DRAHENICE
780

LET

1227 – 2007

Ze zápisů starých kronik je známo, že naše obec, obec Drahenice byla
založena již před 780 lety.
780 let, to je věk deseti lidských životů generací našich předků. Současná
generace si pamatuje pouze zlomek z tohoto času.
Času, který plyne jako voda, a lidé tak mnohdy zapomínají na činy svých
předků, jejich životy a skutky, které vykonali ve prospěch obce, a svých
potomků, kteří byli, jsou a budou spjatí s naší obcí.
Lidová moudrost říká, „Když mysl zapomene, písemná zmínka připomene.“ A proto vznikl tento dokument.

Jiří Trefný
starosta obce

Obec Drahenice, č.p. 87,
262 85 Drahenice, tel.: 318 682 523
drahenice@tiscali.cz
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STRUČNÝ

PŘEHLED DĚJIN

Obec Drahenice leží v nadmořské výšce 495 metrů na jihu Středočeského kraje v okrese
Příbram, těsně před jeho hranicemi s krajem Jihočeským. Byla vybudována pod významnou
výškovou dominantou celého okolí – Drahenickou horou, která dosahuje výšky 615 metrů.
První písemná zpráva o obci Drahenice pochází z roku 1227, kdy se v okolí zdejší tvrze
nacházely dvě vesnice s názvem Drahynice, později pak Drahenice a Draheničky. Část vesnice patřila k Březnici a na druhé části seděl zřejmě Jan z rodu Brusů Kovařovských, otec
známého kronikáře Bartoška z Drahenic (1390–1445). Od konce 14. století přechází tvrz na
Jana Šice, jehož synové Jan a Albrecht se později usidlují v Zalužanech a Lazsku. Majitel
drahenické tvrze v této době není znám, až v roce 1492 se hovoří o Václavu Drahenském
z Rastel a jeho nástupci Janu Drahenském. Ten okolo roku 1536 prodal dvůr a ves Drahenice Kerunkovi Vrabskému z Vrabí, jehož bratr Hynek se v pozdějších zápisech nazývá
pánem na Drahenicích. Roku 1552 zakoupil ves Malkov, kterou připojil ke svému panství.
Po smrti obou bratrů majetek přechází na syny Hynka – Jana a Viléma, z nichž Jan spravoval obec Drahenice již v roce 1571. Roku 1577 kupují ves Uzenice. Po roce 1584 si bratři
majetek rozdělili a pánem na Drahenicích se stal mladší Vilém. Ten po sňatku s Evou z Předenic dokoupil chrastský dvůr a svučický a uzenický statek. Vybudoval rovněž v kostele na
Stražišti hrobku Vrabských. Jeho syn Adam Hynek, který získal do držení Drahenice, se
oženil s Eliškou Polyxenou z Kokořova a dále rozšiřoval majetek koupí Dešenic a Hostišovic. Roku 1638 získal od duchovního úřadu povolení „zřídit kapli při tvrzi Drahenské“.
Vrabští drželi Drahenice až do roku 1686, kdy je Eva Marie Vrabská prodala hraběti Leopoldovi Vilémovi z Valdštejna. Vdova po jeho synovi Marie Ludmila Libšteinská z Kolovrat hospodařila na Drahenicích se svým druhým manželem hrabětem Janem Václavem ze
Šternberka. Dále pak majetek přešel na její dceru provdanou za Viléma Albrechta Krakov-
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ského z Kolowrat a v další generaci pak majetek zdědila manželka hraběte Františka Antonína z Nostic. Od ní koupil Drahenice v roce 1795 hrabě Jan Prokop Hartmann z Klarštejna.
Od roku 1870 se stala majitelkou drahenického panství kněžna Anna z Lobkowicz a v roce
1919 jej převzal její syn JUDr. Jan Lobkowicz. Ten se v roce 1938 přihlásil k české národností, díky čemuž se lobkovický majetek dostal pod německou nucenou správu. V roce
1945 se mohli Lobkowiczové opět ujmout svého zámku a panství, aby jim byl posléze v roce 1948 odebrán a znárodněn. V rámci restituce v roce 1990 přešel majetek v Drahenicích
na Johanesse Lobkowicze, který zde a v Praze střídavě žije se svojí rodinou.
Dějiny obce jsou nerozlučně spojeny s dějinami zdejší tvrze, později zámku, protože právě
tyto záznamy se dají v historických pramenech nejsnadněji objevit. Dějiny samotné obce se
dají zjistit hůře, protože kronika, kterou obec disponuje, pochází až z roku 1920. Starší dějiny obce jsou zde jen shrnuty z dostupných historických záznamů. První soupis majetku,
který nám nejlépe umožňuje nahlédnout do dávných dějin obce a udělat si představu o jejím
tehdejším vzhledu, byl proveden po třicetileté válce v roce 1654. Nechal jej pořídit tehdejší český král a římský cisař Ferdinand III. Habsburský. Hlavním důvodem pořizování soupisu známého jako „první berní rula“ bylo podrobně zaevidovat veškerý majetek, aby pak
podle tohoto dokumentu mohly být přesně vyměřeny daně. Jednalo se tak vlastně o první
katastr, soupis všech obcí a majetku. Týkal se ovšem jen majetku poddaných, kteří byli
nuceni z něj platit tyto daně, proto bývá označován jako katastr rustikální. Co se z něj můžeme dozvědět o Drahenicích? Období po třicetileté válce patřilo k nejsmutnějším obdobím
v našich dějinách. Dlouho trvající válečné konflikty, nemoci a neúrody, spolu s porážkou
českých pánů na Bílé hoře a následným utlačováním českého obyvatelstva trvale poznamenaly i život na českém venkově. V této době byl majitelem drahenického panství Adam
Hynek Vrabský. Drahenice se v té době skládaly ze 4 „gruntů starousedlých“, které vlastnili Jan Dušek, Kateřina Hulová, Václav Češka a Petr Maňaska. Nověusedlé pak představoval grunt Adama Šmatláka. Dále pak zde sídlili „rolníci na stavení zkažení“, kteří neměli stavení, ale obdělávali pole. Byly zde i „pusté grunty“ – tedy válkou zničená pole i stavení. Dále chalupníci a domkáři. Některá jména zde najdeme i v současnosti, což svědčí
o několikasetleté tradici těchto drahenických rodů. V roce 1713 při dalším sčítání bylo již
v Drahenicích 30 stavení, v roce 1771 pak 58.
V roce 1918 pak měly Drahenice 88 čísel a 485 obyvatel, což svědčí o velkém počtu lidí –
členů rodiny – žijících spolu pod jednou střechou, i o tom, že všechna stavení byla využívána k trvalému pobytu. Dnes zde v 96 číslech popisných žije 200 stálých obyvatel. Zhruba třetina domů je využívána k rekreačním účelům.
Hospodářský význam obce v minulosti dokládá i skutečnost, že zde přibližně od roku 1600
do roku 1924 sídlil pivovar, který zásoboval pivem hostince v okolních vesnicích. Postavit
jej nechal vlastník drahenické tvrze Vilém Vrabský a jeho součástí byla i vlastní panská
chmelnice. Prameny uváději, že drahenické pivo bylo dodáváno také do krčem v Draheničkách, Hostišovicích, Uzenicích, Uzeničkách, Hudčicích, Drahenickém Málkově, Předním
Poříčí, Chrástu, Vyšicích a Kožlí. Produkce piva se na počátku 18. století pohybovala
kolem 400 – 480 čtyřvěderních sudů piva ročně, přičemž 1 sud obsahoval 248 litrů piva.
Bohužel dnes není známo, kde přesně se v obci nacházela budova starého pivovaru. Ten byl
v roce 1872 nahrazen pivovarem novým, vystavěným ve dvoře drahenického zámku na
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místě sýpky. V té době patřil již zámek i přilehlý velkostatek knížatům z Lobkowicz. V novém pivovaru se hned v prvních letech jeho provozu vařilo téměř 4.000 hl piva ročně, postupem let se ale produkce snižovala a těsně před jeho uzavřením v roce 1923 činila pouhých 720 hl.
Velký význam pro historii obce měla i zdejší škola, která byla otevřena pravděpodobně
v roce 1790. Její činnost byla z důvodu malého počtu dětí ukončena v roce 1973.

