Základní škola přivítala nové prvňáčky

Slovo starosty

V

ážení spoluobčané!
Není to tak dávno, co jsme slavili Silvestra
a už máme na dohled Vánoce s blížícím se koncem
roku. Myslím si, že je občas dobré se v naší uspěchané době zastavit, zhodnotit uplynulé období a podle
okolností potvrdit nebo upravit úkoly na další rok.
Můžeme konstatovat, že se nám v letošním roce
podařilo realizovat téměř vše, co jsme si předsevzali. V průběhu měsíce srpna jsme s pomocí finanční
dotace krajského úřadu dokončili opravu chodníku
ve východní části naší obce. Na žádost majitelů nemovitostí přiléhajících k těmto chodníkům jsme akci
rozšířili o vydláždění vjezdů a vchodů k těmto nemovitostem. I když nás toto rozšíření stálo nemalé prostředky, nelituji toho, neboť se domnívám, že každý
kdo do naší obce přijíždí od Tábora, vidí kus dobře
vykonané práce. Navíc, s čím jsme v našich plánech
nepočítali, se nám podařilo získat dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na úpravu prostranství kolem
křížku na horní návsi, kde vznikne další odpočinko-

vé místo s altánem. Rovněž za pomoci dotace z Ministerstva pro místní rozvoj jsme provedli instalaci
nových herních prvků na dětském hřišti u mateřské
školy. V areálu naší školy jsme v době letních prázdnin provedli nové vydláždění vstupu, nové zastřešení stávající studny a pro zvýšení bezpečnosti i novou
parkovací plochu pro rodiče a návštěvníky školy.
Za pomoci dotace z krajského úřadu se nám podařilo opravit jižní část hřbitovní zdi u kostela. Chtěl
bych poděkovat vedením obcí Drhovice a Meziříčí
za jejich finanční spoluúčast při dokončení chodníku
uvnitř areálu nového hřbitova. Největší naší letošní
investiční stavbou však bezesporu je nástavba a zastřešení Kulturního domu. Doufám, že se nám povede splnit námi stanovený harmonogram a provést
zastřešení do konce roku. Jedinou věcí, která se nám
nepodařila, bylo zajištění matričních služeb pro
naše spoluobčany. /více v samostatném článku/
A jaké jsou naše plány pro příští rok? S ohledem
na celkovou ekonomickou situaci, a z toho vyplý-

vající daňové příjmy obce, bude nutné náš rozvoj
přizpůsobit finanční situaci obce a případným získaným dotacím. Prioritou číslo jedna je oprava další
části chodníku, tentokrát od Máchů až po Kulturní
dům. Dokončení opravy hřbitovní zdi u kostela,
zateplení mateřské školy, další opravy dětského
hřiště u mateřské školy. Tyto všechny akce závisí
na získání potřebných dotací. Dokončení první etapy rekonstrukce Kulturního domu předpokládáme
do konce měsíce dubna. Druhá etapa rekonstrukce
Kulturního domu včetně venkovních omítek bude
nejvíce závislá na finanční situaci obce. Nechceme
stůj co stůj pokračovat i na dluh, ale byli bychom
rádi, kdyby se nám povedlo v příštím roce dokončit
venkovní omítky včetně nátěru. Současně nepřestáváme pracovat na projektech sběrného dvora
a domu s pečovatelskou službou.
Podle současných prognóz a avíz v médiích
všechno nasvědčuje, že nás čeká z finančního hlediska jeden z nejtěžších roků posledního desetiletí.
Bylo by velice jednoduché zvýšenou finanční zátěž
převést na občany. My však nechceme jít touto
cestou, a proto na listopadovém zastupitelstvu navrhnu, aby veškeré poplatky, vodné a stočné, nájmy
a daň z nemovitosti zůstaly v cenových relacích letošního roku.
Věřím, že veškerá spolková činnost našich občanů není závislá na příspěvku obce a bude se i nadále rozvíjet i s případnou menší podporou z obecní
kasy. Dobrým příkladem je Sdružení rodičů při
naší ZŠ. V návrhu rozpočtu pro příští rok je počítáno se stejnou jednorázovou podporou všech organizací a spolků.
Co mne jako starostu nejvíce potěšilo? Jsou to
podzimní výkony našeho fotbalového mužstva,
kladné výsledky kontrol naší práce prováděné pracovníky krajského úřadu, a to jak na Obecním úřadě, tak i ve škole a stálá aktivita našich spoluobčanů
při spolkové činnosti a organizování různorodých
akcí.
Závěrem mi dovolte, abych vám popřál příjemné prožití vánočních svátků, veselého Silvestra

a do nového roku hodně sil a zdraví.
Stanislav Flígr
starosta obce

Výtah z 8. jednání zastupitelstva obce, konaného dne 23. 6. 2011
• Vzato na vědomí čerpání rozpočtu obce
Dražice k 31. 5. 2011 v příjmech a výdajích.
• Schváleno rozpočtové opatření č. 5/2011.
• Výpovědi z nájmu nebytových prostor
ve části KD (bývalá knihovna)podala firma
Furtado s.r.o. Schváleno vyhlášení záměru
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pronájmu prostor KD (bývalá knihovna)
o výměře 57 m2.
• Vyhlášen záměr pronájmu garáže č. 2 v bytovém domě čp. 190.
• Schválen bezúplatný převod p.č. 1880/1,
1883/1, 1883/2 a 1889/1, vše v k.ú. Dražice
u Tábora, z majetku Úřadu pro zastupová-

ní státu ve věcech majetkových do majetku
obce Dražice.
• Schválen úplatný převod pozemků p.č. 2204/13
o výměře 228 m2 a p.č. 2204/14 o výměře
466 m2 v k.ú. Dražice u Tábora z vlastnictví České republiky (právo hospodaření
pokračování na str. 2 ▶

prosinec 2011
▶ pokračování ze str. 1

Ředitelství silnic a dálnic ČR) do vlastnictví
obce Dražice (jedná se o pozemky pod stavbou cyklostezky).
• Schváleno znění smluv o poskytnutí účelové dotace v rámci POV Jihočeského kraje v roce 2011 na akce „Výstavba bytového
domu – úroky z úvěru“ a Oprava místních
komunikací Dražice východ (pravá strana směrem od Tábora) parc. č. 2204/5
a 2204/11 k.ú. Dražice“
• Schváleno výběrové řízení na dodavatele
akce „Vybavení zahrady MŠ Dražice“. Vítěznou společností se stala firma Hřiště s.r.o.,
Atriová 2, 621 00 Brno.
• Majitelé chat u řeky požádali o opravu komunikace k Matoušovskému mlýnu. Stavba
ani pozemek však není ve vlastnictví obce
Dražice. Obec požádala majitele pozemku – Ministerstvo obrany ČR . Minister-
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stvo obrany ČR oznámilo, že zahájí jednání o převodu pozemku pod komunikací
na obec Dražice.
Předložen zápis z jednání dopravního výboru, který se zabývá dalšími kroky k zajištění větší bezpečnosti na komunikacích obce
Dražice.
Projednána stížnosti Policie ČR na parkování aut u výjezdu z obce Dražice (ze sídliště západ), kterou obec obdržela. Pan Lev
pověřen projednáním stížnosti s panem
Samcem a podáním písemné informace
Policii ČR.
Získaná dotace na úpravu okolí křížku naproti bývalé hasičské zbrojnici.
Proběhlo druhé jednání komise, pověřené
posouzením směny pozemků s obcí Meziříčí (úprava katastrálního území obcí Meziříčí
a Dražice), tentokrát s vedením obce Meziříčí.

• Získaná dotace na 3 pracovní místa v rámci veřejně prospěšných prací z Úřadu práce. Zatím jsou smlouvy uzavřeny do 31. 8.
2011, na jedno pracovní místo obec obdrží
5 000 Kč/měsíc.
• Schváleno navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Dražice na rok 2011 o 30 000 Kč
za účelem dokoupení lavic a židlí.
• Příští rok uspořádá obec Dražice setkání rodáků u příležitosti výročí 660-ti let od vzniku obce Dražice. Termín bude upřesněn,
pravděpodobně bude akce uskutečněna
v měsíci červnu. Hlavní organizaci zajistí
Kulturní výbor.
• Pan J. Soldát vysvětlil svůj vztah k ZŠ a MŠ
Dražice a vyslovil politování nad některými
pomluvami, které se k jeho osobě vážou.
• Starosta poděkoval pracovníkům ZŠ a MŠ
Dražice za organizaci tohoto jednání zastu
pitelstva.

