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Společenské organizace

Název obce Drahelčice vznikl na základě vybírání poplatků za udržování stezky tehdejším pánem Jiřím z Dražé tak, že
němečtí kupci nazvali poplatek „drah“. Od husitských dob,
kdy byl mistrem Janem Husem
nahrazen spřežkový pravopis
čárkou a háčkem, nese obec
název Drahelčice. Je jednou obcí
na území ČR, která v postatě
nezměnila svůj původní název.

Z historie obce
Již od svého vzniku stála obec Drahelčice vždy na straně práva a spravedlnosti a dostupné prameny jasně hovoří o její slavné minulosti.
Občané-robotníci stáli za husitským hnutím, v jeho řadách bojovali
v Bitvě u Lipan v r. 1434. Jako odplata za to, že stáli v řadách husit-

Jednou z nejstarších společenských organizací, která v obci působila
koncem 19. století, byla „Jednota českých střelců v Drahelčicích“, která dala v roce 1924 podnět
k postavení pomníku padlým
v 1. světové válce. Pomník,
který je věnován i obětem
2. světové války, byl v roce
2006 renovován a tvoří dnes
dominantu návsi.
Další dominantou návsi je
kaple, která je zasvěcena
Janu Nepomuckému a byla
rovněž renovována. Náves
má i novodobější historickou
budovu – obecní úřad. Byl
vystaven po 2. světové válce
v letech 1947–1948 svépomocí občanů. K historii obce
patří i společenské organizace, které byly založeny
na počátku 40. let minulého
století. Jsou to Sbor dobrovolných hasičů, sportovní
organizace SK SLAVIA a Obec Baráčníků. Tyto organizace jsou aktivní
i v současné době a přispívají svojí činností ke kulturnímu a sportovnímu dění.

Osobnosti
Významným rodákem obce byl hudební skladatel František Max Kníže,
narozen v roce 1784, který vypracoval 1. školu hry na kytaru a napsal
mimo jiné i tři skladby pastorální mše. Tyto mše byly vydány na CD
a je možno je zakoupit v Městské knihovně Rudná.

Rozvoj obce
V polovině 19. století , v r. 1850, měla obec 353 obyvatel a 36 obytných domů. Začátkem 20. století se obec významně rozrostla a její
charakter doznal podstatných změn. Původně na zemědělství orientované obyvatelstvo se s rozvojem průmyslu v Praze a na Kladně a vlivem důlní činnosti v okolí Nučic stále více orientovalo na tyto oblasti
lidské činnosti.

ských vojsk proti panské jednotě, byla obec vypálena. Přesto se lidé
vrátili do rodné obce, znovu ji založili a hlásili se do řad vojsk Jiřího
z Poděbrad. Po bitvě na Bílé Hoře stíná kat Jan Mydlář na Staroměstském náměstí hlavu i odbojnému pánu, jemuž patřila obec
Drahelčice, ale lípu jako symbol
svobody, vysazenou po bitvě
na Bílé Hoře tehdejší administrativa zničit nedovolila.
Drahelčice prodělaly v dobách
válečných a v dobách nemocí i mnohé útrapy. V roce 1741
se v Drahelčicích a okolních
obcích (Hořelice, Úhonice) utábořila francouzská vojska, která
obcím způsobila nemalé škody.
Na místě rozhodného střetnutí, které nese název Bitýn, byl
postaven kamenný kříž. Mezi
pohromy patřil i mor. Dle starých záznamů z let 1770–1772 v Drahelčicích a jeho okolí zemřelo
z původních cca 650 obyvatel nejméně 160 osob.

Od druhé poloviny minulého století obec rozkvétá a společensky žije.
Byla vybudována požární nádrž, provedena regulace Radotínského
potoka, zprovozněna dešťová kanalizace, vystavěny chodníky, v roce
2007 zaveden rozvod plynu, vody a splaškové kanalizace. V posledních několika letech dochází k intenzivní výstavbě rodinných domků. Obec má k dispozici sportovní hřiště, dětské hřiště vybudované v roce 2009 za podpory MMR, tělocvičnu, která byla také v roce
2009 za podpory MMR zrekonstruována a znovu zprovozněna, park,
knihovnu a veřejný internet. Jsou zde dva hostince a několik soukromých podnikatelů. V současné době žije v obci 470 obyvatel ve 205
rodinných domcích.

Obecní úřad Drahelčice
Jednotka sboru dobrovolných
SK SLAVIA Drahelčice
Na Návsi 25, 252 19 Rudná
hasičů Drahelčice
tel.: 606 288 768
tel.: 311 670 331
velitel tel.: 606 670 689
www.sk-drahelcice.cz
www.drahelcice-obec.cz
www.drahelcice.cz/hasiči
Veřejná knihovna: otevřena čt 15–17 hod.
Czech POINT a veřejný internet: otevřeno po a čt 17–19 hod.
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