Slovo starosty

V

ážení spoluobčané !
Pomalu končí vláda zimy která nám i v tomto roce ukázala, jak umí být tvrdá
a stejně jako finanční úřad nám nic neodpustí. Nastává období jara, období, které by
nám mělo vlít nové síly do naší činnosti jak v zaměstnání tak doma a rovněž tak i při
aktivním odpočinku.

foto: www.nejzahradnictvi.cz

V poslední době se poměrně často setkáváme
ve všech médiích s různými pohledy na naše školství.
Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto
součást našeho celospolečenského života.
Moje hodnocení naší základní a mateřské školy
vždy rozděluji na dva okruhy ekonomický a podle
kvality výuky. Ekonomický za poslední roky hodnotím velice kladně, neboť stávající vedení naší školy
se skutečně chová jako správný hospodář a každý
rok vykazuje vyrovnaný a někdy i přebytkový rozpočet. V současné době obec dislokuje na zajištění
školství v průměru cca 1,1–1,3 milionu korun ročně
což představuje zhruba jednu šestinu veškerých daňových příjmů. Z uvedené částky cca 250 tisíc ročně
platíme okolním obcím na zajištění výuky našich
dětí na druhém stupni základní školy. V současné
době jsou to hlavně město Tábor, Sezimovo Ústí
a obec Opařany. Na provoz naší ZŠ a MŠ vydáváme
ročně minimálně 600 tisíc korun z čehož cca 400
tisíc spolkne dodávka el. energie pro zajištění vytápění a provozu obou objektů. Zbývající částky cca
300–400 tisíc investujeme různě dle potřeb školy
a školky do provozu, oprav a na zajištění různých
investic do našich objektů a vzdělávání. Jistě uznáte, že druhý okruh posouzení kvality výuky na naší
škole nemůžu jako energetik hodnotit a proto je pro
moji orientaci nejdůležitější názor ředitelů škol kam
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přecházejí naše děti na druhý stupeň ZŠ. Velkou radost mám z vyjádření ředitele školy v Táboře kam
dojíždí převážná většina žáků z naší obce a kde absolventy naší školy hodnotí jako velice dobře připravené na druhý stupeň a v celkovém hodnocení jsou
většinou nadprůměrní. Jistěže se najdou i jedinci
kte
kterým
přechod na druhý stupeň dělá problémy,
ale já věřím, že zvýšenou iniciativou rodičů a žáků
sam
samotných
se jim podaří srovnat krok s ostatními.
Hodnocení naší školy a školky též prověřila nedá
dávno
skončená hloubková školní inspekce, která
neshledala závad a závěrečné hodnocení vyznělo
výrazně kladně v náš prospěch.
Technické vybavení naší ZŠ a MŠ je na vysoké
úrovni o čemž svědčí i nová počítačová učebna a počet interaktivních tabulí na třídu. Vím, že jsou některé věcí, které bychom mohli zlepšit a také proto
připravujeme další opravy v naší ZŠ a MŠ. Namátkou bych vybral výměnu vchodových dveří ve školce, výměnu oken ve školce a její zateplení. Máme
v úmyslu též dokončit obnovu dětského hřiště u MŠ.
Na budově naší základní školy uvažujeme o výměně oken, střechy a nové venkovní omítce. Je mnoho
akcí, které bychom rádi realizovali, ale budeme realizovat jen to na co budeme mít zajištěny finanční
prostředky bez dalšího zadlužování obce. Priority
akcí vždy určuje zastupitelstvo naší obce. Za vedení
obce mohu slíbit, že škola a školka jsou a i nadále
zůstanou naší prioritou č. 1.
Nedá mi nezmínit se o stavbě, která hýbe naším
okolím a to je odbahnění rybníka Jordán. Vzhledem
k tomu, že se na našem katastru nachází vojenská
střelnice, není divu, že policie, hasiči a pyrotechnici
vybrali tuto lokalitu pro případnou likvidaci nalezené nevybuchlé munice.
S případným převozem munice souvisí i zamezení ohrožení obyvatel naší obce. Stavba začne probíhat od 1. 5. 2012 a předpoklad dokončení případného ohrožení je 31. 12. 2012. V průběhu měsíce
dubna vám bude do schránek distribuován leták
s podrobnými pokyny. Informace k případnému
vyvedení osob mimo ohrožené území bude rovněž
vyvěšena na úřední desce, na webových stránkách
obce a v informačních skříňkách na zastávkách.
Závěrem mi dovolte, abych vám popřál pěkné velikonoce a hodně sil do dalších měsíců.
Flígr Stanislav, starosta obce 

Výtah z 12. jednání
zastupitelstva obce,
konaného 24. 11. 2011
■ Zastupitelé vzali na vědomí čerpání rozpočtu obce
Dražice k 31. 10. 2011 v příjmech a výdajích.
■ Schváleno rozpočtové opatření č. 10/2011.
■ Schválena pracovní verze návrhu přebytkového rozpočtu obce Dražice na rok 2012 ke zveřejnění na úřední desce obce Dražice.
■ Schváleno znění smlouvy na zajištění povinné
školní docházky uzavřené mezi Městem Tábor a obcí Dražice na 1. pololetí školního roku
2011/2012, starosta pověřen jejím podpisem.
■ Schváleno znění smlouvy o bezúplatném převodu pozemku p.č. 2206/2 v k.ú. Dražice u Tábora, která bude uzavřena mezi Pozemkovým
fondem ČR a obcí Dražice.
■ Schválen Plán práce zastupitelstva obce Dražice na rok 2012.
■ Vojenské lesy a statky ČR, s.p. zaslaly obci informační dopis, ve kterém upozorňují na připravovanou novelu zákona č. 172/1991 Sb.
o přechodu některých věcí z majetku České
republiky do vlastnictví obcí. Tato novela by
umožňovala převod historického majetku obcí
z vlastnictví Vojenských lesů a statků ČR, s.p.,
do vlastnictví obce. Zároveň tímto VLS požádaly obec o písemné upřesnění případných oprávněných požadavků obce. Obec Dražice požádá
o veškerý majetek, na který bude mít v případě
novely výše uvedeného zákona nárok.
■ 23. března 2012 se uskuteční v obci Dražice
„Den s Rádiem Blaník“
■ Kontrola České školní inspekce – Jihočeského
inspektorátu byla zaměřena na bezpečnost
práce v ZŠ a MŠ Dražice. Kontrola skončila
s výsledkem – bez závad. Starosta za obec
Dražice poděkoval všem, kteří se na tomto
dobrém výsledku podíleli.
■ Dílčí audit Krajského úřadu Jihočeského kraje
na obci Dražice nezjistil pochybení.
■ Zastupitelé 9 hlasy schválili ponechání veškerých plateb vůči obci včetně nájemného z bytových a nebytových prostor na úrovni roku 2011
– tzn. vodné, stočné, poplatky za svoz komunálního odpadu, za psy, daň z nemovitosti, apod.
■ O víkendu distribuováno další číslo „Dražického občasníku“.
■ Mgr. Krátký informoval o grantu, vyhlášeném
Krajským úřadem Jihočeského kraje, na tzv.
bezpečné branky a krocích k získání pro obec