Výtah z 9. jednání zastupitelstva obce, konaného dne 25. 8. 2011
• Ve cvičebně byly instalovány žebřiny a sítě.
• Na vědomí čerpání rozpočtu obce Dražice
k 31. 7. 2011 v příjmech a výdajích.
• Informace o náplni rozpočtového opatření
č. 6/2011 z července 2011
• Schváleno rozpočtové opatření č. 7/2011.
• Schválen bezúplatný převod pozemku p. č.
2206/2 o výměře 10 m2 v k.ú. Dražice u Tábora od současného vlastníka Pozemkového
fondu ČR na obec Dražice.
• Schválen nákup pozemků pod cyklostezkou
od níže uvedených vlastníků:
- od pana M.S. pozemek p.č. 1250/2 o výměře 27 m2 v k.ú. Dražice u Tábora,
- od pana M.S. a paní M.S. pozemky p.č. 1254/9 o výměře 9 m2 a p.č.
1336/17 o výměře 12 m2 v k.ú. Dražice u Tábora
- od pana P.B. pozemek p.č. 1241/2 o výměře 50 m2 v k.ú. Dražice u Tábora,
- od Ředitelství silnic a dálnic ČR pozemky p.č. 2204/14 o výměře 466 m2 a p. č.
2204/13 o výměře 228 m2 v k.ú. Dražice
u Tábora,
- od pana P.CH. pozemek p.č. 1242/2 o výměře 49 m2 v k.ú. Dražice u Tábora,
- od pana J.N. pozemky p.č. 1245/2
o výměře 51 m2, p.č. 1246/2 o výměře
55 m2 a p.č. 1249, část „e“ o výměře 27 m2
v k. ú. Dražice u Tábora,
- od paní J.B. pozemek p.č. 1234/3 o výměře 30 m2 v k.ú. Dražice u Tábora,
- od pana Z.H. pozemek p.č. 1238/2 o výměře 55 m2 v k.ú. Dražice u Tábora,
- od paní J.K. pozemky p.č. 1223/3 o výměře 670 m2 a p. č. 1223/4 o výměře 53
m2 v k.ú. Dražice u Tábora,
- od paní D.V. pozemky p.č. 1233 část „b“
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o výměře 35 m2 a p.č. 1234/1 část „c“
o výměře 32 m2.
Všechny výše uvedené pozemky bude obec
Dražice vykupovat za cenu 35 Kč/m2
Schváleno znění kupních smluv na všechny
výše uvedené pozemky.
Schváleno znění Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene,
uzavřenou mezi obcí Dražice (povinný)
a panem M.G. (oprávněný) k umístění inženýrských sítí na parcele p.č. 1360/15 v
k. ú. Dražice u Tábora.
Zamítnuta žádost J.Č. a M.Č. o prodej
pozemků p. č. 1880/1, 1883/1, 1883/2
a 1889/1 o celkové výměře 7 859 m2 v k. ú.
Dražice u Tábora z vlastnictví obce Dražice
do vlastnictví výše uvedených.
Zamítnut prodej pozemku st.p. 280 (pozemek pod poštou) v k.ú. Dražice u Tábora
z vlastnictví obce Dražice do vlastnictví
České pošty s.p.
Přijaté nabídky na dodavatele akce „Obnova hřbitovní zdi kolem kostela“. Nabídky
dodaly 3 firmy. Schválen výběr dodavatele
akce „Obnova hřbitovní zdi kolem kostela“.
Vítěznou společností se stala firma Jan Pavlík, Dražice 235, 391 31 Dražice.
Schválen výběr dodavatele na dodání tepelného čerpadla pro vytápění KD Dražice
(nástavba I. etapa). Vítěznou společností
ze 4 se stala společnost František Vrtiška,
U Kuželníku 391, 391 55 Chýnov.
Schválen výběr dodavatele zastřešení zbylé
části KD Dražice (nástavba II. etapa). Vítěznou společností se stala firma Jiří Slunečko
a spol., Sezimovo Ústí II.
Odsouhlaseno poskytnutí neinvestičního
příspěvku ve výši 25 000 Kč Římskokatolické
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farnosti Dražice na opravu fasády kostela
sv. Jana Křtitele v Dražicích.
Získaná dotace na úpravu prostranství kolem křížku – starý park. Úpravu bude provádět firma Jakubec Sezimovo Ústí, obec
předpokládá do tohoto prostoru navíc
umístění altánu .
Oprava chodníků Dražice-východ ukončena včetně vjezdů k přilehlým nemovitostem. Obci budou fakturovány vícenáklady
za sjezdy, které bude hradit ze svých zdrojů.
Úřad práce v Táboře prodloužil obci Dražice „Dohodu na vytvoření pracovních míst
VPP“ pro rok 2011 do konce listopadu
2011, tzn. 3 zaměstnanci, které obec přijala do pracovního poměru na dobu určitou
do 31. 8. 2011, budou pracovat až do 30. 11.
2011.
Schválen zápis kontrolního výboru o provedené kontrole OÚ za období od 1. 1. do
30. 6. 2011.
informace o pověření řízením ZŠ a MŠ Dražice Jaroslavou Mičíkovou po dobu nemoci
ředitele Mgr. Petra Mrzeny.
Informace o přípravách na nový školní
rok – všichni učitelé mají plné úvazky, v kuchyni se vaří průměrně 110 obědů denně,
školní rok je připraven k zahájení – bude zahájen dne 1. 9. v 8.00 hodin – všichni jsou
srdečně zváni. Poděkování firmě Sakutus
za výměnu starých stropních desek zdarma. Poděkování starostovi obce za práce
v areálu školy o prázdninách. Poděkování
zaměstnancům školy p. Salabové a p. Volkové za uspořádání prázdninového pobytu
pro děti a všem zaměstnancům školy, kteří
o prázdninách pracovali nad rámec svých

pracovních povinností.
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Výtah z 10. jednání zastupitelstva obce, konaného dne 22. 9. 2011
• Na vědomí čerpání rozpočtu obce Dražice
k 31. 8. 2011 v příjmech a výdajích.
• Schváleno rozpočtové opatření č. 8/2011.
• Schváleno znění Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu, umožňující připojení pozemku
p.č. 155/3 pana P.L. k distribuční síti E.ON
a pověřili starostu podpisem této smlouvy (pozemky obce, zatížené věcným břemenem – p.č.
2144/2 a p. č. 165/2 v k. ú. Dražice u Tábora).
• Schváleno znění Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu na zřízení vjezdu a uložení inženýrských sítí (voda, kanalizace, plyn) k po-

zemku p.č. 72/1 pana V.K. a pověřili starostu
podpisem této smlouvy (pozemky obce, zatížené věcným břemenem – p. č. 103/1 a 2159
v k.ú. Dražice u Tábora.
• Schválen prodej posledního bytu v čp. 190
prostřednictvím realitní kanceláře MM Reality holding a.s., Odsouhlaseno znění nevýhradní smlouvy o zprostředkování a poskytování služeb na prodej tohoto bytu mezi obcí
Dražice a firmou MM Reality holding a.s.
• Odsouhlaseno navýšení neinvestičního příspěvku ve výši 40 000 Kč Leteckomodelářskému klubu Dražice na jeho činnost v roce 2011.

• informace o zvolení nových členů Školské
rady ZŠ a MŠ Dražice – za rodiče p. Nekovářová a p. Rypáčková. Podán navrh, aby
byli jmenováni noví členové za zřizovatele
– Mgr. Růžičková a p. Smažík. Mgr. Krátký
konstatoval, že zástupci za zřizovatele byli
jmenováni po volbách v roce 2010 a nevidí
důvod pro jejich odvolávání. Zároveň se domnívá, že by to nebylo v souladu s platnou
legislativou činnosti školské rady. Pan Mynařík navrhl zjistit legislativní zásady volby
nových členů školské rady za zastupitele,
proto bylo toto odloženo na příští jednání

zastupitelstva.