VÝZNAMNÉ
1918
1921
1924
1925

–
–
–
–
–

1926

–

1928

–

1929

–

1930

–
–
–
–
–
–

1931
1932
1934
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A ZAJÍMAVÉ UDÁLOSTI V DĚJINÁCH OBCE

oslavy vyhlášení samostatnosti, zasazení 3 stromů Svobody na kopci Výrovna
založena tělocvičná jednota Sokol, 74 členů
zřízena veřejná knihovna
zavedeno elektrické osvětlení
svěcení nového zvonu pořízeného ze sbírky, starý byl zabaven a roztaven za
1. světové války
zapisovatele Pamětní knihy pana faráře Rázsochu nahrazuje nový drahenický
farář pan B. Mokráček
obec kupuje tzv. vinopalnu čp. 75 od JUDr. Lobkowicze a zřizuje zde poštovní
úřad, Raifaisenovu záložnu a hasičské skladiště
stavba studny na Hradčanech na náklady obce (21 metrů hluboká, opatřená litou
pumpou)
ohražení prostranství kolem pomníku padlým v I. světové válce
proběhlo sčítání lidu (469 obyvatel v 89 domech)
na náklady obce zakoupena motorová hasičská stříkačka
nová hasičská stříkačka posvěcena a slavnostně předána hasičskému sboru
postaven nový rourový můstek přes potok v Souhradech
nový polní kříž postaven a posvěcen u cesty ze školy na Račana (dar soukromé
osoby)