Dražice.
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Výtah z 13. jednání
zastupitelstva obce,
konaného 15. 12. 2011
■ Zastupitelé vzali na vědomí čerpání rozpočtu obce Dražice k 31. 11. 2011 v příjmech
a výdajích.
■ Schválen přebytkový rozpočet obce Dražice
na rok 2012.
■ Schválen rozpočtový výhled obce Dražice
na roky 2012-2014.
■ Schváleno znění smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí p.č. 2141/7, 2141/8, 2141/16,
2141/19, 2142/1, 2180/3, 2182/1, 2197,
2205/13, 2205/18, 2205/32, 2205/35, která
bude uzavřena mezi Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových a obcí Dražice.
■ Zaslána žádost na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o navrácení historického majetku obce. Jedná se o pozemky,
které historicky byly v majetku obce Dražice.
■ Schváleno znění darovací smlouvy a převzetí
daru - 2 ks bezpečných branek - od Okresního sdružení ČSTV Jindřichův Hradec, v celkové hodnotě 45.600 Kč.
■ V souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb. o inventarizaci starosta přednesl plán inventur
na rok 2011 a představil předsedy a členy
hlavní a dílčích inventarizačních komisí.
S výsledkem inventarizace bude zastupitelstvo seznámeno na příštím jednání zastupitelstva obce Dražice.
■ Přijaté nabídky na dokončení zastřešení
KD (II. etapa)- 3 firmy: Jiří Slunečko a spol.
v částce 293.013 Kč bez DPH, Stanislav
Sláma v částce 318.192,78 bez DPH a Petr
Svačina v částce 308.192 bez DPH. Vítěznou společností se stala firma Jiří Slunečko
a spol., Sezimovo Ústí II.
■ Obec Dražice na rok 2012 požádala o následující dotace:
Program obnovy venkova: úhrada úroků z úvěru na výstavbu bytového domu - 80.000 Kč
Program obnovy venkova: oprava chodníků
Dražice střed -200.000 Kč
■ Obec Dražice předpokládá v roce 2012 podání následujících žádostí o dotace, kde zatím
není známa přesná částka:
Ministerstvo pro místní rozvoj:
herní prvky u MŠ II. etapa
- dotace 70% + 30% spoluúčast obce
Ministerstvo kultury: obnova hřbitovní zdi
- dotace 70% + 30% spoluúčast obce
Státní fond životního prostředí: zateplení MŠ
- dotace 90% + 10% spoluúčast obce
Mikroregion: malotraktor, sekačka
- dotace 70% + 30% spoluúčast obce
Oranžová střecha ČEZ:
■ Mgr. Růžičková předložila zápis kontrolního
výboru za období srpen – listopad 2011. 
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Výtah ze 14. jednání zastupitelstva obce,
konaného dne 26. 1. 2012
■ Zastupitelé vzali na vědomí čerpání rozpočtu obce Dražice k 31. 12. 2011 v příjmech
a výdajích.
■ Schváleno rozpočtové opatření č. 11/2011
z prosince, nutné kvůli účetní uzávěrce
k 31. 12. 2011.
■ Schválena inventarizační zpráva o provedení
inventarizace majetku a závazků obce Dražice.
■ Přijato kladné stanovisko Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
k bezúplatnému převodu historického
majetku obce Dražice – pp.č. 605, 609/1,
1808/37, 1849/17, 1808/38, 1849/19,
1877, 1880/10, 2026/1, 2026/2, 2023/4,
2032/3, 2023/1, 2032/2, 1623/39, 1671/5,
1671/40, 1623/42, 1623/45, 1671/1 – vše
v katastrálním území Dražice u Tábora.
Schválen bezúplatný převod výše uvedeného
historického majetku obce Dražice do majetku obce.

■ Schváleno znění smlouvy o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemeni se společností E.ON Distribuce, a.s., na pozemky
p.č. 21, 2140/2, 2204/11 v katastrálním území Dražice u Tábora, na kterých jsou položeny kabely NN.
■ Schválen plán zimní údržby na roky 2012,
2013 a 2014 ve znění plánu na roky
2010/2011.
■ Starosta pověřen jednáním o prodeji akcií
J&T ASSET MANAGEMENT.
■ Starosta informoval zastupitele o zahájených opravách sprch a šaten ve sportovním
areálu.
■ Jmenován organizační výbor na zajištění akce „Sraz rodáků“, která se bude konat
v letošním roce. Složení: paní Jaroslava Mičíková, pí. Rypáčková, pí. Salabová, p. Lev,
p. Mynařík a p. Kuldan.


Výtah z 15. jednání zastupitelstva obce,
konaného dne 23. 2. 2012
■ Informace o čerpání rozpočtu obce Dražice
k 31. 1. 2012 v příjmech a výdajích.
■ Odsouhlaseno poskytnutí finančních příspěvků jednotlivým spolkům a ZŠ a MŠ
Dražice, a to:
■ Základní škola
a Mateřská škola Dražice 600 000 Kč,
- SDH Dražice 10 000 Kč,
- Nezávislá organizace
mládeže Dražice 10 000 Kč,
- MS Raště Dražice 10 000 Kč,
- Leteckomodelářský klub Dražice 10 000 Kč,
- Tělovýchovná jednota
Dražice-činnost 100 000 Kč,
- Tělovýchovná jednota
Dražice-cvičebna 100 000 Kč,
- SK Palermo 10 000 Kč,
- Sdružení rodičů ZŠ Dražice 10 000 Kč.
Dohody o poskytnutí finančních příspěvků budou jednotlivým spolkům odeslány
po předložení veškeré dokumentace, kterou
obec Dražice jako poskytovatel požaduje a jejíž seznam byl organizacím zaslán v dopise
z 19. 12. 2011.
■ Schváleno poskytnutí finančního daru
2 000 Kč společnosti Ochrana fauny ČR,
o.s., Votice,
■ Schválena žádost o 3 pracovní místa na veřejně prospěšné práce v obci, adresovaná
Úřadu práce v Táboře.
■ Schváleny darovací smlouvy o příjmu věcných darů od Lubomíra Smažíka ve výši
13 375 Kč a Stanislava Flígra ve výši 15 874 Kč.
Jedná se o dary na vybavení kanceláří sta-
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rosty a místostarosty obecního úřadu nábytkem.
Schválena smlouva na zpětný odběr elektrozařízení se společností Asekol, s.r.o.
Schválena smlouva o výpůjčce a používání
klecového kontejneru na skladování elektrozařízení se společností Asekol. s.r.o..
Informace o vypsaných grantech Krajského
úřadu Jihočeského kraje na rok 2012 s tím,
že obec Dražice bude o některé z nich žádat dle podmínek, které budou k dispozici
29. 2. 2012.
Zastupitelé vyjádřili svůj souhlas se zapojením obce Dražice do území OS MAS Krajina
srdce a zároveň potvrdili, že byli seznámeni
se Strategickým plánem LEADER pro období 2007-2013. Zastupitelé také pověřili starostu dalším jednáním a podpisem smlouvy
s výše uvedenou místní akční skupinou.
Schválena smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro účely zřízení
a provozování zařízení distribuční soustavy
na p.č. 1223/3, 1224/2,1230/2, 1234/3,
1237/2, 1238/2, 1241/2, 1242/2, 1245/2,
1246/2, 1250/2, 1336/17 a 2206/2 v k.ú.
Dražice u Tábora (pozemky pod cyklostezkou) a pověřili starostu jejím podpisem.
Místostarosta informoval o připravované
žádosti na zateplení mateřské školy a výměny oken v mateřské škole, která se podává 29. 2. 2012.
Termín uzávěrky občasníku k 7. 3. 2012.
Paní Mičíková informovala o uplynulém
pokračování na str. 3 ▶
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Upozornění

Upozorňujeme, že splatnost poplatků za komunální odpad
a psy a feny na rok 2012 je 31. 3. 2012.

Výtah z 15. jednání zastupitelstva obce, konaného dne 23. 2. 2012
pokračování ze str. 2 ▶

pololetí školního roku 2011/2012, vyhodnotila školní prospěch žáků, úspěchy školy
i chování žáků. Dále informovala o pozitivních výsledcích žáků 6. třídy Základní
školy Zborovská ul. Tábor, kteří do této
třídy přešli z Dražic a jejich bezproblémovém začlenění do většího kolektivu
v Táboře. Paní Mičíková poděkovala všem
pracovníkům Základní školy a Mateřské
školy Dražice s tím, že si jejich práce velice váží.

Dále paní Mičíková informovala o nově zavedených přípravných hodinách pro předškoláky v základní škole se svojí budoucí paní učitelkou. Tímto bude dětem usnadněn přechod
z mateřské do základní školy.
Paní Mičíková poskytla rovněž přítomným
informaci o čerpání finančních prostředků
z fondů EU – operační projekt Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, projekt Lepší škola.
V rámci tohoto projektu budou vyučující zpracovávat metodické pomůcky k výuce svých

