, je to už třetí vyhlášené maloplošné
chráněné území – Koníček. Má rozlohu 32 hektarů a nachází se v severní části CHKO. Vrchol
Koníčku leží ve výšce 667 metrů a představuje výrazné zakončení Jineckých hřebenů.
Rezervace je útočištěm pro řadu chráněných a ohrožených druhů živočichů i rostlin.
Nepřístupná část vojenského posádkového cvičiště Jince uchovává také geologicky zajímavé
vrcholové skalky, výchozy břidlic se zkamenělinami a směs starých bučin a tzv. suťových.
V CHKO Brdy se v současnosti nachází jedenáct maloplošných zvláště chráněných území,
z toho šest přírodních rezervací (Kokšín, Getsemanka, Fajmanovy skály a Klenky, Na Skalách,
Chynínské buky, Koníček) a pět přírodních památek (Hřebenec, Třemešný vrch, Míšovské
buky, Jindřichova skála, Louky pod Palcířem). V letošním roce se oficiálního uznání dočkala i
nejvýznamnější smíšená alej na Záběhlé, která byla vyhlášena památnou.
(informovaly VLS, www.pribram.cz)
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Zajímavosti - Upozornění
Covid v Drahlíně
Podle celostátní statistiky bylo v Drahlíně zjištěno od počátku epidemie k 30.11.2021 celkem
22.02 % pozitivních na covid-19. 26. prosince 2021 skončil zatím poslední nouzový stav
v zemi. Začala převažovat mutace Omikron.
Ptačí chřipka
Na konci září se objevila v obci Trhové Dušníky ptačí chřipka. Drahlín spadal do ochranného
pásma a bylo nutné mít drůbež v uzavřených prostorách a provést evidenci drůbeže všech
chovatelů v obci. Od 25. října 2021 už byla naše obec zařazena pouze do pásma dozoru.
Protože se další nákaza neprojevila, byla všechna opatření veterinární správy ukončena k datu
1. listopadu 2021.
Od 23. listopadu se ptačí chřipka vrátila a v celé zemi bylo nařízeno chovat drůbež
v uzavřených prostorách.
Nález časové kapsle v Příbrami
Na konci října 2021 byla v Příbrami demontována socha z památníku obětem 1. světové války
v Arnoštových sadech. Byla v ní nalezena časová kapsle, která byla 2. listopadu 2021 za
přítomnosti historiků otevřena. Obsahovala listinu z roku 1946, která popisovala osud sochy
za 2. světové války. V roce 1943 byla socha z pomníku Němci odstraněna a poškozena,
opravena byla v Praze a pak vrácena na původní místo. Tato informace byla pro historiky
překvapením, čekali dokumenty z let 1927 (poprvé umístěna) nebo 1936 (opatřena cedulemi
padlých z 1. světové války). Informace o tom, že byla socha za 2. světové války odvezena,
nebyla dosud známá. Nyní bude socha poškozená padlým stromem opravena a opatřena
novou časovou schránkou.
Bouře IGNATZ
21. října postihla i naši obec bouře nazvaná Ignatz, která ničila silným větrem hlavně stromy,
ale i majetek lidí. Mně například rozlomila tamaryšek. Hasiči ve středních Čechách měli více
jak 3500 výjezdů, přes 8 tisíc odběratelů bylo bez elektrického proudu. Vítr porážel stromy,
lámal větve, ničil střechy, zastavoval dopravu, bylo i několik zranění. Dosahoval rychlosti
v nárazech 70 – 90 km/hod.
Pochod na Čtyřmezí
Termínem Čtyřmezí je označováno sedlo Kuchyňka, kde se
stýkají 4 katastry, a to Dobříš, Hostomice, Buková a
Rosovice. Sedlo je od roku 2014 označeno kovovým kruhem
se směry na uvedené obce. Turisté tam pořádají každoročně
pochody dlouhé 3 km, z parkoviště pod Studeným vrchem,
nebo 9 km z parkoviště u radnice Dobříš. Cesta trvá
průměrně hodinu (případně 3) a setkání na Čtyřmezí je
dohodnuto na 12 hodin. Letos se šel už 8. ročník. Na místě
bylo připraveno hudební zpestření a občerstvení.
Jako tip na výlet docela OK. Už jste tam také byli?
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Informace Krajské veterinární správy SVS pro Středočeský kraj
Krajská veterinární správa upozorňuje na nákazy AMP (africký mor prasat) a na HPAI (ptačí
chřipka). Více v letácích:
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Diakonie Broumov,
sociální družstvo
Seznam věcí, které můžete dát do sbírek
PROSÍME VŠE ZABALENÉ V IGELITOVÝCH PYTLÍCH
Nádobí do krabic
knihy v současné době nepřijímáme, jelikož jich máme nadbytek



Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkoviny, prostěradla, ručníky,
utěrky, záclony, látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek), domácí
potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici, vatované a péřové přikrývky,
polštáře a deky, peří, obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou), kabelky, batohy,
drobné předměty z domácnosti (dekorace, bižuterie...), čisté koberce, předložky…., hračky –
nepoškozené a kompletní, také plyšové, menší elektrospotřebiče, hygienické potřeby,
drogistické zboží, dětské potřeby ( lahvičky, dudlíky...)





VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
nábytek
znečištěný a vlhký textil

Obec Drahlín se také zapojí do sbírky a to v průběhu celého března 2022. Věci určené do
sbírek můžete předávat na Obecním úřadu Drahlín od 1. března do 27. března a to vždy
v pondělí od 8:30-12:00 a 13:00-15:30 a každou středu od 8:30-12:00 a 13:00-19:00. Je
možné se domluvit na předání věcí do sbírky individuálně a to s paní místostarostkou Věrou
Schneiderovou na telefonním čísle 724 764 888.
Upozornění policistů na Příbramsku
Je stále hodně řidičů, kteří usedají za volant pod vlivem návykových látek, alkoholu nebo drog.
Je doložené, že návykové látky zpomalují reakce a takoví řidiči mohou lehce způsobit dopravní
nehodu, která může skončit tragicky. Řidiči mohou pozdě brzdit, mohou mít nesprávný odhad
vzdáleností a situace na silnici, mohou nevhodně odhadnout vlastní schopnosti, mohou usínat
za volantem nebo být agresivní.
V roce 2021 způsobili na Příbramsku opilí řidiči 63 dopravních nehod. Policejní hlídky při
silničních kontrolách pokutovali 620 řidičů, kteří řídili pod vlivem návykových látek, z toho 271
případů bylo řešeno jako spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Je nutno tedy pouze apelovat na všechny řidiče, aby se chovali zodpovědně a neohrožovali
životy ostatních účastníků silničního provozu, ale ani životy vlastní.
(zdroj web pribram.cz)

Chovejme se, prosím, zodpovědně k sobě i ostatním!

Drahlínský zpravodaj 04/2021 vydává Obecní úřad Drahlín, Tel.: 318 614 290, e-mail: info@drahlin.cz,
počet výtisků 300, ročník 2021, datum vydání leden 2022
Zpracovala Dana Chmelíková, Zpravodaj bude zveřejněn na stránkách www.drahlin.cz
Telefony:
starosta Ing. Zdeněk Černohorský 606 050 122, místostarosta Věra Schneiderová DiS 724 764 888
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