1935

1937
1942
1946
1947

1948
1949
1950
1951
1953
1954
1960

1961
1962

– obec kupuje dům č. 69, bourá jej a na jeho místě zřizuje obecní cestu spojující
Račany a Souhrada
– vystavěn a posvěcen nový polní kříž u račanského rybníku
– do obce zavedena telefonní ústředna
– Němci zabavují zvon z drahenické kaple, který byl pořízen v roce 1925 jako náhrada za zvon roztavený za 1. světové války
– 28. 10. se konala mírová slavnost, při které byl na vrchu Svobody postaven
památník
– oslava 50. výročí Sboru požární ochrany, předvedení stříkačky z roku 1807
(daroval obci kníže Hartmann, vyrobena v Paříži, do Čech se dostala a napoleonskými vojsky)
– zavedení autobusové linky Blatná – Březnice se zastávkou v Drahenicích
– odebrání majetku rodině Lobkowiczů, znárodnění zámku a dvora
– v budovách zámku, velkostatku a dvora zřízena vojenská posádka
– založení JZD
– zavedení místního rozhlasu
– oplocení hřiště před školou pro potřeby školky
– postavena autobusová čekárna na návsi
– vybudována nová vodní nádrž, ze která byla přiváděna voda do kravína, svépomocí vybudován vodovod i na hřbitov
– dostavěn kravín pro 100 dojnic
– novou úpravou okresů připadly Drahenice z Blatenského okresu k okresu Příbram
– zrušení vojenské posádky v objektu zámku a přilehlých budov
– zřízena linka dálkového autobusu Strakonice – Praha
– rozšíření mostu na návsi přes potok a zmenšení zatáčky spojené s válcováním a
asfaltováním silnice, asfaltování také na návsi u pošty a části cesty na Souhrada,
na Račanech navezen na cestu nový štěrk, u Bílého mostu začala výstavba nového mostu a úprava silnice
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1965
1966
1967
1968

1969

1971

1972
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– zřízení skladu vojenské nemocnice v objektu zámku
– vznik Kulturního domu v bývalém hostinci u Cvrků
– vybudován vepřín JZD
– ve škole vybudovány splachovací záchody
– vykradena kaplička na konci vsi směrem na Březnici, ukradena socha sv. Anny
– úpravy hřbitova
– opravena požární zbrojnice
– úprava návsi, pokácení starých lip a vysazení nových, posunutí pomníku o 2 metry směrem od silnice, oplocení a výsadba růží; položení rour do stoky a její zavezení, přeložení kříže u stoky a zasazení dvou lip kolem něj
– oslavy 70 let založení požárního sboru, vysvěcení nové motorové stříkačky a
mše na hřišti sloužená panem biskupem Hlouchou z Českých Budějovic, položení věnce k pomníku padlým a další bohatý program
– vykácení starých topolů v Rajči, na jejich místě začíná výstavba obchodu Jednota
– od školy k Račanům zavedeno veřejné osvětlení – 9 sloupů a na nich 3 světla
– uzavření školky z důvodu nedostatku dětí
– vybudována silnice z Drahenic do Hudčic a položen asfalt na cestu od školy na
Račana a na přípoj silnice do Hudčic
– provedena kanalizace, oprava školy a čtyř kapliček u silnice
– na návsi byl přestavěna a rozšířena budova poštovního úřadu a byla přestavěna
autobusová čekárna
– otevření nové prodejna Jednota
– vybudována studna v Souhradech, která nahradila bývalou studánku
– oprava kulturního domu, rozšíření veřejného osvětlení, oprava cesty kolem
Zámeckého rybníka a k Cihelně
– zahájena výstavba 4 bytových jednotek v bytovém domě a výstavba budovy kanceláří JZD
– JZD Drahenice, Martinice a Počáply sloučeny v JZD Bozeň