Z činnosti stavební komise…
Vážení spoluobčané,
dovolte mi několik informací ke stavební
činnosti plánované v naší obci v roce 2012.
Pokračují práce na přístavbě a nástavbě
Kulturního domu v souladu s vydaným
stavebním povolením. Dokončují se práce
na I. etapě a tou je nové sídlo Obecního
úřadu Dražice ve východní části domu.
V letních měsících by měl být úřad přestěhován. Nad druhou a třetí etapou domu bude
dokončena střecha. Interiér třetí etapy, tedy
části nad restaurací zůstane v nejbližších
měsících v hrubé stavbě a pokračovat na dokončení interiérů se předpokládá v závislosti na finančních možnostech obce a prioritách. Vzhledem k důležitosti opravy jiných
nemovitostí ve vlastnictví obce není toto
dokončení zatím plánováno. Co bychom ale
chtěli letos dokončit, je fasáda na Kulturním domě. Práce na ní jsou ale taktéž vázány na vývoj finančních příjmů obce Dražice.
Po přestěhování úřadu obce z bytového
domu č.p. 55 připravíme podklady pro rekonstrukci těchto prostor zpět na byt. Současně vytvoříme i dokumentaci na dva podkrovní byty v tomto domě. Na tuto stavbu
bychom rádi sehnali dotaci z ministerstva
pro místní rozvoj. Bez dotace se nebudeme
schopni do této činnosti letos pravděpodobně pustit.
Jednou z priorit je ovšem další navazující etapa opravy chodníků podél silnice
1. třídy – severní část. Rádi bychom její financování podpořili i dotací, jako se nám to
povedlo zatím každý rok. Bez ohledu na to
plánujeme druhou etapu ze čtyř letos provést.
V úvodu roku byla vypsána dotace na snížení energetické náročnosti Mateřské
školy, jako náhrada za dosud pozastavené vyhodnocení dotace ,,Zelená úsporám,,
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. Přestože jsme věnovali úsilí vypracovat
mnohastránkový elaborát žádosti a o dotaci požádali, nakonec jsme po zralé úvaze
v zastupitelstvu obce rozhodli, že pro naši
obec a rozpočet tato dotace přínosná nebude a žádost jsme stáhli. Nastavení podmínek
pro obdržení této dotace bylo postaveno spíše pro větší města, která si mohou finančně dovolit splnit podmínky pro čerpání.
My jsme rozhodli jít cestou úspornější. Ta
znamená, že letos vyměníme okna a vstupní dveře z prostředků obce a přizateplíme
podkroví. Tím by měla vzniknout podstatná
část úspory na vytápění. Další část opravy
domu, tedy zateplení fasády provedeme
v závislosti na příjmu do obecního rozpočtu. Není podstatné, zda se to povede příští
či přespříští rok. Samozřejmě, že budeme
dále sledovat vypisované dotace a případně
se budeme ucházet o možnou alternativu.
Dokončujeme projektovou dokumentaci
na sběrný dvůr komunálního odpadu.
Letos bychom chtěli zajistit stavební povolení a vybudovat jej příští rok v severní části
sportovního areálu.
V návaznosti na umístění sběrného dvora by letos měly začít přípravy projektových
prací nové Hasičské zbrojnice.
Intenzivně jednáme o podobě a financování výstavby Domu pro seniory.
Požádali jsme o dotace z prostředků Jihočeského kraje na rekonstrukci sociálního zařízení šaten ve sportovním areálu
a opravu části hřbitovní zdi Nového hřbitova.
V případě získání dotace z ministerstva
pro místní rozvoj bychom letos rádi realizovali druhou a závěrečnou etapu opravy
hřbitovní zdi u kostela.
Lubomír Smažík, místostarosta 

předmětů v elektronické podobě, škola bude
vybavena novými počítači a další interaktivní
tabulí.
Na závěr paní Mičíková informovala o hospodaření školy, které je v bez problémů. Nově
byl zaveden logopedický kroužek pro zlepšení
výslovnosti dětí. V současné době se připravuje zápis dětí do mateřské školy.
■ Paní Salabová informovala o účasti dětí
na sportovní vybíjené škol, kde děti dražic
ké školy získaly 5.místo z 12-ti škol.

Škola má polovinu roku
za sebou
Školní rok 2011/2012 se přehoupl do druhé
poloviny a je třeba zhodnotit naši práci.
S nástupem nového roku jsme řešili personální obsazení školy - zástup za nemoc p. ředitele. Plynulý chod školy se nám podařilo
zajistit vlastními silami, především úpravou
a zvýšením úvazků pedagogických pracovnic,
které neměly úvazek naplněný. Pět hodin českého jazyka a třídnictví v pátém ročníku převzala za pana ředitele Mgr. A. Tůmová, která
svoji soukromou výuku anglického jazyka přesunula do odpoledních hodin. Sedm hodin matematiky v pátém ročníku převzala Mgr. J. Volková. Výuku výchovných předmětů převzaly
Mgr. B. Volfová a paní vychovatelka J. Salabová. Paní učitelka J. Mičíková ke svému původnímu úvazku 14 hodin týdně převzala funkci
ředitelky školy.Tuto složitou situaci se nám podařilo zvládnout díky ochotě a kvalitnímu pracovnímu nasazení všech pracovníků školy, kteří znají nejen žáky, ale i zaběhnutý chod školy.
Dosažené výsledky za první pololetí dokazují, že řešení bylo správné. Výuka žáků probíhá
plynule podle náhradního rozvrhu, výsledky
žáků jsou na dobré úrovni. Z celkového počtu
54 žáků jich 46 prospělo s vyznamenáním a jeden integrovaný žák neprospěl. V chování žáků
bylo uděleno 15 pochval a za vážnější kázeňské přestupky byly uděleny dvě důtky třídního
učitele. Dobré studijní výsledky vykazují žáci
i po přestupu do ZŠ Zborovská v Táboře. Z loňských 12ti páťáků prospělo s vyznamenáním
sedm žáků a pět prospělo bez výrazného zhoršení. Citujeme vyjádření třídních učitelů z Tábora: „ S přestupem se žáci vyrovnali dobře,
dobře se začlenili do kolektivu, chování i prospěch v pořádku.“ Toto sdělení nás velmi těší.
pokračování na str. 4 ▶
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Škola má polovinu roku
za sebou
pokračování ze str. 3 ▶

Byli jsme úspěšní i v mimoškolních aktivitách. Žáci velmi dobře reprezentovali naši
školu na veřejnosti při kulturních programech
v naší obci – Setkání důchodců, Vítání občánků, zpívání u stromečku, Adventní koncert,
Vánoční besídky, Novoroční putování s blahopřáním, předtančení na Sportovním plese.
Žáci dramatického kroužku předvedli několik
pohádkových představení pro své kamarády
ve škole i v mateřské škole.
O dobré jméno naší školy ve sportu se zasloužili žáci, kteří nás reprezentovali na okresních soutěžích ve vybíjené. V brzké době nás
čekají soutěže ve fotbalu, florbalu a v atletice,
a tak doufáme, že i tam se nám bude dařit.
Účastníme se i okresních soutěží v recitaci,
zpěvu a v soutěžích výtvarných.
Jsme i dobrými hospodáři. Přestože jsme
vybavili základní školu i mateřskou školu
mnoha novými pomůckami a elektronickou
technikou, rozpočet jsme nepřekročili. Celkový
pohled na práci v naší škole může každý vidět
prostřednictvím internetových stránek.
Práci s dětmi vykonáváme s radostí a odpovědně. Odměnou je nám spokojenost nejen
dětí, které naši školu navštěvují, ale i jejich
rodičů.
J. Mičíková
zastupující ředitelka školy


Dražická škola
využívá peníze z EU

Během jarních prázdnin vznikla ve škole
nová počítačová učebna pro výuku informatiky a byla zabudována již druhá interaktivní

tabule.
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Dražická Základní škola a Mateřská škola
opět na výbornou
V týdnu od 19.–22. března navštívil dražickou školu 6-ti členný tým České státní
inspekce. Hloubková kontrola proběhla
v oblasti řízení, v ekonomice a účetnictví školy, ve vlastní pedagogické péči,
v materiálním zabezpečení základní školy,
mateřské školy i celého školního areálu.
Překontrolováno bylo i školní stravování.
Kontrolní orgán zjistil velmi dobrý stav
ve všech kontrolovaných oblastech. ČSI
vysoce kladně hodnotila modernizaci školy
a zavádění nových výukových forem do výchovně vzdělávacího procesu. Zároveň

ocenila i mimoškolní zájmové vzdělávání
a kulturní aktivity školy.
Díky kladným závěrům této inspekce
(která byla v tomto školním roce již v pořadí druhou) se nikdo z veřejnosti nemusí
obávat o úroveň a kvalitu práce naší školy. Naopak mnohé řešení situací ve škole
(půlení spojeného 1.+2. ročníku na výuku
českého jazyka a matematiky) ocenila jako
velmi dobré a přínosné.
za pracovníky ZŠ a MŠ
J. Mičíková


Novoroční putování s blahopřáním
V sobotu 7. ledna 2012 putovaly děti ze ZŠ
v Dražicích s novoročním přáním po naší obci.
U každého domu, kde se otevřely dveře, děti
zazpívaly, popřály, darovaly podkovičku pro
štěstí a zapsaly na dveře nový letopočet 2012.
Přestože vládlo nevlídné počasí, děti si putování po obci užívaly s dobrou náladou a za hezké
přání sklízely nejen pochvalu, ale i sladkosti
a peněžní přispění. Částka 11 000 Kč bude využita ve prospěch dětí ze ZŠ a MŠ v Dražicích.
Všem, kdo k této akci přispěli, patří velký dík.
Jarka Salabová 