Výtah z 11. jednání zastupitelstva obce, konaného dne 27. 10. 2011
• Na vědomí čerpání rozpočtu obce Dražice
k 30. 9. 2011 v příjmech a výdajích.
• Schváleno rozpočtové opatření č. 9/2011.
• Okomentována předložená pracovní verze
návrhu přebytkového rozpočtu obce Dražice na rok 2012. Mgr. Krátký – připomínka
– Leteckomodelářský klub by měl obdržet
pouze 10 000 Kč? Odpověď místostarosty
pana Smažíka – toto je pouze pracovní verze rozpočtu, Leteckomodelářský klub dosud o dotaci na rok 2012 ani nepožádal, je
potřeba předložit žádost včetně příloh (viz.
dokument kontrola neziskových organizací – Informační servis pro obce 8/2011),
předložení žádosti včetně příloh platí pro
všechny subjekty, které žádají o poskytnutí
finančního příspěvku. Mgr. Krátký – připomínka – sportovní a školský výbor nebyl přizván k tvorbě pracovní verze rozpočtu. Dále
komentoval dle něho nesystémovou skladbu
rozpočtu ve vztahu k organizacím v obci.
Pan Janíček podpořil tento názor. Odpověď
místostarosty – navrhl schůzku na řešení
poskytování dotací spolkům za přítomnosti
starosty obce na neveřejném zasedání. Co se
týká tvorby rozpočtu odpověď místostarosty
– proto je předkládána tato pracovní verze,
aby se k ní jednotlivci mohli vyjádřit. Pan
Kabát – dotaz – proč je tvořen rozpočet pouze na jednotlivé položky po kapitolách, což
je dle něho nepřehledné. Odpověď místostarosty – jednotlivé kapitoly jsou samozřejmě
rozpracovány podrobně a do položek možno
nahlédnout na OÚ, rozpočet obec schvaluje
na paragrafy.
• Informace o dosud přijatých žádostech o poskytnutí finančního příspěvku na činnost
spolků v roce 2012:
- TJ Dražice – sportovní činnost TJ požádala o 150 000 Kč
- TJ Dražice – provoz cvičebny požádala
o 100 000 Kč
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- NOM požádala o 30 000 Kč
- HC Dražice – hokej požádal o 20 000 Kč
- Sdružení rodičů ZŠ Dražice požádalo
o 10 000 Kč.
TJ požádala o navýšení finančního příspěvku na činnost TJ v roce 2011 a to o 20 000 Kč
hlavně z důvodu zakoupení pneumatik
na autobus,který je využíván nejen pro
potřeby TJ, ale i Základní a Mateřské školy. Dále požádala TJ o navýšení příspěvku
o 18 943 Kč na provoz cvičebny (doplatek
energií-plyn, oprava topení ve cvičebně). Zastupitelé schválili navýšení neinvestičního
příspěvku pro TJ Dražice.
Schváleno znění smlouvy na zajištění povinné školní docházky uzavřené mezi obcí Opařany a obcí Dražice na 1. pololetí školního
roku 2011/2012 a pověření místostarosty
jejím podpisem.
Schváleno znění smlouvy na zajištění povinné školní docházky uzavřené mezi městem
Sezimovo Ústí a obcí Dražice na 1.pololetí
školního roku 2011/2012
Uzávěrka příspěvků do občasníku do 4. 11.
2011.
Na základě úkolu z minulého zasedání Zastupitelstva obce Dražice prověřila Mgr. Růžičková legitimnost jmenování zástupců
ve Školské radě za obec Dražice. Potvrdila,
že platí mandát, který tito zástupci mají
z 2. jednání Zastupitelstva obce Dražice
po dobu 3 roků. Není tedy nutné jmenovat
nové členy. Mgr. Krátký vznesl dotaz, z jakého důvodu měl být odvolán z funkce člena
rady. Tento dotaz vznesl taktéž pan Kabát.
Místostarosta odpověděl, že cílem nebylo
odvolání pana Mgr. Krátkého či jakékoli jiné
důvody, ale na základě požadavku předsedkyně Školské rady, urychlené doplnění chybějících členů této rady za obec Dražice. Jak
se však ukázalo, byl tento požadavek mylný
a legislativně neoprávněný. Po dobu 3 roků

•

•

•

•

platí členství zástupců za obec Dražice, jmenovaných zastupitelstvem z 2. jednání Zastupitelstva obce Dražice.
Informace o kontrole Inspektorátu bezpečnosti práce České Budějovice ve škole – bez
závad. Mgr. Růžičková ocenila práci zaměstnanců školy.
Pan Barbořík měl připomínky k mezilidským
a pracovněprávním vztahům ve škole (paní
Barboříková zaměstnána v MŠ Dražice). Závěr místostarosty – ačkoli stav a fungování
Základní a mateřské školy je jednou z priorit vedení obce, v tomto případě se jedná se
o pracovněprávní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, problémy je potřeba
projednávat na této úrovni. Paní Mičíková,
která je pověřena vedením školy po dobu nemoci Mgr. Mrzeny, se dohodla s panem Barboříkem na schůzce v pondělí 31. 10. 2011,
kde si problematiku vysvětlí.
Pan Kabát vznesl opětovně dotaz na financování nástavby KD I.etapa (prostory nového
obecního úřadu) i přesto, že byl informován
již písemně. Místostarosta vysvětlil jednotlivé realizační postupy. Jednotlivé detailní podklady po položkách jsou k dispozici na OÚ.
Místostarosta nabídl panu Kabátovi schůzku
nad jednotlivými rozpočty přímo na obci,
stejně tak i jakémukoli jinému občanu.
Pan Kabát – dotaz – v jaké fázi se nachází žádost o dotaci „Zelená úsporám“ na zateplení
MŠ. Odpověď místostarosty – čekáme na vyhodnocení, byla podána náhradní žádost
o dotaci z jiného programu. Proto v současné
době dveře do MŠ, které byly předmětem dotazu, měnit nebudeme. Neboť bychom na ně
po jejich výměně již nemohli čerpat dotaci.
Pan Kabát nabídl spolupráci při výběru dodavatele vstupních dveří do MŠ, tuto místostarosta akceptoval s tím, že pokud bude
nabídka pro obec cenově, technicky a bezpečnostně přijatelná, bude tato obcí využita. 
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Matriční obvod
v Dražicích
V dubnu letošního roku obec Dražice požádala Městský úřad v Táboře o sdělení postupu
ke zřízení nového matričního obvodu pro obec
Dražice a okolní menší obce. V červnu Mgr. Vladimír Helma, vedoucí odboru vnitřních věcí,
odpověděl, že se připravuje optimalizace počtu
matričních úřadů. K posouzení dosavadní a budoucí činnosti matričních úřadů byla stanovena
kritéria jako počet matričních zápisů, dopravní
dostupnost matričního úřadu pro občany, počet
obyvatel ve správním obvodu, počet obcí, které
jsou zařazeny do správního obvodu matričního úřadu… Vycházelo se z údajů z roku 2009.
U obcí, které měly 10 a méně matričních událostí se uvažuje o zrušení a zařazení obce do jiného matričního obvodu. Vzhledem k tomu, že
v roce 2009 byly do matričních knih obce Dražice matričním úřadem Tábor zapsány pouze dvě
matriční události, bylo nám sděleno, že zřízení
matričního úřadu v Dražicích nebude možné. 

Z dopravního výboru
V červnu tohoto roku se konalo jednání Dopravního výboru obce Dražice, ze které vzešlo
několik podnětů na zvýšení bezpečnosti na komunikacích obce včetně páteřní komunikace
první třídy 1/19. Komise se též zabývala připomínkami a podněty občanů k různým lokalitám
a návrhům. Na návrhy bylo jednotlivým občanům odpovězeno, nicméně bych zde chtěl zmínit
skutečnost, která není obecně příliš známa. Přestože je obec Dražice samospravovanou obcí, není
v její kompetenci umisťovat dopravní značení,
omezovat provoz na komunikacích a podobně.
Obec Dražice prostřednictvím svého Dopravního výboru zpracovala návrh, a tento představila
při místním šetření dopravnímu inženýru Dopravního inspektorátu Policie České republiky
v Táboře. Ten jako zodpovědný je kompetentní
k tomu naše návrhy schválit nebo odmítnout.
Proto po námi iniciovaném místním šetření byly
zamítnuty některé snížení rychlosti na místních
komunikacích a zřízení obytných zón. Naopak
byl přijat návrh na označení začátků a konců obce
tak, aby bylo zcela jasné, kde již musíme jet padesátkou. Sporný výjezd ze sídliště západ byl opatřen silničním zrcadlem. Při probíhajícím místním
šetření jsme byli též upozorněni na parkování
vozidel, tedy příslušný paragraf vyhlášky, a to
ve smyslu: Vedle parkujícího vozidla na obousměrné komunikaci musí zůstat pro jeden směr
jízdy pruh o šíři tři metry. Dále za zmínku stojí
účinnost instalovaných radarů, která výrazně
snížila rychlost projíždějících vozidel, a pokračující oprava chodníků ve východní části obce.
Závěrem bych chtěl zmínit jednání o převodu
komunikace k Matoušovskému mlýnu, která je
v majetku Vojenské a ubytovací stavební správy
Pardubice. Tento proces však nebude otázkou

měsíců, ale dle vývoje spíše let.
Ladislav Lev, Dopravní výbor
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Obci Dražice se v letošním roce
podařilo získat několik dotací
Bližší informace jsou patrné z přiložené tabulky:
AKCE
CELKOVÉ NÁKLADY
pracovní místa veřejně
194 002,00 Kč
prospěšné práce k 31. 10. 2011
výstavba bytového domu
107 932,27 Kč
úroky z úvěru k 31. 10. 2011
oprava místních komunikací
502 909,00 Kč
Dražice – východ
vybavení zahrady MŠ Dražice
477 132,00 Kč
obnova hřbitovní
201 181,03 Kč
zdi kolem kostela
úprava prostranství kolem
81 560,00 Kč
křížku v Dražicích
CELKEM
1 564 716,30 Kč