1973

1974
1976
1977
1979
1987
1988
1989
1990
1991

1992
1994

– uzavření základní devítileté školy v Drahenicích 1. – 5. ročník z důvodu nízkého počtu žáků
– upravení a vyasfaltování cesty ke hřbitovu, včetně pokácení vzrostlých topolů
a vysázení nových stromků, oprava hřbitovní zdi a márnice
– Místní národní výbor prodává dům č. p. 46 (pastoušku) Kořánovým, Ústí n. L.,
za 14 tis.
– oprava budovy starého zámku – oranžérie, nová šindelová střecha
– regulace potoka v Souhradech k Račanskému a Podleskému rybníku
– započala úprava vyústění Drahenického potoka do Zámeckého rybníku, rozšíření a úprava návsi, další posunutí pomníku padlým a úprava jeho okolí
– obec sloučena s Březnicí, spadá pod MNV Březnice
– zahájena stavba vodovodu
– oprava č.p. 75 pošta, zřízení WC a splaškové jímky
– město Březnice a občanský výbor prodávají budovu č. p. 75 (pošta) Novotným
Praha za 25 tis.
– výměna střešní krytiny nad polovinou č. p. 75 pošta, 15 tis., OSP Březnice
– obec vrací v restituci kulturní dům U Cvrků
– obec získává znovu samostatnost
– oprava venkovních omítek kapličky u školy
– v lednu rozpad Zemědělského družstva Družba Bubovice (zůstává ZD Drahenice)
– zřízení kanalizace a chodníku naproti zámku
– zámek č. p. 1 a č. p. 2 Drahenice byl vydán v restituci Janu Lobkowiczovi
– zahájení třídění skla a zakoupení kontejnerů 4 ks, odvoz AMT Příbram, sklo se
vykupuje 1 obsah kontejneru za 200 Kč, odvoz zdarma
– osazen zvon do kaple v zámku Drahenice, dar pana Fursta Albrechta zu Castell-Castell svému zeti J. Lobkowiczovi; na zvonu je nápis „ Bůh dej milosti,
aby Němci vrátili, co Němci ukradli“
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– J. Lobkowicz nežádá vydání rodinných domů č. p. 6, 12, 15, 16, 21, 23, 56, 60,
73, 74, 75, 96 a hasičské zbrojnice v restituci svého majetku s tím, že vlastníci
domů budou souhlasit s jejich začleněním do památkové rezervace Drahenice
1995 – kronika obce, končí kronikář Miroslav Jelínek, pokračuje František Říha
– vyhlášení památkové rezervace se souborem lidové architektury Drahenice, ves a zámek
– vyhlášení památkové zóny se souborem lidové architektury, Drahenice – Račany
– uzavření a zrušení obecní skládky a zavedení popelnic, odvoz Růžička Březnice, náklady 40 Kč za 1 ks popelnice, žeton 30 Kč
– nové veřejné osvětlení od školy k nové sloupové trafostanici u hřiště, ke staré
trafostanici a čekárně, Vlček Strakonice
– zbourání staré zděné čekárny, výstavba nové dřevěné čekárny, prováděla Správa Lobkowiczkého majetku Drahenice
1996 – zbourání zděné trafostanice u hasičské zbrojnice, ČEZ Příbram
– vypracování urbanistické studie a studie vesnické památkové zóny „Račana“
obce, Krásová Praha 175 tis. (100 tis. dar Lobkowicz, dotace stát 50 tis.)
– oslava výročí 100 let založení Sboru dobrovolných hasičů Drahenice, náklady
55 tis., dar vozidla Opel Blitz 300-6 H RV 68 od spřáteleného města Markt
Rentweinsdorf, Německá republika, v hodnotě 57 tis., zaplaceno clo 20 tis.
– poplatek za dodávku pitné vody občané 8 Kč/m3, podnikatelé 16 Kč/m3
– zakoupení leteckých snímků obce 2 ks za 15 tis.
– zahájení třídění plastů a nákup kontejnerů 4 ks za 28 tis.
1997 – předáno obhospodařování lesů obce na Správu Lobkowiczkého majetku, ne
pronájem
– osazení telefonního automatu před poštou, TELECOM
1997 – 1998 čistění a celková oprava hráze Zámeckého Lobkowiczkého rybníka
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1998