Zasloužený úspěch dražické školy
Během února proběhla v Táboře tři okresní
kola celostátní soutěže ve vybíjené chlapců a dívek 4. a 5. tříd. Naše škola nemá počtem tak silné ročníky, aby se dalo družstvo složit ze stejně
starých žáků. Proto musí v takovýchto situacích
pomoci i žáci mladší. Letošní ročník ukázal, že
dražická škola si i s takovou situací umí poradit
a nebojí se do soutěže přihlásit.
Jako první nás reprezentovalo smíšené družstvo chlapců a dívek 4. ročníků. Ve sportovní hale
ZŠ Helsinská se utkalo celkem 18 škol. Za naši
školu nastoupili: V. Soldátová (2. ročník), D.
Tůma (2. ročník), L. Halaš (3. ročník), K. Čítek
(2. ročník), J. Šedivý (4. ročník), T. Běhoun (4. ročník), V. Racek (4. ročník), M. Novák (4. ročník),
A. Sváček (3. ročník), R. Koloušek (2. ročník),
K. Švecová (4. ročník) a vybojovali 5. místo.
Stejně dobře si vedla i děvčata v turnaji dívek
5. ročníků, který proběhl 21. 2. opět ve sportovní
hale v Táboře. V konkurenci 12 škol obsadila děvčata K. Mrzenová, A. Chvalová, L. Heřmánková,
K. Voštová (žákyně 5. ročníku) ; K. Švecová (žákyně 4. ročníku); V. Chvalová (žákyně 3. ročníku); V. Čápová, T. Smíšková, V. Soldátová (žákyně
2. ročníku); B. Samcová (žákyně 1. ročníku) opět
pěkné 5. místo.
Konec února patřil turnaji ve vybíjené žáků
5. ročníku. Družstvo chlapců z naší školy nechy-

Horní řada zprava: V. Racek, M. Veřtát, M. Andrea,O. Samec,
L. Veřtát, M. Suda, T. Běhoun, A. Sváček.
Dolní řada zprava: J. Šedivý, K. Mrzena, M. Novák, J. Stuchlík,
D. Tůma, R. Koloušek

bělo a ve složení : M. Veřtát, L. Veřtát, M. Andreas, M. Suda (žáci 5. ročníku), T. Běhoun, J. Šedivý,
V. Racek, O. Samec, M. Novák (žáci 4. ročníku),
A. Sváček (žák 3. ročníku), R. Koloušek, D. Tůma,
J. Stuchlík (žáci 2. ročníku), K. Mrzena (žák
1. ročníku) sehrálo celkem 6 zápasů. Utkání
ve své skupině chlapci vyhráli a postoupili do finále. Po vyrovnaných zápasech s družstvy ZŠ
Helsinská a ZŠ Bechyně Školní obsadili krásné
3. místo. V konkurenci 15 škol je to skvělý výsledek.
Díky těmto úspěchům a dobré reprezentaci
naší školy ve sportu se o dražické škole dobře
ví. Můžeme být na naše malé sportovce právem
pyšní. Přestože si sladký pohár ve škole každý
z nich určitě užil, patří jim ještě jednou velké poděkování.
Jarka Salabová 
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Únor ve znamení maškarního veselí
Únor je každoročně je ve školní družině
věnovaný karnevalu, převlekům a maskám.
Svou tradici má především maškarní karneval. Děti si mohou přinést masky z domova nebo si vytvoří převlek přímo v družině.
A tak se po pilné přípravě hemžila letos celá
tělocvična spoustou krásných princezen, čarodějů, kouzelnic a šašků. Nechyběla mořská
panna, kat, indián, zajíci, telefon, vodník, pirát, fotbalista, Pipi punčochatá, kovboj , voják
a celá řada dalších postav. Během karnevalového odpoledne děti soutěžily, tančily a losovala se tombola. Za své výkony dostávaly
sladkosti. Ve znamení karnevalu se uskutečnilo i přespávání dětí malého oddělení školní družiny. Všichni, kdo si přinesli do školy
spacáky a karimatky , si zahráli hry, malovali ve sněhu a zúčastnili se průvodu masek.
Než se setmělo, vybalil si každý svůj pelíšek
na spaní a připravoval si převlek do průvodu.

Zápis do 1. třídy

Po 20. hodině se všech 25 dětí vydalo na cestu
Dražicemi. Nikdo se nebál, nikdo se nezatoulal a všechny masky si užívaly noční pochod.
Po návratu do družiny čekala na všechny po-

hádka, sladké mlsání a klidný spánek. Maškarní únorové veselí se všem líbilo a už teď se
můžeme těšit na příští rok.
Jarka Salabová 

Setkání s předškoláky v Základní škole

V první polovině ledna 2012 probíhal na naší
škole zápis do 1. třídy. Zúčastnilo se ho 13 dětí.
V každém předškoláčkovi bylo vidět napětí z očekávání, co ho ve škole asi bude čekat.
Pro tento den si pro ně paní učitelky ze školy
připravily úkoly, které děti velmi svědomitě
a s nadšením plnily. Všechny děti byly dobře
z mateřské školy na dané úkoly připraveny.
Nakonec každý budoucí prvňáček odcházel ze
zápisu s úsměvem na tvářích a s dárkem, který
pro ně připravili starší školáci, a nechyběla ani
sladkost. Věříme, že se po prázdninách všichni
kamarádi z mateřské školy opět sejdou v lavicích základní školy.
Mgr. B. Volfová 

Oslava Vánoc
S příchodem adventního času nastalo pro
naše děti období plné naděje a očekávání,
ve kterém se připravují na vánoční oslavy.
Předvánoční tradicí se stal adventní koncert,
na kterém zazněly známé i méně známé vánoční písně a koledy. Poslední týden před Štědrým
dnem děti vystoupily se svým programem před
zaplněným sálem kulturního domu. Své role
zvládly na výbornou a odměnou jim byl zasloužený potlesk. Tečkou předvánočních oslav bylo
zpívání koled u rozsvíceného stromečku.

Mgr. Alena Tůmová 

www.obecdrazice.cz

Od měsíce února jsme se začali pravidelně
setkávat s budoucími školáčky.
Malí předškoláčci chodí pravidelně do naší
základní školy a „učí“ se zde ve třídě s paní
učitelkou. Cílem těchto setkání je seznámit
předškoláky nejen s prostředím školy, ale
i naučit se dovednosti, které jsou pro první třídu důležité-např.hlásit se, umět si říct
o pomoc, nepovídat si s kamarády o hodině
nebo naopak umět odpovědět celou větou,
vydžet sedět v lavici a poslouchat paní uči-

telku. Společně zkouší počítat, poznávat geometrické tvary, uvolňovat ruce pro budoucí
psaní a začínají kreslit tvary, které budou
v první třídě potřebovat pro psaní písmenek.
Nesmí chybět ani domácí úkoly. Děti se nanásilnou formou připraví na život ve škole
a doufáme, že se jim ulehčí přechod z mateřské školy. Ten by pak neměl být tak obtížný, jako když jde dítě do cizího a neznámého
prostředí.
Mgr. J. Volková 
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Naši žáci

Zprávy z naší školky

Zimní příprava žáků začala v lednu v hale
na Stadionu míru v Táboře, kde jsme se snažili zlepšit práci s míčem a souhru mužstva.
Na turnaji v Týně nad Vltavou jsme ve skupině
vybojovali pěkné 6. místo, když jsme porazili
například Soběslav či Protivín. Nutno podotknout, že účast hráčů na přípravě byla hojná.
A vše se tedy projevilo na přípravném utkání
proti Bechyni, kde jsme remizovali 3:3. Věřím,
že navážeme na tyto úspěchy a budeme v nich
nadále pokračovat.
Závěrem bych chtěl poděkovat za podporu
rodičům, Tělovýchovné jednotě Dražice a vedení týmu.
Flígr Miroslav 