VÝŠE DOTACE

NÁKLADY OBCE

75 000,00 Kč

119 002,00 Kč

90 000,00 Kč

17 932,27 Kč

120 000,00 Kč

382 909,00 Kč

329 154,00 Kč

147 978,00 Kč

100 000,00 Kč

101 181,03 Kč

56 500,00 Kč

25 060,00 Kč

770 654,00 Kč

794 062,30 Kč

Základní a Mateřská škola v Dražicích
Začátek nového školního roku 2011/2012 nám přinesl nepříjemnou událost v podobě onemocnění pana ředitele Mgr. Petra Mrzeny. Vedením ZŠ a MŠ po dobu nemoci pověřil paní učitelku (bývalou ředitelku místní školy) Jaroslavu Mičíkovou. Pro nově vzniklou situaci byl sestaven rozvrh
hodin tak, aby byl zajištěn plynulý provoz. Vyučovací hodiny pana ředitele převzaly paní učitelky,
které neměly plný úvazek, a některé výchovné předměty paní vychovatelka Jaroslava Salabová.
PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ
Mateřská škola
vedoucí učitelka: Věra Packová
učitelky: Hana Krátká a Martina Barboříková
všechny pracují na plný úvazek
školnice: Blanka Nováková
Základní škola
zastupující ředitelka školy: Jaroslava Mičíková
třídní učitelky: Mgr. Blažena Volfová,
Mgr. Alena Tůmová, Mgr. Jana Volková
učitel hudební výchovy a informatiky:
Martin Kučera
učitelka tělesné výchovy: Jaroslava Salabová
uklízečka: Jaroslava Salabová
Školní družina
malé oddělení: 28 žáků – vychovatelka
Jaroslava Salabová
velké oddělení: 22 žáků – vychovatelka
Pavlína Farová
Provoz ŠD je zajištěn od 5.45 hodin do 16.15 hod.
Školní jídelna
vedoucí školní jídelny: Renata Samcová
vedoucí kuchařka: Jitka Fuková
kuchařka a uklízečka: Jana Mužáková
hospodářka a vedoucí provozních
zaměstnanců: Renata Samcová
ORGANIZACE TŘÍD
I. třída: 1. ročník – 14 žáků
+ 2. ročník – 12 žáků
třídní učitelka Mgr. Jana Volková
matematiku a český jazyk ve 2. ročníku
vyučuje Jaroslava Mičíková
II. třída: 3. ročník – 4 žáci
+ 4. ročník – 12 žáků
třídní učitelka Mgr. Blažena Volfová
III. třída: 5. ročník – 12 žáků
třídní učitelka Mgr. Alena Tůmová

ZÁJMOVÉ KROUŽKY
Taneční kroužek: 14 žáků
– vedoucí J. Salabová
Přírodovědný kroužek: 26. žáků
– vedoucí P. Farová
Sportovní kroužek: 26 žáků
– vedoucí J. Salabová
Dramatický kroužek: 12 žáků
– vedoucí J. Mičíková
Dovedné ruce: 26 žáků – vedoucí P. Farová
Sborový zpěv: 17 žáků – vedoucí Martin Kučera
Letecko modelářský kroužek: 6 žáků
– vedoucí P. Liška
Kroužek pro nápravu poruch učení podle
potřeb vede Mgr. B. Volfová
Logopedický kroužek vede Mgr. J. Volková
Plynulý chod školy se nám podařilo úspěšně zabezpečit nejen ve výchovně vzdělávacím procesu,
ale i v mimoškolních aktivitách. Připravili jsme
kulturní vystoupení na Vítání občánků a Setkání
důchodců, uspořádali jsme hezký výlet na Čapí
hnízdo.
Ve dnech 18. a 19. října navštívili naši školu
členové České školní inspekce. Při kontrole zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, při
vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech
a při poskytování školních služeb nebylo zjištěno
porušování žádných předpisů. Ani u dalších kontrolovaných úseků nebyly zjištěny žádné závady.
Členové ČŠI vyjádřili uspokojení nad celkovou
úrovní naší MŠ a ZŠ. Na dobrém jménu školy má
velký podíl úzká spolupráce s obecním úřadem,
a proto máme stále co nabízet. Na závěr přejeme
našemu panu řediteli rychlé uzdravení a budeme
se snažit, abychom mu školu vrátili v pořádku. 
Jaroslava Mičíková
ředitelka školy v zastoupení

www.obecdrazice.cz
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Školní družina nezahálí
Při ZŠ v Dražicích pracují dvě oddělení školní
družiny a schází se v nich 50 dětí. Pod vedením
vychovatelek Pavlíny Farové a Jaroslavy Salabové tráví čas po dopoledním vyučování formou
zájmového vzdělávání v oblasti sportovní, přírodovědné, výtvarné, hudební, pracovní i dramatické. Veškeré činnosti probíhají formou her
a prožitkových aktivit. Nechybí soutěže, závody,
četba i volné hraní. Každý si díky kroužkům najde to, co ho baví. Kromě pravidelných činností
připravují vychovatelky pro děti i projektové
programy. V září si tak děti užily Den železnice,
kdy malovaly vláčky na školním hřišti, závodily
na namalovaných kolejích, vybarvovaly, stříhaly
a nalepovaly modely starých lokomotiv. Další
zdařilou akcí byl Den stromů. Prostory obou oddělení školní družiny se změnily ve výtvarnou

dílnu plnou barev, kříd, voskových pastelek, tuží
a štětců. Nechyběla lepidla, textil, vlna, sušené
rostliny a časopisy. Děti si vybíraly a pracovaly
volně podle své fantazie a dovednosti a pod vedením vychovatelek vytvářel každý svůj vlastní
strom. Vznikaly koruny stromů polepené výstřižky květin nebo lidských hlav, koruny plné
barev ozdobené nastříhanou vlnou, silonem nebo
suchými listy. Stromy malované tuží děti dotiskovaly houbičkou a temperou. Práce děti velmi zaujala a vzniklo na 50 výtvarných obrázků. Všechny
dětské výtvory zdobily sál kulturního domu při
Setkání důchodců v Dražicích. Nyní se připravuje
pro děti hra Martinův poklad. Blížící se zima už
připomíná Vánoce a celou řadu různorodých čin
ností, na které se všichni těší.
Jarka Salačová, vychovatelka ŠD

Výlet do Čapího hnízda

O tom, že získávat znalosti lze nejenom
ve školních lavicích, se přesvědčili žáci 1. až
5. ročníku, kteří v září navštívili Ekocentrum
Čapí hnízdo v Olbramovicích.
Ekocentrum v Olbramovicích poskytuje domov hendikepovaným divokým zvířatům, která
se nemohou vrátit do volné přírody. Děti dostaly jedinečnou příležitost setkat se „tváří v tvář“
i s některými druhy hospodářských zvířat.
Na naučné stezce se děti seznámily se zvířaty volně žijícími na našem území a stupněm
jejich ohrožení. Pod vedením odborníka žáci
interaktivním způsobem zkoumali vliv člověka
na utváření krajiny a seznámili se s pojmy jako
meliorace, revitalizace, meandry apod. Cílem
bylo vysvětlit dětem, jak se jednotlivé činnosti
v krajině vzájemně ovlivňují. Hravá forma výuky na čerstvém vzduchu se dětem velice líbila
a celý výlet byl korunován výjimečně pěkným