– provedení zápisu podstatné části nemovitého majetku obce Drahenice, 15 tis.,
Černohorská Příbram
– výměna střešní krytiny radnice (škola) 940 tis., dotace stát 470 tis., Staveko
Příbram
1999 – dešová kanalizace „Drážka“ u silnice na Blatnou 400 tis., dotace stát 100 tis.,
RIOS Příbram
– živičný povrch cesty na hřbitov, pronajaté od p. Lobkowicze na 50 let, 100 tis.,
dotace stát 50 tis., RIOS Příbram
2000 – oprava venkovních omítek radnice I. část 700 tis., dotace stát 200 tis., FORMEN
Příbram
– pokládání kabelů veřejného osvětlení „Souhrady a ves“ 80 tis., TZ Klatovy,
JESPA Březnice
– zřízení vrtu o průměru 250 mm a hloubce 40 m pro vodovod obce včetně vodního průzkumu a projektové dokumentace 190 tis., I. Příbramská, Lukeš Příbram
– opravy Lobkowiczkého zámku Drahenice od roku 1995, kaple a fasády, restaurování 15 mil.
– vytvořena akciová společnost ZD Bozeň Drahenice
2001 – oprava venkovních omítek radnice II. část 260 tis., dotace stát 130 tis., FORMEN
Příbram
– změna hasičské zásahové jednotky obce z JPO 3 na JPO 5
– osazení reflexivního značení místních komunikací 26 tis., PROZNAK Příbram
– oplocení a dlažba u radnice 20 tis., FORMEN Příbram, kamenná dlažba materiál obce
2002 – zakoupení počítače 37 tis., Huml Komárov
– živičný povrch cest „Malé a Velké Račany“ a část vsi 1 milion 150 tis., stát dotace 120 tis., STRABAK Písek
– povodně srpen, zásah sboru dobrovolných hasičů v Horosedlích a Karlštejně
– nové veřejné osvětlení „Souhrada“ 200 tis., dotace stát 30 tis., P-TEL Příbram,
Pilousek
– oprava studen obecního vodovodu 200 tis., Loskot Příbram, JESPA Březnice
– zakládací listina sdružení obcí Březnicko – Březnice, Drahenice, Tochovice,
Chrást, Hlubyně, Starosedlský Hrádek, Horčápsko, Svojšice, Tušovice, Nestrašovice, Počáply
– likvidace ZD Bozeň
– likvidace ZD Drahenice (probíhala až do roku 2006)
2002 – 2003 lavičky na obecních prostranstvích 40 tis., Kapr Loza
2003 – oprava cesty na Hudčice a Koupi po povodních 230 tis., dotace stát 120 tis.,
Labuda Březnice, RIOS Příbram
– oprava prostor budovy radnice I. etapa 500 tis., dotace stát 200 tis., FORMEN
Příbram
– pořízení fotografií všech domů v obci 4 tis., Melichar Březnice
2004 – oprava prostor budovy radnice II. etapa 1 mil, dotace stát 180 tis., FORMEN Příbram
– výměna oplocení vrtů 150 tis., FORMEN Příbram
2005 – oprava, restaurování ručních maleb stropů radnice a restaurování obrazu v kapličce 15 tis., prováděl p. Jaroslav Černý, Příbram
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– oprava pomníků padlým z I. světové války 15 tis., Honzík – Veselá, Chrást
– oprava kanalizačních vpustí a přejezdů „Souhrada“ 400 tis., dotace kraj 190 tis.,
Hubáček Písek
– živičný povrch silnice na Hudčice 130 tis., Hubáček Písek
– dešová kanalizace u školy 100 tis., Hubáček Písek
2005 – 2006 nové veřejné osvětlení „Dražka“ 125 tis., Cihelka Příbram, Olšbaur Mirovice
2006 – osazení mříže na kapličku 15 tis., Kučera Uzeničky
– nové veřejné osvětlení u školy 34 tis., Olšbaur Mirovice
– nové veřejné osvětlení ves 40 tis., Kryll Příbram
– nové veřejné osvětlení „Velká Račana“ 130 tis., Kryll Obecnice
– nové veřejné osvětlení „Malá Račana“ 120 tis., Hošna Příbram
– výměna střešní krytiny požární zbrojnice 220 tis., opravy budovy a vrat 100 tis.,
dotace kraj 120 tis., Horáček Láz, Suchan Mirovice
– úpravy ploch na tříděný odpad 100 tis., Vejšický Mirovice
– symboly obce, vlajky a erb 27 tis., NEKA S. Plzenec, 10 tis., návrh Pavlů Kelč
– 110. výročí založení sboru dobrovolných hasičů Drahenice, příspěvek obce
20 tis., nový prapor 70 tis., vybráno od občanů, finanční dar 30 tis., J. Lobkowicz
a 5 tis. obec
– velké opravy poruch vodovodu, osazení šoupat, osazení hlavního vodoměru a
výměna čerpadel 220 tis., Rom Březnice, Loskot Příbram
– osazení pulsního vodoměru a dávk. čerpadla do vodojemu 60 tis., Kón Příbram
– oprava hráze Lobkowiczkého rybníka – Mlýnský Drahenický
– odbahnění Lobkowiczkého rybníka „Jordánek“ a zřízení přepadu a výpustě
– I. parforsní hon Lobkowicz
– uzavření prodejny Jednoty Příbram v obci Drahenice
– obec kupuje č.p. 75 (pošta) p. Novotného Praha, za 80 tis. a daňové poplatky
2007 – 18. a 19. ledna orkán Kyril, polomy v obecním lese cca 350 m3
– odbahnění Lobkowiczkého rybníka „Račanský“
– ukončení pozemkových úprav zahájených v roce 2003 Ministerstvem zemědělství ČR, Pozemkový úřad Příbram
– oprava pož. nádrže „Velké Račany“ 284 tis., dotace kraj 120 tis., Šindler Praha
– poplatek za pitnou vodu, trvale bydlící 25 Kč, rekreanti 35 Kč za 1 m3; poplatek
za odvoz komunálního odpadu, popelnice občané 40 Kč, podnikatelé 50 Kč,
odvoz skla 280 Kč (za 1 kontejner), odvoz plastů 500 Kč (za 1 kontejner),
odvoz odpadu 72 Kč (za 1 popelnici)
– pořádání výstavy fotografií domů a okolí obce k 780. výročí založení obce

DRAHENICKÁ PAMĚTNÍ

KNIHA

–

SVĚDECTVÍ DÁVNÝCH ČASŮ

Stará Pamětní kniha, kterou od roku 1920 psal drahenický farář Josef Rásocha, poskytuje
kromě stručného popisu dávné minulosti i velmi podrobný popis událostí od roku 1918.
Najdeme zde vylíčení těžkých let první světové války i radosti spojené s 28. říjnem 1918,
kdy došlo k vyhlášení samostatnosti. Díky pamětní knize víme, že toho dne poletoval již
sníh, a najdeme zde i podrobný popis slavnostní mše a průvodu zakončeného zasazením tří
lip Svobody na kopci zvaném Výrovna. Od roku 1926 zapisuje do drahenické Pamětní
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knihy nový drahenický farář pan B. Mokráček. V době okupace byla kniha německými
úřady zabavena, aby se pak vrátila roku 1946 do Drahenic. Po krátké době se však na dalších 25 odmlčela. Události z tohoto období pak v roce 1961 zapsal zpětně pan Václav Štván.
V psaní pamětní knihy pokračoval až do své smrti v roce 1973. Po sloučení obcí a přiřazení Drahenic k Březnici nebylo v psaní kroniky pokračováno, protože musela být odevzdána do Březnice. Od roku 1978 do roku 1989 tak záznamy bohužel opět chybí, v roce 1990
byl doplněním zpětně pověřen pan M. Jelínek, který se stal novým kronikářem do roku
1992. Léta 1978 – 1983 se omezují na soupisy narozených, zemřelých, sňatky a pohyb obyvatel v obci. Od roku 1993 do roku 2001 byl kronikářem p. František Říha. Od roku 2001
zapisuje do nové pamětní knihy veškeré závažné události a dění v obci paní Iva Češková.