Přípravka
Přípravka se pilně připravuje na druhou část
sezóny. Od nového roku jsme chodili trénovat
do ZŠ Zborovská v Táboře, kde jsme využívali
malou i velkou tělocvičnu. Trénovali jsme 1x
týdně a to vždy v neděli od 10 hodin. V trénincích jsme se věnovali nejenom obratnosti
a přirozenému posilovaní různých částí těla,
ale také hraní fotbalu.
V sobotu 18.2. se v kulturním domě na Sportovním plese TJ Dražice vyhlašovali tři nejlepší
hráči v kategorii mladší přípravka a starší přípravka za rok 2011.Nejlepšími hráči v kategorii
mladší přípravka byli vyhlášeni: Tomáš Fuka,
Kryštof Mrzena, Jakub Stuchlík.Nejlepšími
hráči v kategorii starší přípravka byli vyhlášeni: Marek Mrzena, Vojtěch Studenovský, Pavel
Horčička.Všichni hráči přípravky dostali malý
dárek a ti nejlepší ještě kornout se sladkostmi.
Nyní jsme se z tělocvičny přesunuli na venkovní hřiště a v následujícím období již budeme trénovat v areálu TJ nebo na hřišti u školy.
trenér Lukáš Fořt 
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Od podzimu se toho v naší školce hodně událo. V prosinci nás navštívil Mikuláš s čerty a andělem. Byli jsme stateční
a sladkou nadílku jsme za básničky a písničky všichni dostali. To, co jsme se naučili, jsme ukázali na vánoční besídce v sále Kulturního domu. Sotva jsme se rozkoukali, už byl únor a čekalo nás tradiční „karnevalové veselí“. Tanečky,
soutěže a sladká odměna na konec vyplnily jedno čtvrteční dopoledne. Nasmáli jsme se převlečeným paním učitelkám
i tetě Blance. 12 předškoláků a 4 mladší děti se před vánocemi přihlásili na plavecký výcvik. Všem se plavání moc líbilo,
nikdo se nebál ani ve velkém bazénu. Mamkám, taťkům a jedné babičce jsme v závěrečné hodině předvedli, co ve vodě
všechno dokážeme a jací jsme s vodou kamarádi. Do 1. třídy máme náskok a můžeme se hned začít učit „opravdicky“
plavat. Za odměnu jsme dostali první jedničku v životě na „mokrém vysvědčení“. V práci s dětmi nám v tomto školním
roce pomáhá nové vybavení v podobě dvou CD přehrávačů, nové „přemýšlivé“ hry a sady krásného obrazového materiálu
Hanka Krátká a Martina Barboříková
k jednotlivým tématům.

Zimní příprava dražických fotbalistů
Po skvěle zvládnuté podzimní části soutěže
krajského přeboru, kdy se nám takřka po celou
dobu podařilo držet vedení v soutěži a přezimovali jsme na prvním místě, měli hráči od fotbalu volno až do druhé poloviny ledna r. 2012.
V tomto období jsme se scházeli jednou týdně
v tělocvičně v Chotovinách. Fyzičku jsme udržovali převážně hrou florbalu.
V polovině ledna byl organizován pobyt
na běžkách v Krkonoších. Po návratu z hor
jsme se začali na jarní boje připravovat již s větší intenzitou. Trénovalo se 3x týdně. Jeden den
jsme běhali na sadech v Táboře na starém městě, další byl v tělocvičně a třetí jednotka probíhala na spinningu v posilovně. Většinou jsme
pak ještě o víkendu sehráli přípravná utkání
s celky z okolí Tábora na umělé trávě.
Přehled a výsledky přípravných utkání:
Dražice - Sedlec-Prčice
5:1
Dražice - Veselí nad Lužnicí 3 : 2
Dražice - Fk Tábor
1:1a3:2

Dražice - Pacov
Dražice - Chýnov
Dražice - Sokol Sez. Ústí
Dražice - Čekanice

3:1
3:0
4:2
11 : 0

Výsledky sehraných utkání svádí k uspokojení. To však není na místě, šlo jen o přípravné
zápasy, kdy i soupeři zkoušeli nová složení
mužstev nebo nové hráče. A v neposlední řadě
to, až na FK Tábor a Veselí, byla mužstva z nižších soutěží.
Týden před prvním jarním kolem se už začneme připravovat na našem tréninkovém
hřišti v Dražicích, případně využijeme hřiště
u školy a šatny v tělocvičně. První jarní zápas
hrajeme na hřišti ve Čkyni a ta hraje na přírodní trávě za každého počasí. Proto je třeba
se na tyto podmínky dobře připravit a pokusit
se o pokračování dobrých výkonů a výsledků
i v této části soutěže.
pokračování na str. 7 ▶
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Zimní příprava dražických fotbalistů
pokračování ze str. 6 ▶

Kádr hráčů áčka se nemění, pokud budou
všichni zdrávi, budeme nastupovat v podobných sestavách jako při úspěšném podzimním
tažení. Zatím to vypadá, že ani realizační tým
nedozná žádných změn. I když třeba trenér
nemá v českém fotbale svou pozici nikdy jistou, stačí pár prohraných utkání a …., ale k takovým úvahám není naštěstí u nás důvod.
Z mimofotbalových aktivit hráčů je třeba
zmínit perfektní zorganizování sportovního
plesu v Dražicích. Přípravu a pořadatelskou
službu si vzali pod patronaci letos poprvé
hráči a realizační tým áčka. A že se akce vydařila, vyjadřovala nejlépe slova chvály a uznání
po skončení plesu. Zanedbatelný jistě není ani
finanční přínos. Všem, kdo se na organizaci podíleli, patří velké poděkování.
asistent trenéra Lubomír Kolář 

kolo

domácí

hosté

termín

hodina

den

sraz/odjezd

17

Čkyně

Dražice

17. 3. 2012

15.00 hodin

sobota

12.00 hodin

18

Dražice

Třeboň

24. 3. 2012

12.00 hodin

sobota

11.00 hodin

19

Vodňany

Dražice

31. 3. 2012

15.00 hodin

sobota

12.30 hodin
12.30 hodin

20

Dražice

Veselí

7. 4. 2012

13.30 hodin

sobota

21

MAS Táb B

Dražice

15. 4. 2012

16.30 hodin

neděle

15.00 hodin

22

Dražice

Písek B

22. 4. 2012

17.00 hodin

neděle

16.00 hodin

23

Hluboká

Dražice

29. 4. 2012

17.00 hodin

neděle

14.30 hodin

24

Dražice

Rudolfov

5. 5. 2012

15.00 hodin

sobota

14.00 hodin

25

Soběslav

Dražice

12. 5. 2012

17.00 hodin

sobota

15.00 hodin

26

Dražice

Roudné

19. 5. 2012

17.00 hodin

sobota

16.00 hodin

27

J. Hradec

Dražice

27. 5. 2012

17.00 hodin

neděle

14.45 hodin

28

Dražice

Lažiště

2. 6. 2012

17.00 hodin

sobota

16.00 hodin

29

Prachatice

Dražice

10. 6. 2012

10.15 hodin

neděle

8.00 hodin

30

Dražice

Jankov

16. 6. 2012

17.00 hodin

sobota

16.00 hodin

HC Dražice
Hokejový klub ukončil základní část na čtvrtém místě tabulky. V současné době proběhlo
PLAY OFF soutěže a mužstvo postoupilo až
do finále. V prvním kole jsme vyřadili Bechyni
10:3 a 9:3. Ve druhém jsme narazili na Opařany, které jsme první zápas porazili 10:4 a druhý vyhráli 8:2. Ve finálovém duelu jsme proti
Čenkovu vyhráli první utkání 9:4 a druhé jsme
prohráli 3:4. V tomto případě, dle regulí soutěže, rozhodují samostatné nájezdy, které jsme
vyhráli 1:0. Díky těmto dobrým výsledkům
jsme se stali vítězi okresní soutěže ledního hokeje ročníku 2011/2012.
Zápasy PLAY OFF
 postupující tým
HC Čenkov - HC Radkov: 5:5 a 5:1
HC Opařany - HC Jistebnice: 11:7 a 13:6
HC Ml. Vožice - HC Nová Ves: 3:7 a 7:4 1:2 po ss
HC Dražice - HC Bechyně: 10:3 a 9:3
postupuje HC Dražice
Finále
HC Čenkov - HC Dražice 4:9 a 3:4 na samostatné nájezdy 0:1 – rozhodující nájezd Radek
Kutiš.
Mužstvo HC Dražice
se stává vítězem Okresní soutěže!
Konečná tabulka Okresní soutěže 2011-2012
1. HC Dražice
2. HC Čenkov
3. HC Opařany
4. HC Nová Ves
5. HC Mladá Vožice
6. HC Bechyně
7. HC Jistebnice
8. HC Radkov
9. HC Chýnov
10. HC Predators
11. HC Dražičky

www.obecdrazice.cz

Tabulka po základní části
poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

tým
HC Čenkov
HC Mladá Vožice
HC Opařany
HC Dražice
HC Bechyně
HC Jistebnice
HC Nová Ves
HC Radkov
HC Chýnov
HC Predators
HC Dražičky

zápas
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

V
17
16
11
9
9
9
9
8
6
5
4

Vpr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

R
1
0
4
3
0
0
0
2
2
2
0

Ppr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
2
4
5
8
11
11
11
10
12
13
16

skore
149 : 59
181 : 110
151 : 107
153 : 94
103 : 121
98 : 117
121 : 109
96 : 138
95 : 114
71 : 139
78 : 188

body
35
32
26
21
18
18
18
18
14
12
8

O pořadí na 5.–8.místě rozhodla tabulka vzájemných zápasů

Vítězové OSLH 2011–2012

Horní řada z leva: Šťastný Marcel, Melich Aleš, Cabák Miroslav, Šašek Michal, Kutiš Radek, Blažek Pavel, Paikr
Martin, Novotný Jiří, Knotek Bohumil, Douda Jan, Kolář Michal
Dolní řada z leva: Dutka Jakub, Rataj Tomáš, Kuchár Vladimír, Trčka Roman, Severa Jiří, Novák David, Veselý Miloš
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Naši nehejbalisté
Sbíráme úspěchy