zářijovým počasím.
Alena Tůmová

Přespávání dětí ze školní družiny dopadlo na jedničku
Přespávání dětí ze školní družiny má už desetiletou tradici. Letos se přespávalo již v září
a na nocování přibylo 12 prvňáčků. Celkem se
sešlo 26 dětí, takže měl každý nováček staršího
kamaráda na pomoc. Nejdříve se děti vzájemně poznávaly při seznamovacích hrách. Potom
všichni soutěžili, hledali obálky s rozstříhanými obrázky a skládali je ve čtyřech skupinkách.
Hodně práce a trpělivosti museli vynaložit při
dlabání a vyřezávání obřích dýní. Svou šikovnost a fantazii si vyzkoušeli při zdobení květníčků pro maminky. Po setmění si děti opekly
špekáčky a hledaly ztracená strašidýlka. Po pohádce a sladkém mlsání všichni spokojeně
usnuli. V sobotu ráno na ně čekala vánočková
a bábovková snídaně od našich paní kuchařek
a před 9. hodinou se rozcházeli všichni domů.
Přespávání se líbilo a každý by si zasloužil vel
kou jedničku.
Jarka Salabová, vychovatelka ŠD

www.obecdrazice.cz
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V mateřské škole čekalo překvapení...
Děti, které přišly 1. září do školy, čekalo milé
překvapení. Na školní zahradě „vyrostly“ nové
průlezky, houpadla, panák i ptačí hnízdo. Našim maličkým se tak nabízí mnoho možností,
jak procvičit svoji obratnost, odvahu a zpříjemnit si pobyt venku. Poděkování patří Obecnímu úřadu a vedení školy. V tomto školním roce
jsme rozšířili nabídku zájmových činností pro
mladší i starší děti. Veselé tancování aneb „Kdo
si hraje, nezlobí“ je pro děvčata i chlapce možností si zatancovat podle hudby, projevit svoji
spontánnost, hravost, tancovat s kamarádem.
V „Pohádkovém kabaretu“ si zahrajeme divadlo
s maňásky, dřevěnými loutkami, oživíme oblíbené hračky a zkusíme si zahrát na „opravdové
herce“. Dramatizace pohádek i dětských příběhů pomůže k procvičení paměti, logopedie
a osobní prezentace v kolektivu. „Veselá flétnička“ je pro starší děti příležitostí seznámit se
hravou formou s nástrojem, notami, naučí nás
správnému dýchání a vnímání melodie. Cílem
kroužku „Šikulové“ je správné držení tužky,
vedení k samostatnější práci, soustředění, trpělivosti a pečlivosti. Naučíme se vyrábět z netradičních materiálů, používání různých technik při malování a kreslení. Tělocvičnu a hřiště
u školy budou využívat „Malí sportovci“. Děti
budou vedeny ke správnému držení těla, seznámí se s tělovýchovným náčiním a nářadím,
zahrají si pohybové hry, poznají základy akrobatických cvičení i ve dvojicích.
Všechny tyto zájmové činnosti budou probíhat v dopoledních a odpoledních hodinách
ve školce a jsou projektovány tak, aby doplnily

a obohatily školní vzdělávací program a nabídly
dětem ještě více aktivity, získávání schopností,
sebejistoty a hlavně radosti a spokojenosti.
Opět se v mateřské škole schází „Klub maminek“, který se velmi osvědčil pro maminky,
které jsou s dětmi na mateřské dovolené. Velmi příjemnou formou se tak všichni seznamují
s prostředím školky. Děkujeme maminkám
za vítané hračky, které nám obohatily hry
na pískovišti. V naší činnosti jsme již stihli podniknout „Cestu za pokladem“ spojenou s opékáním špekáčků, čeká nás „divadlo na půdě“

a příprava vánoční besídky. Chtěli bychom
také poděkovat paní Čítkové, která nám ušila
vycházkového slona s oušky, Je vítanou pomůckou u malých dětí při vycházkách po okolí
vesnice. Doufáme, že se dětem v naší mateřské
škole bude líbit a budou k nám chodit rády. Kolektiv pracovnic MŠ je připraven na příjemnou
spolupráci s rodiči, základní školou a širokou

veřejností.
Věra Packová
Hana Krátká
Martina Barboříková

Co nás letos čeká se Sdružením rodičů ?
Stejně jako v loňském školním roce, tak
i letos čeká malé i velké lidičky z Dražic několik společenských akcí, určených nejen pro
děti. Jsme moc rádi, že do zdánlivě dětských
akcí se zapojují i dospěláci. Jmenujme například lampionový průvod nebo kuličkiádu. Je
neuvěřitelné, s jakou chutí se do dětských
radovánek zapojují i již odrostlí dražičáci.
A nejen ti. Pokud vás v loňském roce zaujala
například Drakiáda, mohli jste se jí zúčastnit
i letos. I když se před námi vítr někde schoval,
nic nebránilo tomu užít si příjemné odpoledne. V okamžiku, kdy budete mít v ruce toto
číslo Dražického občasníku, bude za námi
i lampionový průvod. Snad bude stejně vydařený jako loni.

A co nás čeká v následujících měsících? Bude
to adventní jarmark, vánoční dílna, školní ples,
velikonoční dílna nebo kuličkiáda. O jednotlivých akcích bude veřejnost vždy včas informována vyvěšením plakátků na obvyklých místech. Doufáme, že naplánované akce vykouzlí
na tvářičkách našich malých úsměv. A úsměv
nebude snad jediným prospěchem. Věříme, že
se i v tomto školním roce podaří z našich aktivit nastřádat nějaké peníze, které následně poputují do školy a do školky. Za rok 2010–2011
to bylo celkem 30 000 Kč. Moc děkujeme všem
sponzorům a dobrosrdečným lidem, kteří nám
pomáhají. A to nejen finančně, ale i pracovně.

Těšíme se na vás.
Za SR Suchopárová Kateřina

Klub maminek vás srdečně zve na pravidelné středeční setkávání maminek na mateřské dovolené v místní dražické škole. Přijďte si pohrát,
odpočinout, poznat nové kamarády a hlavně prostředí školky, aby nástup vašich dětí do MŠ byl bez problémů. Setkání se konají vždy ve středu
od 16-18 hodin.

Za Klub maminek L. Křížovská
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Výlov rybníka
V sobotu 8. října se konal dopředu anoncovaný výlov rybníka Na Suchých, domácími též
nazývaný Baryon. Po týdnu příprav a vypouštění nastal kolem deváté hodiny okamžik pravdy. Profesionální rybáři vstoupili do loviště
a rybník začal vydávat své bohatství. Po pravdě musíme konstatovat, že ryb bylo vyloveno
méně než na prvním výlovu v roce 2008. Proto
bylo přistoupeno v první vlně k prodeji jednoho
kusu ryby na osobu, aby se dostalo na všechny.
Ve druhém kole byl již počet neomezen. Nutno dodat, že se dostalo na všechny. Navíc bylo
do rybníka vráceno cca 90 kaprů. Smutným
zjištěním však byla skutečnost, že nebyla vylovena žádná štika odpovídající tříletému období
a sumeček, který byl vyloven, měl za žábrami
zaseknutou návnadu. To svědčí o tom, že ne
všichni kdo zde chytají, dodržují podmínky
stanovené obcemi Dražice a Meziříčí. Porušují

zejména zákaz lovu dravců. Jako občerstvení
byly podávány rybí speciality a vícedruhová
skladba nápojů, což ne všichni zcela unesli.
Bylo též dohodnuto, že za utrženou hotovost
bude nakoupena násada, což se již také stalo.
Pokud se tedy budeme všichni chovat v rámci
pravidel, můžeme se těšit na opakování akce,

a to v roce 2014.
Ladislav Lev

Ze života SDH
Každý rok hasiči pořádají závěrem léta Hasičský den. Letos připadl na víkend od pátku
28.7. - do ne-děle 31.7. 2011. Tyto dny byly
mimořádné. Kéž by bylo lepší počasí. Po uvítání v pátek v podvečer bylo naplánované večerní
disco. Za vydatného deště se tančilo do brzkých ranních hodin.
V sobotu jsme naše partnery pozvali do hasičského muzea v Bechyni. Autobus na tento výlet zapůjčila TJ Dražice. Po výletě byl připraven
oběd v naší dražické škole, kde byli hosté i ubytováni. Odpoledne ve 14 hodin byla zahájena
na hřišti hasičská soutěž. Za účasti družstev
z Dražic, Drhovic (malí i velcí), Makova, Svrabova, Radimovic a naši přátelé ze Slovenska ze
Slovan. Po hlavním útoku byly připraveny ještě
další netradiční disciplíny, ale z důvodu velmi

špatného počasí byly zrušeny. Zúčastnění se
po tomto skončení rádi přesunuli do místního
příjemně vytopeného kulturního domu. Představitelé obce Dražice a obce Slovany přednesli
své slavnostní projevy a zároveň předali dary.
Potom bylo vyhlášení výsledků ze soutěže.
Následovala volná zábava, při které hrála hudební skupina „Návraty“ z Karlových Varů, až
do pozdních nočních hodin.
Nedělní ráno bylo určeno k úklidu a odjezdu.
Po vzájemném poděkování si a ujištění se, že
přátelství mezi obcemi Dražice a Slovany bude
pokračovat, se přátelé rozloučili.