DRAHENICE
ČINNOST

V

2.

TISÍCILETÍ

OBCE

Činnost obce v oblasti kultury:
– zajišování provozu obecní knihovny
– pořádání akcí pro děti
– předávání věcných darů obyvatelům obce k významným životním jubileím (60, 65, 70,
75 a 80 let – 300 Kč; 80 let a více – 300 Kč každý rok; zlatá svatba – 1000 Kč)
– stavění máje a vánočního stromu na návsi obce
– udržování pomníku věnovaného padlým občanům Drahenic (v roce 2002 byl pomník
u příležitosti 775. výročí založení obce odborně vyčištěn a pozlacen)
Činnost obce v oblasti sportu:
– pořádá každoroční volejbalový turnaj na hřišti, na kterém se podílí i finančně
– zajišuje nákup sportovních potřeb (míče) a sportovních trofejí pro volejbalový turnaj
a turnaj v malé kopané
– pořádá pravidelné hodiny aerobiku pro ženy v budově obecního úřadu
Činnost obce ostatní:
– provozování vodovodu a kanalizace
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– provozování hřbitova
– obec zřídila v budově radnice společenskou místnost pro potřeby oslav při různých
výročích svých občanů (viz. foto z oslavy 50 let starosty J. Trefného)

V oblasti odpadového hospodářství obec postupně rozšiřuje třídění odpadů a poskytuje
nákupem kontejnerů na plasty, sklo a papír občanům možnost aktivně se podílet na péči
o životní prostředí.
Co se v minulých letech podařilo
Od roku 2000 byla prováděna oprava budovy bývalé školy, v současné době budovy Obecního úřadu, která dostala novou fasádu, dlažbu, oplocení a došlo i k úpravě vnitřních prostor a jejímu vybavení nábytkem. Opravy se dočkala rovněž budova hasičské zbrojnice.
V roce 2001 se Drahenice staly součástí nově vzniklého mikroregionu Březnicko spolu
s obcemi Březnice, Počáply, Tochovice, Starosedlský Hrádek, Nestrašovice, Svojšice,
Tušovice, Horčápsko, Hlubině a Chrást. Cílem vytvoření mikroregionu je další rozvoj této
oblasti podpořený státními dotacemi, který by měl mít za následek především zatraktivnění Březnicka v oblasti rekreace, turistiky a sportovního vyžití.
V roce 2002 obec zakoupila 5 kusů stolů a 12 kusů parkových laviček, které rozmístila po
Drahenicích a umožnila tak občanům příjemné posezení a odpočinek.
Výstava u příležitosti 100. výročí založení zdejší školy
V září roku 2003 se konala v Drahenicích zajímavá výstava u příležitosti 100. výročí založení zdejší školy. Do její budovy, která již bohužel od roku 1973 neslouží svému původnímu účelu, se sešla většina obyvatel obce (200 návštěvníků), aby prostřednictvím starých
fotografií a dalších materiálů zavzpomínali na doby dávno minulé. Výstava byla několikrát
prodloužena pro velký zájem a potvrdila, že škola hrála v dějinách obce vždy velmi
významnou roli a všichni, kteří jejími lavicemi prošli, na tuto dobu rádi vzpomínají. Naopak
mladí, kteří školu v Drahenicích již nepamatují, využili příležitosti seznámit se s prostředím, kde po dlouhá léta sedávali jejich rodiče a prarodiče.
V roce 2005 byl vytvořen znak a prapor obce Drahenice.
Oslavy 110. výročí Sboru dobrovolných hasičů v Drahenicích.
Dne 8. července 2006 se v obci konala slavnost u příležitosti 110. výročí vzniku místního
Sboru dobrovolných hasičů. Bohatý program začal svěcením nového praporu, pokračoval
slavnostním průvodem a položením věnce k památníku padlým. Poté oslavy pokračovaly
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na místním hřišti, kde po zahájení začaly zajímavé ukázky práce hasičů, které předvedli
spolu s drahenickými hasiči i jejich hosté – hasiči z Příbrami, Martinic, Hudčic. S velkým
úspěchem se setkalo vystoupení mladých hasičů. Diváci si mohli rovněž prohlédnout ukázky hasičské techniky, nejvíce zaujaly především vystavené staré hasičské stříkačky. Oslavy
doprovodila svým vystoupením rožmitálská Venkovanka, večer pak proběhla taneční zábava pod otevřeným nebem za doprovodu Toulavé kapely.
Co se nedaří
Zakoupit pozemek a rozšířit sportovní hřiště, najít provozovatele obchodu potravin (Jednota Příbram), naučit všechny občany odevzdávat komunální odpad a řádně třídit ostatní
odpad, naučit občany chránit obecní majetek, donutit Krajský úřad k opravě hlavní komunikace v obci.
Co nás čeká – plány do budoucna
Jednání s Římskokatolickou církví o bezplatném převedení pohřebního místa hřbitova, který
bude rozšířen o kapli a hrobky pro rod Lobkowiczů, oprava hřbitovních zdí, kapliček a křížů,
zakoupení lokality Haltýř a oprava vodojemu, jednání o provozování vodovodu a kanalizace odbornou firmou, odkoupení prodejny Jednoty a vyřešení prodeje potravin, zřízení bezdrátového obecního rozhlasu, odprodej a pronájem pozemků obce užívaných občany, kompostování odpadů, řešení odkanalizování domů s jejich vlastníky, příspěvky na malé čistírny
odpadních vod a nepropustných jímek nebo nová kanalizace s čistírnou za cca 30 mil.