Hodnocení stolního tenisu i výsledků
za rok 2010-2011 jsou velice pozitivní
Družstvo „A“ ve složení Vlček, Šrůma, Leibl a střídavě Šerý, Cibulka skončilo v regionálním přeboru na velice pěkném 4.místě.
„B“ družstvo ve složení Šerý,Turek, Ursacher, Vošta,Vančura, po vynikajících výkonech vybojovalo poprvé v této okresní soutěži 1.místo.
Podzimní memoriál Lubomíra Běhouna přilákal příznivce bílého míčku. Celkem se zúčastnilo
32 hráčů. Vítězem se stal Zbyněk Lambert z Pojbuk. Druhou událostí roku byl vánoční turnaj
za účasti 30 hráčů. První místo obsadil Vladislav Turek, který si ve finále poradil s Jiřím Šerým.
Zápas o třetí místo zvládl lépe František Ursacher, který zdolal Michala Koláře. Mezi neregistrovanými hráči se radoval Jan Samec, druhý byl Lukáš Turek a třetí místo putovalo do Radkova
zásluhou Jiřího Novotného.
Jiří Šerý 

Zdařilý Sportovní ples
Zleva nahoře: Milan Vlček, Stanislav Flígr,
Jaroslav Volek.
Zleva dole: Jan Samec, Jiří Šerý, Dano Gálik.

Dne 15. října se konal v Tučapech turnaj trojic, který tradičně uzavírá letní sezónu. Turnaje
se zúčastnilo sedm trojic. Náš tým ve složení J. Samec, B. Fajtl a Jirka (posila z Dynína)
nepoznal hořkost porážky a po zásluze vyhrál.
Druhé skončily Myslkovice a třetí Planá nad
Lužnicí.
Jan Samec 

Bruslení
na hřišti
Silné mrazy, které nás v únoru potrápily,
přinesly do naší obce po letech možnost zabruslit si přímo ve sportovním areálu. Po několik podvečerů a večerů náš spoluobčan Jan Samec usilovně kropil asfaltový kurt, na kterém
vznikla povedená ledová plocha. Tuto využili
ke sportovním aktivitám nejen žáci naší školy a družiny, ale po práci i starší spoluobčané.
Na takto upraveném a udržovaném kurtu se
bruslilo něco málo přes čtrnáct dnů.
Na snímku trénuje budoucí mužstvo

HC Dražice pod vedením Honzy Samce.
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Plesová sezona se nevyhýbá ani naší obci.
Mezi velmi vydařené akce se zařadil letošní
Sportovní ples. Sál Kulturního domu v Dražicích se zaplnil do posledního místa a zařadil se
mezi rekordně navštívené plesy.
Jeho průběh byl obohacený o slavnostní
vyhlašování nejlepších sportovců z řad přípravky, žáků, mužů B – týmu i A – týmu. Navíc
mohly všechny přítomné ženy na plese rozhodnout svým hlasem o tom, který sportovec obdrží cenu Sportovec – sympaťák.
Slavnostní večer zahájilo předtančení ve stylu zumby v podání dětí ze základní školy a žen
volejbalového oddílu v Dražicích.
Při slavnostním vyhodnocování si za oddíl
mladší přípravky převzali ceny Tomáš Fuka,
Kryštof Mrzena a Jakub Stuchlík. Za starší přípravku byli oceněni Vojta Studenovský, Pavel
Horčička a Marek Mrzena. Z řad žáků byli vybráni na ocenění Zdenek a Martin Dvořákovi
a Denis Shoolf.
Od 20. hodiny se nesla vyprodaným kulturním domem hudba skupiny MIDI. Její skvělé
vystoupení přerušilo ve 22 hodin oceňování
fotbalistů z řad mužů. Za nejlepšího fotbalistu mužů B – týmu byl vyhodnocen René Volek.

Mezi nejlepší fotbalisty mužů A- týmu patří
Martin Šahajda, Marian Horka a Jan Kromka.
Cenu za sympaťáka sportovce v podobě velkého perníkového srdce si odnesl fotbalista mužů
– A týmu Ondřej Dvořák.
Na plese nechyběla bohatá tombola a dobrá
nálada. Po celou dobu plesu mohli návštěvníci
sledovat pestrou projekci fotografií ze sportovního života TJ v Dražicích. Přestože byl ples organizačně i programově náročnější nežli plesy
předešlé, pořadatelé z řad dražických sportovců zvládli program celého večera bez problémů
. Občerstvení ani hudba nevázly, a tak se všichni účastníci plesu dobře bavili až do časných
ranních hodin.
Je třeba pochválit především dražické fotbalisty, kteří se postarali o organizaci a zvládnutí
celé akce. Přišli s dobrým nápadem, a navíc ho
dokázali vlastním přičiněním i zdárně zrealizovat.Poděkování patří i všem sponzorům,
bez kterých by se příprava plesu neobešla. Dík
patří samozřejmě i všem, kteří se letošního
plesu zúčastnili a dokázali tím, že dobrá zábava
v Dražicích nevázne.
Jarka Salabová 
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Masopust
Tradice, která patří neodmyslitelně na českou vesnici, se podle mého pohledu pomalinku
vytrácí. Nejprve jsem se divila, že mladí, kteří
pořádání masopustního reje přebírají z generace na generaci, nechodí v mnohem větší skupině masek. Co se děje, že nemají zájem o tak
zábavnou záležitost, jako je právě maškarní
průvod? Vždyť je to úžasná příležitost potkat
se s lidmi, popovídat, ochutnat koblížky, přiťuknout si na zdraví. Proč? Už to vím.
Tento rok jsme posílili průvod masek i my,
o trošku starší než je věkový průměr Nezávislé
organizace mládeže, a povím vám, nebylo mi
zrovna příjemně, když lidé zahýbali záclonou,
vykoukli z okna, nebo dokonce i ze dveří a zase
honem rychle zpět, jako že nejsou doma. Vždyť
po nikom nikdo nic nechtěl. Šlo jen o dobrou
náladu. Neříkám, že se takto chovali všichni.

Mezi dražičáky je spousta úžasných lidí, kteří měli připraveno pohoštění a udělali si čas
na to, aby vyšli před vrata a promluvili s námi
pár slov. Ale bohužel negativním přístupem některých lidí nás po třech hodinách chození přešla chuť zvonit u každých dveří a v podstatě se
doprošovat pozornosti. Je to veliká škoda, protože je docela možné, že právě v těch domech,
kde masky nezastavily, čekal někdo, kdo by je
rád pozdravil. Možná ano - možná ne.
Snad se opravdu tato tradice nevytratí a vrátí se zpátky v takové podobě, kterou pamatujeme jako malé děti. Vzpomínám si, že to bývala
veliká legrace, kterou prožívala celá ves. Tak
snad příští rok. Nedovolte prosím, aby masopust zanikl a naše děti ho znaly pouze z obrázků a vyprávění.
Suchopárová Katka 

Školní ples podeváté
Školní ples, který stejně jako v předchozích osmi letech, uspořádalo Sdružení rodičů
při Základní škole v Dražicích, by se neobešel
bez vydatné pomoci spousty lidí a sponzorů.
Zábavě, předcházela několikatýdenní příprava. Dáváme si velmi záležet, aby hudba, tombola, kulturní program i výzdoba byly dobrou
prezentací práce Sdružení rodičů. Škoda jen,
že konečný výsledek našeho snažení nepřišlo
ohodnotit více lidí. Stejně, jako se na Hubertské veselici scházejí myslivci, na Hasičském
plese hasiči, na Sportovním plese sportovci,
měli by na Školní ples přijít především rodiče
školkových a školních dětí. Bohužel tomu tak
není. Přesto velký dík těm, kteří přišli, a doufejme, že se dobře pobavili.
Ples byl zahájen předtančením ve stylu disco
dance, které předvedla taneční skupina GR8
z Chýnova. K dobré zábavě nám celý večer hrála hudební skupina Klávesy Band. Před půlnocí
nejednoho z hostů plesu zaujala UV LED show
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skupiny Spiritus Dracus z Pelhřimova. A možná ještě více než světelnými efekty byli přítomní překvapeni půlnočním občerstvením. Každý z hostů dostal od pořadatelů kuřecí řízek
s chlebem a okurkou. Toto nezvyklé půlnoční
překvapení jsme mohli připravit díky sponzorským darům a vydatné pomoci se samotnou
přípravou řízků, které během svých volných
minut připravily paní kuchařky ve školní kuchyni. Za všechny spokojené strávníky děkujeme.
Doufáme, že se ples líbil. Pokud máte kdokoliv jakékoliv připomínky, nenechte si je jen
pro sebe a sdělte nám je. A nebojte se, prosím,
pod své připomínky podepsat, vše je jen a jen
o domluvě. Děkuji.
Příští rok se na vás všechny moc těšíme
a věřte, že ten 10. školní ples bude skutečně
jubilejním a bude stát za to.
Za Sdružení rodičů
Kateřina Suchopárová 