Jawa klub Dražice
Ač se to zdá neuvěřitelné, už jsou to tři roky,
co jsme poprvé vyjeli na svých Jawách 21 pionýr na vyjížďku. Byli jsme tenkrát tři, trasa
měřila asi sto kilometrů. Naše stroje to zvládly
a další rok jsme po blízkém i dalekém okolí jezdili v sedmi.
Letos už nás vyjíždělo jedenáct, a proto jsme
se rozhodli, že založíme klub. Jezdíme na motorkách od tak zvaných pionýrů přes stopětasedmy, dvěstěpadesátky až po třistapadesátky.
Nejstarším strojem je Jawa 05 z roku 1965,
zatím, protože na příští rok se připravuje Jawa
555 a 350 z roku 1956.
Náš klub má v současné době sedmnáct členů, z toho je pět motorkářek, nejmladšímu členu je osmnáct a nejstaršímu padesát pět let, ale
všechny nás spojují už léty zapomenutí pánové

Janeček a Wanderer, tedy značka Jawa.
Více naleznete na našich stránkách
www.jawaklubdrazice.cz
Miroslav Kadlec

Začátkem září naši hasiči vyčistili přetokové
koryto rybníku „Na Suchých“ za pomoci tlako
vé vody.

Proč Baryon?
Je tomu tak čtyři roky, co zaslala skupina
našich spoluobčanů na obecní úřad dotaz,
nebo chcete-li žádost o přejmenování rybníka Na Suchých na rybník s názvem Baryon.
Tato žádost byla zdůvodněna tím, že název
rybníka Na Suchých nevystihuje objektivně
jeho polohu. Mohl by se jmenovat například
U Rozárky, tento název by byl asi přesnější,
nicméně také ne úplně výstižný. Je to název
vztahující se k jisté historické pověsti (únos
malého děvčátka kočujícími cikány v 19. století, na tomto místě se našel její střevíc).
Na první pohled akce dvaadvaceti recesistů měla mít na zastupitelstvu kratší život
než jepičí, ale poukázala na několik skutečností, které jsou vážnější.
Například na to, jak se vlastně rybník
Na Suchých jmenuje. Ano, lokalita je částeč-
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ně Na Suchých, výstavba vodního díla měla
pracovní název podle lokality tentýž. Ale
rybník, kterému říkáme, tak jak říkáme, žádný oficiální název nemá. Tato skutečnost samozřejmě zatím ničemu nevadí, a tak je čas
pojmenovat vodní dílo oficiálně, jak bude
nejvhodnější.
Ale teď již vážněji. Určitě mnozí z nás vyplňovali elektronicky nějakou žádost nebo
objednávali zboží na internetu a mnohdy
jsme narazili na položku ulice, kterou pokud
jsme nevyplnili, systém neumožnil pokračování. Určitě si s tímto všichni nějak poradili,
někdo napsal ulici podle místních zvyklostí,
někdo si prostě vymyslel slovo.
Není ale daleko doba, kdy obec naší velikosti bude muset mít ulice pojmenovány.
O takovém opatření se již diskutuje. Nebude

to samozřejmě zítra, za měsíc, ani za rok, je
ale pravděpodobné, že tato situace nastane. A až nastane, bude se, tak jak to známe,
pravděpodobně spěchat. Proto se zde nabízí
otázka. Nemáme být na tuto situaci připraveni a společně se všemi, kdo mají o dané
téma zájem, sestavit do mapy obce zkušebně
názvy ulic a předložit je k všeobecné diskusi?
Tak na tuto otázku by mělo odpovědět co
nejširší spektrum spoluobčanů.
Vhodná by byla například anketa na webových stránkách obce nebo zapojení našeho
občasníku s anketním lístkem.
A na druhou stranu tohoto lístku by bylo
možné vepsat i název našeho rybníka, který
je vám nejbližší. Nechci radit, ale třeba Ba
ryon.
Ladislav Lev

7

prosinec 2011

Fotbalové ,,A“ mužstvo – zhodnocení podzimní části

Horní řada zleva: L.Kolář (asistent trenéra), R. Voneš, R. Valášek. P. Janouch, O. Dvořák, M.Kaše, M. Šahajda, M. Horka, M. Veselý (hrající trenér).
Dolní řada zleva: J. Kromka, P. Peclinovský, R. Fořt, O. Majer, D. Sedlák, K. Novotný, O. Kos.

Mám-li zhodnotit podzimní část soutěže
krajského přeboru mužů, kterou už více než
10 let úspěšně hraje naše ,,A“ mužstvo, je nutné v úvodu konstatovat, že se mi toto snad
nikdy nepsalo lehčeji a s krásným pocitem hrdosti, než je tomu nyní. Začněme ale od začátku. V posledním čísle Dražického občasníku
jsem svůj referát končil slovy, že bude nutné
náš tým posílit takřka na všech postech, chceme-li i nadále hrát v soutěži důstojnou roli.
Do letní přípravy jsme proto povolali naše
hráče hostující v různých oddílech po okrese
(Novotný v Borotíně, Kolář ml. V Řepči, Haloun v Olympu Tá., Turek ve Spartaku Sez.
Ús.) a jednali jsme i s dalšími několika hráči.
Jasno o složení kádru tak bylo až těsně před
začátkem soutěže. Podařilo se, hlavně díky
skvělé manažerské práci Ondry Dvořáka, domluvit přestup, případně hostování zkušených fotbalistů: do branky jednoho z nejlepších brankářů v kraji Pavla Janoucha ze ZVVZ
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Milevsko, do obrany skromného, ale skvělého
fotbalistu Martina Šahajdu z FK Tábor, do zálohy již v předchozích letech vyzkoušeného
Ondru Majera a do útoku ještě nedávno druholigového Mariana Horku. Příchodem těchto
borců se výrazným způsobem zvýšila konkurence na všech postech (rázem bylo k dispozici
místo obvyklých 12 hráčů hráčů 16).
Výsledkem tradičně náročné letní přípravy,
množstvím kvalitních fotbalistů a neméně
kvalitní taktické přípravy každého zápasu ze
strany trenéra Miloše Veselého je dlouhodobé držení prvního místa krajského přeboru.
Na tento výsadní post jsme se dostali hned
ve druhém kole a od té doby naše mužstvo
vládne krajskému přeboru a to už je, v této
chvíli, odehráno 15 kol soutěže. Prohráli jsme
pouze 2x, 3x jsme hráli nerozhodně a 10x
zvítězili. Současně jsme týmem s nejmenším
počtem obdržených branek a třetím nejvíce
skórujícím mužstvem. I tyto statistiky vypo-

vídají mnohé o tom, že cesta, kterou se ubírá
náš tým pod vedením M. Veselého, je cestou
správnou. Toto krásné období dražického fotbalu je dílem všech, kteří do týmu patří, proto
stojí za zopakování jejich jmen: brankáři Janouch, Volek; obránci – Dvořák, Kaše, Fořt
R., Fořt L., Šahajda, Valášek; záložníci- Majer,
Veselý, Sedlák, Novotný, Peclinovský, Voneš;
útočníci – Horka, Kromka; dlouhodobě zraněný Janda; zdravotnice – J. Salabová, kustod
– masér – pomocný zdravotník – M. Ursacher
a asistent trenéra L. Kolář.
Závěrem je nutné poděkovat všem, kteří
umožňují fungování našeho oddílu, a to zejména Obecnímu úřadu Dražice, firmám EKO
MB, Sakutus a Zámečnictví Kromka a mnohým dalším sponzorům, bez jejichž podpory
bychom nemohli svou činnost praktikovat
na tak vysoké úrovni, jakou pro náš vesnický

oddíl jistě je krajský přebor mužů.
asistent trenéra L. Kolář
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Fotbalové ,,B“ mužstvo

Horní řada zleva: P. Skalák, T. Knotek, J. Malenický, O. Šika, J. Mrázek, T. Salus, J. Loužecký, M. Velík, M. Volek, Z. Šindelář, R. Vačlena.
Dolní řada zleva: M. Pavlík, O. Adam, M. Mrázek, R. Volek , M. Kubů, J. Adam.