DOBROVOLNÉ

SPOLKY

Sbor dobrovolných hasičů v Drahenicích
Historie Sboru Dobrovolných hasičů v Drahenicích se začala psát 8. března 1896, kdy se
konala za hojné účasti místních obyvatel ustavující schůze svolaná starostou obce panem
Janem Cvrkem. Od tohoto dne – již 111 let – členové sboru obětavě pomáhají chránit lidské životy i majetek. Základní myšlenkou hasičského hnutí, která nepřestala platit ani v současnosti, je pomoc bližním v nouzi. A tuto myšlenku se drahenickému hasičskému sboru
daří naplňovat již po několik generací, kdy se v jejich řadách vystřídala velká část obyvatel obce. Nezanedbatelnou část činnosti sboru představuje také jeho působení na společen-
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ský život v obci. Jsou to právě hasiči, kteří svými tanečními zábavami, slavnostními shromážděními, oslavami výročí a dalšími akcemi více než 100 obohacují život obce, umožňují setkávání obyvatel a přispívají i k budování dobré pověsti obce.
V roce 2006 proběhly v Drahenicích rozsáhlé oslavy 110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů. Jejich součástí bylo kromě slavnostního průvodu, ukázek práce hasičů, výstavy hasičské techniky a dalších slavnostních akcí, také svěcení nového praporu. Sbor dobrovolných hasičů jej zakoupil z prostředků získaných sbírkou mezi občany obce a jeho vzhled
a kvalitu jistě ocení i příští generace drahenických hasičů.
Drahenický hasičský sbor se rovněž velice často účastní oslav a akcí okolních i vzdálenějších hasičských sborů, při kterých prezentuje požární stříkačku, která díky svému stáří a
bohaté historii patří k nejzajímavějším hasičským památkám a je zároveň nejstarší stříkačkou v České republice. V tomto roce uplynulo již neuvěřitelných 200 let od jejího vzniku.
Byla vyrobena v roce 1807 ve Francii a v průběhu napoleonských tažení ji zakoupil hrabě
Hartmann, tehdejší majitel panství, aby ji následně věnoval obci. Zásluhou drahenických
hasičů je stále ve vynikajícím stavu a ukázky jejího použití při požáru, kdy se do ní musí
donášet voda, jsou zlatým hřebem všech oslav výročí a slavnostních setkání.
V současnosti má Sbor dobrovolných hasičů Drahenice 44 činných členů a disponuje stříkačkou PS12 a automobilem Opel. Sbor se podílí na preventivní činnosti, pořádá přednášky a školení.
Labakan Drahenice
Okolo roku 2003 začala ve vesničce nedaleko Březnice u Příbrami vznikat malá
„velká“ fotbalová pohádka. U jejího vzniku a na jejím začátku bylo několik nadšených mladíků z Drahenic a okolí, kteří se rozhodli založit si svůj vlastní fotbalový klub.
Tyto sny a přání se jim začaly plnit, a proto už v létě 2003 mohly amatérské turnaje na Blatensku a Příbramsku objíždět hráči s domácí stanicí v Drahenicích. Místní klub dostal nejdříve název Samba (pod tímto názvem odjel několik turnajů a zúčastnil se také DRAHENICE CUPu) a poté byl kvůli široké fanouškovské základně přejmenován na Labakan
Drahenice. Tento název rozpoutal davové šílenství od Březnice k Istambulu a ve fotbalových kuloárech se začalo nahlas šuškat o Labakanském zázraku.
Od vzniku Labakanu Drahenice jsme navštívili několik turnajů, na kterých jsme se umisovali se střídavou úspěšností. Naše barvy
byly k vidění na turnajích v Buzicích, Drahenicích, Drahenickém Malkově, Hudčicích,
Vrbně, Mirovicích, Volenicích a dalších. Za
největší úspěchy se dají považovat první
místa v DRAHENICE CUPU 2005, Vrbně
2006. Na dalších turnajích jsme obsadili
několikrát příčky tzv. „na bedně“, ale několikrát jsme také skončili v propadlišti poražených, ale to k fotbalu patří.
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D RAHENICE