Jaro
se Sdružením rodičů
Jaro už pootevřelo dveře a ten, kdo ho nejvíce vítá, jsou nejspíše naši malí kamarádi
z mateřské a základní školy. Mají určitě už
nachystaná kola, kolečkové brusle, míče ....
Sdružení rodičů se pokusí i pro následující měsíce vymyslet pro děti akce, které by jim i jejich
rodičům mohly zpříjemnit dny volna. Čeká
nás například Mistrovství Dražic v ..., nechte
se překvapit v čem. V minulém roce to bylo
cvrnkání kuliček. Jaké sportovní klání nás čeká
tento rok, je zatím tajné. Ale nebojte se, budete
všichni včas informováni, a my se moc těšíme,
že si nenecháte tuto akci ujít.
V nejbližších dnech se Sdružení rodičů
chystá zřídit si své vlastní internetové stránky, na kterých bude nejen dostatek fotografií
z uskutečněných akcí, ale i pozvánky na ty budoucí. Děkuji všem za přízeň a těším se na ně
které z našich akcí na shledanou.

Lampiónový průvod
Už druhým rokem se v jednom listopadovém
podvečeru sešlo nemálo lidiček, aby s osvětlenými lampióny prošli Dražicemi. Trasa od základní školy na fotbalové hřiště byla označena
svítícími tyčinkami, které si děti mohly rozebrat. V cíli průvodu bylo nejen pro děti připraveno překvapení v podobě pouštění lampiónů
štěstí ale i občerstvení - čaj a oplatka. Se samotným průběhem akce pomáhala Nezávislá organizace mládeže a Sdružení rodičů jí tímto moc

děkuje a těší se na další spolupráci.

Adventní jarmark
Při první adventní neděli byl stejně jako
v předchozích letech rozsvícen na návsi v Dražicích vánoční strom. V tento sváteční podvečer se zároveň konal Adventní jarmark,
který byl zahájen hudebním vystoupením Táborských trubačů pod vedením paní Kvičínské.
Po vyslechnutí několika krásných koled si zúčastnění mohli zakoupit nejeden vánoční dárek, adventní věnce, jmelí a dekorativní předměty na předvánoční výzdobu svých domovů.
Zároveň bylo možné zdarma ochutnat vánoční
punč, čaj, vánočku nebo štolu.
Doufáme, že se akce líbila a zakoupené předměty udělaly nemalou radost jak nakupujícím,
tak i obdarovaným. Výdělek z prodeje bude použit na společenské akce pořádané Sdružením
rodičů. Zároveň moc děkujeme za dobrovolný
příspěvek, který byl v celkové částce 2 000 ,- Kč
předán zástupcům Mateřské a Základní školy
v Dražicích. Peníze byly použity na nákup vánočních dárků pro děti. Za Sdružení rodičů
Kateřina Suchopárová 
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Modeláři zahájili další kalendářní rok
Pokračuje příprava našich reprezentantů na Mistrovství světa ve Slovinsku, které se uskuteční na přelomu července a srpna. Petr Novotný a Vít
Krátký, kteří jsou v reprezentační nominaci, tráví velké množství času na přípravě svých letadel. To je velký rozdíl od většiny ostatních reprezentací,
které těží ze špičkových letadel bez vlastního přičinění.
Vyhlášení vítězů všech kategorií Sezimácké ligy. Z dražického klubu uspěli Jaroslav Halaš, Martin Bartoník, Martin Dvořák (cenu převzal
František Dvořák), Vít Krátký, Lukáš Halaš, Jaroslav Dvořák.

jméno

CZE

KLUB

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jakub Kocour
Karel Langer
Lukáš Halaš
Štěpán Bartoník
Kamil Čítek
Matěj Novotný

47 - 4
47 - 7
445-21
445-28
445-31
222-58

Písek
Písek
Dražice
Dražice
Dražice
Sez. Ústí

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Martin Dvořák
Jaroslav Halaš
Martin Bartoník
Ondřej Sejk
Petr Novotný
Tomáš Bartoník
Michal Páša
Michal Maroušek
František Dvořák

445-2
445-10
445-1
222-51
445-7
445-12
445-20
47-3
445-23

Dražice
Dražice
Dražice
Sez. Ústí
Dražice
Dražice
Dražice
Písek
Dražice

1.
2.
3.
4.
5.

Pavel Voříšek
Vít Krátký
Jaroslav Dvořák
Adam Blažek
Lucie Novotná

222-62
445-8
445-22
222-28
445-24

Sez. Ústí
Dražice
Dražice
Sez. Ústí
Dražice

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Jan Čihák
Rostislav Kvasnička
Josef Blažek
Daniel Šimek
Martin Sejk
Pavel Motalík
Jaroslav Malenický
Pavel Kňákal
Petr Blecha
Jakub Macillis
Petr Ebel

222-36
222-13
222-20
222-17
222-50
222-9
445-9
222-22
222-27
222-46
47-11

Sez. Ústí
Sez. Ústí
Sez. Ústí
Sez. Ústí
Sez. Ústí
Sez. Ústí
Dražice
Sez. Ústí
Sez. Ústí
Sez. Ústí
Písek
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1. kolo
2. kolo
mladší žáci
274
233
221
171
72
214
126
113
92
118
125
starší žáci
470
449
254
389
353
432
316
352
257
288
388
346
157
264
3
junioři
463
347
402
387
257
283
335
senioři
556
529
507
288
413
430
346
405
306
342
255
213

374
316
180

3. kolo

4. kolo

5. kolo

3nej

270
96
116
69
118
117

226
170
122
89
84
69

268
128
212
91
78

812
562
548
330
328
311

540
100
461
459
405
461

404
537
464
348
404
353
193
252
41

38
542
484
447
475

401
504
245
311

554
575
535
498
467
444
473
476
421
273

566
509
440
416
437
249
334
292
352

177
24

1459
1447
1357
1288
1161
1150
927
693
103

550
528
311
327
337

1555
1516
1145
1085
983

581
575
563
565
503
356
370
415
300
207

1703
1638
1578
1516
1431
1260
1223
1222
1118
1089
666

521
324
481
336
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Jarní putování
Radia Blaník

Sbor dobrovolných hasičů Dražice
Koncem loňského roku se konala v restauraci Výroční valná hromada SDH Dražice.
Zhodnotili jsme činnost v roce 2011 a podle
úspěšnosti loňských akcí byly naplánovány
akce na letošní rok. Také byla schválena výroba
hasičského praporu. Poděkování patří zejména
Vladimíru Voštovi, který se podílel na jeho gra-

fické úpravě. V současné době je výroba praporu objednána u specializované firmy a očekáváme jeho dodání do konce května.
Dne 21. ledna se uskutečnil v Kulturním
domě již tradiční Hasičský ples. K tanci a poslechu hrála kapela ALFA Band. Dobrá nálada zde

panovala až do ranních hodin.

Plánované akce SDH 2012:
V pátek 23. 3. 2012 k nám dorazili v rámci programu Putování s Rádiem Blaník jeho
moderátoři Eva Laštovičková a Vláďa Slezák
a další členové týmu. V dopoledních hodinách
v naší škole představili práci moderátorů rozhlasu a děti si mohly na vlastní kůži vyzkoušet
tuto profesi. Příspěvky, které moderátoři natočili, byly poté během dne zařazovány aktuálně
do vysílání Rádia Blaník, stejně jako představení obce naším starostou. Nutno dodat, že
některé příspěvky byly, co se týče provedení,
téměř profesionální. Škoda, že byla posunuta
jejich vypovídací hodnota. Odpoledne se moderátoři sešli s dětmi i ostatními občany na návsi. Pro děti byly připraveny soutěže a na závěr
kulturní program Jardy Hypochondra, do kterého se zapojily i ostatní návštěvníci. O nejznámější píseň Šenkýřka byl obrovský zájem
a je pravděpodobné, že ji většina dětí již zná
zpaměti. Co dodat, první jarní akce pod širým
nebem se vydařila a organizátorům z Rádia
Blaník i našim spolupracovníkům, kteří zajišťovali technickou podporu akce, patří upřímné
poděkování.
L. Lev 