Starší žáci – podzim
Na rozdíl od minulé sezóny se mužstvo TJ Dražice starších žáků účastní fotbalové 1. A třídy. Podzimní část soutěže čítala deset zápasů a naši
hoši v počtu sedmnácti hráčů se po tomto období pohybují na středu
tabulky soutěže. Nutno podotknout, že účast na přípravě mužstva, tedy
trénincích konajících se dvakrát týdně, byla hojná, a věřím, že i v čase
zimní přípravy budeme ve stejných počtech pracovat na odstranění nedostatků, zejména na práci s míčem. V zimním období nás čeká turnaj
v Týně nad Vltavou a příprava v zajištěné hale na Stadionu míru v Táboře, kterou je potřeba využít. Závěrem bych chtěl poděkovat za podporu

rodičům, Tělovýchovné jednotě Dražice a vedení týmu.
(vpravo dole - tabulka před posledním kolem)
Kamil Maroušek

III. třída mužů
Rk.

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

1. Veselí nad Luž. „B

Tým

11

10

1

0

48: 13

31

( 13)

2. Dražice „B

11

7

2

2

26: 10

23

( 5)

3. Pojbuky

11

6

2

3

34: 17

20

( 2)

4. Makov Hůrka

11

6

1

4

39: 22

19

( 1)

5. Větrovy „B

11

6

0

5

27: 20

18

( 3)

6. Choustník

11

5

2

4

30: 31

17

( 2)

7. Božejovice

11

5

1

5

16: 21

16

( 1)

8. OLYMP Tábor

11

4

1

6

19: 31

13

( -2)

9. Mladá Vožice „B

11

3

3

5

22: 25

12

( -6)

10. JANEV Tábor

11

3

1

7

27: 39

10

( -5)

11. Březnice „B

11

2

2

7

23: 48

8

( -7)

12. Borotín „B

11

1

0

10

7: 41

3

(-15)

Starší žáci
Rk.

Horní řada zleva: Pavlíková Lucie, Flígr Miroslav (trenér), Páša Ondřej,
Schloff Denis, Výborný David, Dvořák Zdeněk, Novotný Petr, Bartoník Martin,
Samec Zdeněk, Vostřák Radek, Pavlík Milan (vedoucí mužstva), Maroušek Kamil (trenér)
Dolní řada zleva: Švec Jan, Pípal Jan, Soldát Tomáš, Veřtát Lukáš, Páša Michal,
Halaš Jaroslav, Dvořák Martin

www.obecdrazice.cz

Tým

Záp

+

9

0

0

-

0

Skóre

Body

43: 4

27

(Prav)

1. Chotoviny

9

( 9)

2. Dačice

10

7

0

3

32: 17

21

( 9)

3. Kunžak

9

6

1

2

31: 14

20

( 7)

4. Veselí

9

6

0

3

48: 14

18

( 3)

5. Lomnice

9

5

1

3

24: 14

16

( 1)

6. Dražice

9

5

0

4

24: 18

15

( 6)

7. N. Včelnice

9

4

0

5

24: 31

12

( 3)

8. Suchdol

9

2

1

6

9: 39

7

( -8)

9. Větrovy

9

2

0

7

21: 44

6

( -6)

10. So. S. Ústí

9

1

1

7

6: 37

5

(-11)

11. Chýnov

9

1

0

8

11: 41

3

(-15)
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Nohejbal

Fotbalová přípravka

Dne 27. srpna se konal v Táboře tradiční nohejbalový turnaj trojic „KREJDA CUP„.
Zúčastnilo se 9 družstev, která byla rozdělena do dvou skupin. Náš tým ve složení:
Samec, Volek a Kuchár vyhrál skupinu
a odsunul na druhé místo ve skupině favorizovaný tým z Plovárny Tábor. Ve čtvrtfinále
jsme porazili pořadatelský tým 2:1, semifinále jsme vyhráli hladce 2:0 a ve finále nás opět
čekala Plovárna. Po velkém boji jsme vyhráli
10:8 a 10:9 a zajistili si prvenství v turnaji.
To je o to cennější, že večer před turnajem
jsme se aktivně zúčastnili akce „rozloučení

s létem„.
Jan Samec

Trenér: J. Fořt
Horní řada zleva: P. Horčička, M. Novák, M. Svačina , O. Samec, T. Běhoun, A. Sváček.
Dolní řada zleva: J. Stuchlík, T Fuka, K. Mrzena, D. Tůma, R. Koloušek, brankař – R. Mrzena.

Dražický ženský volejbal
Oddíl volejbalu žen se schází pravidelně jednou týdně. V měsíci září zakončily ženy trénování na venkovním hřišti v Dražicích a přesunuly svou sportovní aktivitu do tělocvičny při
ZŠ Zborovská do Tábora. Za zdařilou akci lze
považovat konání II. ročníku volejbalového
turnaje žen. Zahájení proběhlo ve sportovním areálu TJ v Dražicích 17. září dopoledne
za účasti šesti družstev. Letošní ročník nebyl
výhradně ženskou záležitostí, neboť si některá družstva přivezla mužské posily. Nikdo
nevznesl protest, a tak tento amatérský turnaj
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proběhl v dobré sportovní náladě ke spokojenosti všech účastníků.
Před 18. hodinou zaznělo slavnostní vyhodnocení, všechna družstva převzala diplomy a drobné ceny. Po zakončení turnaje došlo
ke vzájemné družbě a oslavě dosažených sportovních výkonů. K dobrým výkonům a skvělé
atmosféře přispělo i pěkné počasí. Poděkování
patří i vedení TJ Dražice, které poskytlo záze
mí pro uskutečnění této akce.
Iveta Stuchlíková

Výsledky turnaje
1. místo – smíšené družstvo Slapy
2. místo – smíšené družstvo Dražice
(starší ženy – Jíťovci)
3. místo – družstvo žen Dražice
(starší ženy – Ivetovci)
4. místo – smíšené družstvo Dražice
(mladší ženy – Vašíkovi)
5. místo – družstvo žen Jistebnice
6. místo – smíšené družstvo Dražice
(mladší ženy – Duchové)

www.obecdrazice.cz
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Modeláři na vrcholu
Letečtí modeláři jsou na konci letošní sezóny, kterou je možné hodnotit, jako nejúspěšnější v historii.
Po úspěšné první polovině, kdy naši závodníci vynikali v Sezimácké lize a neztratili se
ani v zahraniční konkurenci Světového poháru
na Všechově, předčili všechna očekávání v pokračující sezóně.

Reprezentanti
České republiky z Dražic.
Ke stávajícímu juniorskému reprezentantu
v kategorii F1B Vítovi Krátkému se nově do reprezentace propracoval Petr Novotný. První
soutěžní reprezentační akcí a zároveň generálkou na Mistrovství Evropy, byla úspěšná účast
na Světovém poháru v Maďarsku, kde obsadil
Vít Krátký 4. a Petr Novotný 7. místo.
Mistrovství Evropy se uskutečnilo v Šentjerneji ve Slovinsku.
V konkurenci závodníků z Ukrajiny, Francie,
Švédska, Německa, Ruska, Bulharska, Lotyšska, Rumunska, Slovinska, Chorvatska, Srbska,
Polska, Izraele a Slovenska se naši závodníci
neztratili. Petr Novotný, jako nováček mistrovství obsadil pěkné 18. místo. Hned za ním se
na 19. místě umístil Vít Krátký, od kterého se
však po úspěšných startech v průběhu sezóny
čekal lepší výsledek.

Mistrovství republiky
mládeže ovládli Dražice.
Téměř v domácí mistrovství proměnili naši
žáci Mistrovství republiky mládeže házedel
v Hořicích. Během sezóny se kvalifikují závodníci na mistrovství republiky na základě splněných limitů nalétaných na krajských přeborech. Přísné limity splnilo pouze 23 závodníků,
z toho bylo plných 10 z dražického klubu.
A svou převahu vyjádřili i při závodě, když
obsadili první tři místa.
1. Martin Dvořák
2. Jaroslav Halaš
3. Martin Bartoník
Suverenitu Dražic podtrhl svým vítězstvím
v kategorii juniorů i loňský mistr republiky
žáků Vít Krátký.

Mistrovství republiky
F1B v Kožlanech.
Naši juniorští reprezentanti suveréně zvítězili i na mistrovství republiky ve svých kategoriích a neztratili se ani v celkovém hodnocení.