V ČÍSLECH A FAKTECH

Počet stálých obyvatel obce Drahenice
Rok
Počet
Počet
stálých obyvatel obytných domů
1713
1770
1848
1911
1915
1921
1930
1946
1947
1948
1970
2006

290
520
548
520
480
485
469
396
396
393
283
180

30
58
77
88
88
88
89
94
94
94
94
96 (113 adres)

Počet dětí v drahenické škole (založena 1903)
Rok
počet dětí z toho hochů dívek
1913

115

79

76

1936
74
38
36
1937
83
41
42
1942
80
30
50
1945
53
18
35
1946
45
17
28
1949
31
14
17
1958
24
12
12
1962
26
13
13
1963
20
17
3
1964
16
8
8
1968
13
4
9
1969
12
5
7
1970
19
10
9
1971
18
10
8
1972
14
–
–
1973 Uzavření školy – Místní národní výbor obdržel od školského odboru ONV Příbram písemné
rozhodnutí, že škola v Drahenicích se pro nedostatek žáků uzavírá koncem školního roku (1.–5.
třída).

1867 – 1873
1873 – 1876
1876 – 1879
1879 – 1882
1882 – 1885
1885 – 1888
1888 – 1894
1894 – 1897
1897 – 1906
1906 – 1910
1910 – 1913
1913 – 1919
1919 – 1931
1931 – 1938
1938 – ?

Josef Tuháček, rolník
Josef Štván, chalupník
Josef Tuháček, rolník
Václav Češka, chalupník
Josef Tuháček, rolník
an Cvrk, chalupník
Josef Tuháček, rolník
Ignác Cihla, rolník
Jan Tuháček, rolník
Jan Cvrk, chalupník
Jan Zeman, rolník
Jan Tuháček, rolník
Václav Rozmajzl, tesař
Václav Rozmajzl, tesař
Šmatlák Václav

č.p. 10
č.p. 26
č.p. 10
č.p. 25
č.p. 10
č.p. 31
č.p. 10
č.p. 11
č.p. 10
č.p. 31
č.p. 13
č.p. 10
č.p. 78
č.p. 78

předsedové MNV
1948 – 1954 Václav Zeman
1954 – 1960 Jaroslav Cvrk
1960 – 1962 Ladislav Panýrek
1962 – 1968 Jan Zelenka
1978 – 1971 Václav Habada
1971 – 1976 František Fiala
1976 – 1980 Jiří Lev

č.p. 40
č.p. 67
č.p. 42
č.p. 79
č.p. 60
č.p. 57
č.p. 21

Předsedové občanského výboru
1980 – 1987 Václav Červenka
1987 – 1990 Ludvík Trčka

č.p. 86
č.p. 11

Starostové obce
1990 – 1992 František Říha
1992 – 1994 Josef Choura
1994 – 1998 Jiří Trefný
1999 – 2002 Jiří Trefný
2002 – 2006 Jiří Trefný
2006 –
Jiří Trefný

č.p. 25
č.p. 64
č.p. 54
č.p. 54
č.p. 54
č.p. 54

Současný stav obyvatel (podle www.mozek.cz)

Seznam starostů Drahenic

V Draheních je evidováno 113 adres.

(původní přesný seznam z Pamětní knihy vedený
do roku 1938 rozšířen orientačně do současnosti)
1848 – 1860 Tomáš Bláha, chalupník č.p. 40
1860 – 1867 Václav Cvrk, chalupník
č.p. 31

V Drahenicích žije 178 obyvatel.
Z celkového počtu obyvatel je 93 žen a 85 mužů
(pod 15 let je 17 dívek a 15 chlapců).
Průměrný věk: 42,5

Znak a vlajka
obce Drahenice

Znak a vlajka obce je
vytvořena spojením erbovních figur starých drahenických rodin Šiců (zkřížené kratce)
a Vrábských z Vrábí (zkřížené meče) se symbolikou mariánskou (lilie).
Z erbů zmíněných rodů byly převzaty rovněž veškeré barvy.
Modrá náležela Šicům z Drahenic, Vrábští podle erbovníku české
šlechty z konce 16. století, uložené v Národní knihovně ve Vídni,
užívali červený štít.
Znak a vlajka byly obci uděleny Parlamentem ČR 5. 11. 2005 a
předány předsedou poslanecké sněmovny Lubomírem Zaorálkem
dne 5. 12. 2005.

Prapor Sboru dobrovolných hasičů v Drahenicích
Ke 110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v roce 1996 byl vyroben a také při oslavách vysvěcen nový prapor. Sbor dobrovolných hasičů jej zakoupil z prostředků získaných sbírkou mezi občany obce a za přispění J. Lobkowicze a jeho vzhled a kvalitu jistě ocení i příští
generace drahenických hasičů.

Vydala obec Drahenice
ke 780. výročí založení obce
Sazba, foto a tisk Ing. Milan Gattringer
neprodejné