• 31. 3. Sběr železného šrotu
• 30. 4. Pomoc NOM Dražice při stavění máje
Duben
• Pomoc MS Raště Dražice při sběru kamene
• 26. 5. Okrsková soutěž v požárním sportu ve Svrabově
• 9 a 16. 6. Okresní a krajské kolo soutěže v požárním sportu
na stadionu Míru v Táboře – doporučujeme pro příznivce tohoto sportu
Červen
• Dálková doprava vody okrsku – příprava JSDHO
Červenec
• Návštěva partnerské obce Slovany – SR
• 25. 8. Požární soutěž v Drhovicích v rámci oslav 115 výročí založení SDH Drhovice
• 1. 9. Hasičský den
Listopad
• Výroční valná hromada
Jednotlivé akce budou vždy s předstihem inzerovány na stránkách SDH Dražice
http://sdhdrazice.mypage.cz/ nebo na stránkách Obce Dražice - Spolky

Maškarní průvod

JSDHO Dražice
JSDHO – jednotka sboru dobrovolných
hasičů obce – jednotka zřízená za podmínek
uvedených v právním předpisu zpravidla jako
organizační složka obce, kde výkon služby vykonávají dobrovolně členové jednotky SDH
obce. Jednotka plní obecné úkoly pro ochranu
obyvatelstva, zejména pro potřeby svého zřizovatele v rámci místní působnosti. Obecnými
úkoly se rozumí záchranné a likvidační práce,
zejména technická pomoc při odstraňování následků mimořádných událostí, protipovodňová
ochrana, čerpání vody, pomoc při pátrání a vyhledávání osob a požární zásah.
V současné době má JSDHO obce Dražice
14 členů s platnou lékařskou prohlídkou.
V loňském roce proběhla odborná příprava
velitele a strojníka na HZS v Táboře. Odborná
způsobilost byla ověřena zkouškou a vydáním
osvědčení. V letošním roce plánujeme poslat
na tuto odbornou přípravu další členy jednotky, aby byla zajištěna zastupitelnost. Mimo
tohoto školení se členové jednotky zúčastnili
základní odborné přípravy organizované velitelem jednotky.
Michal Páša 

www.obecdrazice.cz

Jako tradičně se i letos konal v Dražicích
masopustní průvod. I přes to, že byl velmi
mrazivý den, se masky sešly oproti loňskému
roku vcelku v hojném počtu. Průvod přišly podpořit i ženy ze Sdružení maminek. Vycházel ve
14 hodin od Kulturního domu, letos poprvé bez
živé hudby vzhledem k nepřízni počasí. Průvod
skončil ve večerních hodinách. Následující den
byl uspořádán v prostorách Kulturního domu
dětský maškarní ples. Až neočekávaně přišla

spousta dětí v nádherných maskách, atˇ koupených nebo doma vyrobených. Děti měly o zábavu postaráno na celé odpoledne. Soutěžilo se
o mnoho sladkostí, ke konci byly vyhodnoceny
nejkrásnější masky plesu ve dvou věkových kategoriích. Tímto bych chtěla poděkovat sponzorům a všem lidem, kteří se zúčastnili a podpořili jak maškarní průvod, tak i dětský ples.
za NOM Dražice
Tereza Raríková 
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Co všechno
odnes čas
Od doby, kdy se poprvé představila dražické veřejnosti místní jedenáctka, uplynula
už dlouhá řada let. Do počátečního nadšení,
provázejícího založení nového klubu, vloudilo
se jednoduché dilema. Z jeho podtextu zaznívalo: Hrát můžete, ale nejdříve se musíte
postarat v čem, s čím a kde. Řešení nebylo jednoduché, ale našlo se.
Na zakoupení nejnutnějších rekvizit musely postačit výnosy z divadelních představení
a z dobrovolných sbírek. Pořádat taneční
zábavy za války nebylo povoleno. Ani s hrací
plochou to nabylo snadné. Plochy, které byly
alespoň částečně pro hru ideální, vlastnili
soukromí rolníci, kteří zvažovali, zda sportovcům vyhovět, nebo ne. Nakonec slovo dalo slovo a došlo k dohodě. Rolníci vyměnili polnosti
za stejnou rozlohu, kterou jim ze svého půdního fondu přenechala obec. Nu a laik by řekl: „
všechno je hotovo, jde se na věc“. Zdaleka ne.
To pravé teprve začalo. Proměna luk, lahodící až dosud očím básníků, byla poněkud
složitější než se předpokládalo. Hrací plocha
musela být zbavena všech nerovností, způsobujících obvykle výrony v dolních končetinách. Navíc musela být vybavena brankami
a oplocena. A tak zatím, co jedni upravovali
trávník, druzí řezali na pile v Opařanech
plaňky na oplocení a třetí sháněli za sádlo impregnované šňůry na brankové sítě.
Na hřišti bylo živo od rána do večera. Jak
by ne? Mechanizace neexistovala, všechno
se dělalo ručně. Dlužno dodat, že nadšeně
a s fortelem. Za 14 dnů bylo hřiště oploceno
a připraveno na premiéru s Cetorazí, Miličínem a samozřejmě i s ostatními fotbalovými
kluby. Do historie klubu vstoupily boje přátelské i mistrovské, a navíc boje o čest klubového
dresu – SK Dražice.
vypsáno z kroniky
Jaroslava Mičíková, kronikářka

Speciální nabídka pro občany
obce Dražice pro rok 2012
ČSOB Pojišťovna a, s., regionální ředitelství České Budějovice,
připravila pro obyvatele obce Dražice zvýhodněné služby.
Přijedeme a bezplatně poradíme v oblasti pojištění Vašeho majetku a zdraví:
● životní a úrazové pojištění
– životní pojištění FORTE výhodné
pro celou rodinu včetně mladých
sportovců, zvýhodněné pojištění
pro studenty

● pojištění automobilů
– povinné ručení počítáme jinak
než konkurence → ušetříte
(příklad: Škoda Octavia 1,9TDI (81 kW)
= 1 933 Kč/rok
(varianta STANDARD, plný bonus,
klient 40 let)
– havarijní pojištění
(příklad: Škoda Octavia 1,9TDI = 2 887 Kč/rok
(plný bonus, r. v. 2002)
● pojištění rodinných domů, bytů
a domácností
– komplexní pojištění včetně zahrady,
zkratu a přepětí, sprejerství
– při bezeškodním průběhu Vám snížíme
pojistné pro další rok
– maximální cenové zvýhodnění rozestavěných nemovitostí – sleva 30%

● pojištění živnostníků
a podnikatelských subjektů
– komplexní pojištění veškerých
podnikatelských rizik včetně pojištění
odpovědnosti, zvýhodněné podmínky
pro drobné podnikatele
ČSOB Pojišťovna zároveň nabízí
možnost podpory
(finanční nebo materiální)
vybraným zájmovým sdružením
a spolkům
(knihovna, kopaná, modeláři,SDH.)

Pro podrobné informace a získání speciální slevy pro obec Dražice
kontaktujte našeho pojišťovací poradce:
Ivana Víšková – Reprezentant ČSOB Pojišťovny a.s.
mobil: 603 572 891, ivana.viskova@obchod.csobpoj.cz

Reklama v občasníku

Vážení spoluobčané,
Vzhledem k časté poptávce firem, společností či soukromých osob podnikajících v naší obci
a regionu přicházíme s nabídkou inzerce reklamy v našem periodiku. Vaše žádosti, prosím, směřujte na adresu obecního úřadu, kde s Vámi budou dohodnuty smluvní podmínky inzerce.
Lubomír Smažík, místostarosta 

Autobusem do Tábora a zpátky
Odjezdy autobusů – Dražice–Tábor 2011/2012
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Sraz rodáků a občanů
Dražic
Dne 28.–29. září 2012 se uskuteční v naší
obci sraz rodáků a občanů Dražic. Přípravný
tým z řad našich občanů se obrací na širokou
veřejnost s prosbou o pomoc při realizaci této
akce. Žádáme o poskytnutí fotografií a dokumentů( noviny, letáky, plakáty) z historie Dražic. Veškerý materiál bude vrácen původním
majitelům. Zároveň vás chceme požádat, abyste o našem setkání informovali vám známé
naše rodáky a přátele naší obce.
Děkujeme za pomoc.
Za kulturní výbor J. Mičíková 
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Odjezdy autobusů – Tábor–Dražice 2011/2012
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nestaví na západě

 jede v pracovní den
1 nejede od 5. 3.do 11. 3., od 5. 4. do 6. 4.
od 30. 6. do 2. 9. od 25. 10. do 26. 10.

5
6

jede v pátek
jede v sobotu

7
8
N

nejede24.–26. 12.
a 31. 12.
nejede 24. 12., 17. 11.
jede v neděli
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