žáci – 1. Petr Novotný
junioři – 1. Vít Krátký
open – 10. Vít Krátký,
11. Jaroslav Malenický,
14. Petr Novotný

Český pohár F1B 2011
Úspěchem skončila i účast v sérii závodů
Českého poháru, kde po několika medailových

umístěních, obsadil Jaroslav Malenický 7., Vít
Krátký 8. a Petr Novotný 11. místo.
Letošní rok čeká na závodníky ještě několik
závodů včetně soutěže, kterou pořádá místní
klub na Všechově.
Již nyní mohou být dražičtí modeláři se svou
letošní sezónou spokojeni. Do pravidelné čin
nosti klubu se zapojilo 27 dětí.
Pavel Liška, předseda klubu

Hokejový klub – HC Dražice
Hokejový klub začal v září soutěžní ročník 2011/2012. Mužstvo navázalo na úspěchy z loňské sezóny, kde obsadilo 2. místo. V současné
době je odehráno pět kol z nového ročníku a tým je za dvě výhry, dvě remízy a jednu prohru na 4. místě z 11 celků.

Aleš Melich, HC Dražice
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Pozvání na kulturní akce
Vánoční dílna pro děti – 26. 11. 2011
Vánoční jarmark – 27. 11. 2011
Adventní koncert – 17. 12. 2011
Vánoční besídka – 21. 12. 2011
Zpívání u stromečku na návsi – 22., 23.
a 24. 12. 2011

Novoroční putování s blahopřáním – 7. 1. 2012
Divadelní představení ochotníků
z Jistebnice – 7. 1. 2012
Hasičský ples – 21. 1. 2012
Sportovní ples – 18. 2. 2012
Školní ples – 16. 3. 2012

Setkání důchodců
O sychravém Dušičkovém víkendu 29.10.
2011 se v Kulturním domě v Dražicích konalo
již tradiční Setkání důchodců. V sále ale určitě ponurá nálada nevládla. O to se postaraly
šikovné ženy z naší školy – paní vychovatelka
J. Salabová a paní učitelka J. Mičíková. Letošní
vystoupení dětí bylo opravdu vyjímečné a velice zdařilé. Místo obvyklého střídání se na jevišti vybíhali účinkující z přísálí doprostřed sálu
mezi návštěvníky. Scénky byly názorně zaměřeny na citování zápisů z kroniky, které četla paní
J. Mičíková .Všechny scény byly podmalovány
živou hudbou. Těžko určit, které vystoupení bylo lepší a vtipnější. Či hasiči, divadelníci,
myslivci, šoféři, rybáři s vaničkou na provaze
a se sítěmi, fotbalisté, při jejichž vystoupení létaly sálem míče nebo zemědělci s traktoristou
na malém traktůrku. Pro nás dříve narozené
byla asi nejpůsobivější scénka, při níž „ babky“
ve starodávných šátcích a sukních sbíraly do košíků vysypané brambory. Celkový dojem umocňovaly i nápadité obleky dětí a makety dopravních prostředků. Od tleskání nás již bolely ruce.

V

Při závěrečném tanečním vystoupení jsme my
senioři záviděli dětem tu energii a radost z pohybu. Bylo to opravdu krásné.
Měli jsme též možnost zatančit si , pěkně
hrála kapela „ Návraty“, hudebníci až z Karlových Varů, ale po rodičích zdejší. Zpěvačka, dcera Marušky Váchové a Zdeňka Borkovce vystupuje se svým manželem a úspěšně se zde uvedli
již loni. Oba zpívají , hrají na saxofony, harmoniku, klávesy – prostě „ šikovní dražičáci“.
Škoda, že nabyla větší účast důchodců, několik stolů zůstalo prázdných, ale ti nejstarší nechyběli: Jan Mácha ( 93 roků) a pan František
Plachý ( 91 roků), patřil jim obdiv nás všech.
Dobře jsme se pobavili, zazpívali a popovídali
s přáteli. Občerstvení a sladký zákusek nám
přišel vhod.
Za zdařilé a příjemné prožité odpoledne patří pořadatelům – členkám sboru pro občanské
záležitosti a účinkujícím poděkování.
Srdečné díky a budeme se těšit, že se v příš
tím roce zase sejdeme.
Miluše Voborová

ážení spoluobčané!
Přijíždím do Dražic z kostela v Klokotech a pokaždé se těším na lidi, se kterými se tu potkám, ale
i na ten „obyčejný“ pěkný pohled na dražický kostel sv. Jana Křtitele.
Prokázali jste v polovině listopadu svou štědrost a zájem o to, aby mohly pokračovat jeho opravy,
a za to vám chci vyjádřit velké poděkování.
Mohli bychom se o tuto památku přestat starat a nechat ji zchátrat, vždyť jak jste sami mohli číst,
opravy jsou opravdu finančně velmi náročné, a k tomu přidejme jednání s památkáři, prosby o dotace
z ministerstev atp. Pro farnost by snad bylo jednodušší scházet se na faře…
Něco podstatného by ale nejenom nám, ale i Dražicím chybělo. Jsem přesvědčený, že potřebujeme místa jako je náš kostel pro jeho samotnou přítomnost. Lidé mi vyprávějí, že jim stačí u dražického kostela
chvíli pobýt, projít se okolo, a tahle chvíle jim pomůže k načerpání sil. Krajině i nám by chybělo něco důležitého, když se rozhlédneme – zastavení pro oči, pro někoho připomínka historie, předků, pro které bylo
také důležité, aby tady kostel stál.
V nadcházející době adventu a Vánoc pro vás může být místem, kdy si při pohledu na něj odpočinete
ve všem tom krásném, ale i náročném, co nás v té době obvykle čeká. I díky vašemu přispění tu může být
nadále přítomná důstojná připomínka toho, o co tu běží – připravujeme Vánoce, protože chceme být spolu,
udělat druhým radost, ukázat jim svou lásku. Jak věříme my, křesťané, to udělal Bůh při narození Ježíše,
daroval nám svého syna jako výraz své lásky. V naději, že se nás dotkne.
Do letošního adventu a Vánoc budu vstupovat s vděčností za vaši podporu a přeji vám, aby ve vašich
rodinách byla příprava na Vánoce i jejich prožití v pokoji a radosti.
P. Jiří Můčka, omi
administrátor farnosti

Loučení s létem
Poslední víkend v srpnu se ve sportovním
areálu konala společenská akce „Loučení s létem“, na které se podílel nájemce Restaurace
na hřišti p.Vančurová společně s obcí Dražice.
K tanci a poslechu celý večer hrála kapela „
A proč ne“. Její kapelník se tak vrátil „na místo činu“, jelikož s hraním začínal právě u nás
s populární a bohužel již neexistující kapelou
Junior Vladimíra Žluvy. Jako občerstvení bylo
podáváno pečené selátko. Překvapivá byla i vysoká návštěva této akce. Tancovalo, zpívalo,
jedlo a pilo se až do pozdních hodin. Dobrou
zprávou je, že zvolená produkce byla situována
jiným směrem než obvykle, což se ukázalo jako
účinné opatření proti rušení nočního klidu.
Během večera bylo slyšet přání tuto akci opakovat. Je tedy více než pravděpodobné, že se
znovu sejdeme tentokrát na přivítání léta 2012,
ale na to je ještě moc a moc času. Proto díky or
ganizátorům a nashledanou na hřišti.
Ladislav Lev

Vítání občánků
Jako každým rokem proběhlo v naší obci
vítání občánků. Tato slavnostní událost se
uskutečnila v sobotu 15. října na jídelně KD
v Dražicích. Po krátkém kulturním vystoupení
děvčat ze základní školy přivítal pan starosta
Stanislav Flígr nové občánky naší obce.
Pozváni byli:
Turecká Klára, Dražice 241
Štěpánová Veronika, Dražice 46
Hruška Kryštof, Dražice 4
Loužecký Marek, Dražice 123
Wágnerová Viktorie, Dražice 102
Benáková Eliška, Dražice 117
Janoušková Tereza, Dražice 133
Pěchotová Nela, Dražice 141
Vrabec Šimon, Dražice 166
Samec Martin, Dražice 31
Šedivá Adéla, Dražice 84
Všichni obdrželi malý dárek, kytičku a rodiče se podepsali do pamětní kroniky SPOZ.
Přáním spokojeného života plného radostí celé

slavnostní vítání občánků končilo.
Jarka Salabová, předsedkyně SPOZ
Upozornění
Nezávislá organizace mladých žádá
zájemce, kteří chtějí, aby jejich děti
navštívil čert s Mikulášem,
nechť se ozvou na adresu:
nomdrazice@seznam.cz
Michal Novák, předseda NOM
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