Dražice vítěz krajského přeboru v kopané

Na snímku nahoře zleva: Smažík Lubomír - místostarosta, Flígr Stanislav – starosta, Kolář Lubomír – ass. trenéra, Kos, Volek, Šahajda, Fořt Lukáš, Valášek, Majer, Horka,
Janda, Janouch, Ursacher František, Kuchár
Dole zleva: Novotný, 2 x děti Vonešovi, Voneš, Fořt Radek, Sedlák, Kromka, Dvořák, Veselý Miloslav – hrající trenér, Peclinovský, Ursacher Marek, Salabová Jarka

Historický úspěch dražického fotbalu

H

istorický úspěch dražického fotbalu má kořeny v roce 2000. To jsme se po možnosti postupu do krajského přeboru z druhého místa 1. A třídy rozhodovali, zda
tuto možnost přijmout. Po zvážení všech okolností jsme postup přijali a chtěli hrát
v nové soutěži důstojnou roli. V dvanáctiletém účinkování v krajském přeboru jsme
jako jediný tým nesestoupili ani nepostoupili do jiné soutěže. Je pravda ,že k sestupu
bylo několikrát blíž,ale i eventuální postup se nabízel a to letos. V minulé sezoně jsme
KP zachránili v předposledním kole, a proto jsme nechtěli v letošní dopadnout podobně. Díky sponzorům se podařilo kvalitně doplnit tým a pod taktovkou Miloslava Veselého začal šlapat. Přicházelo
vítězství za vítězstvím a začalo se psát o Dražicích pochvalně a pravidelně. Pro diváky to musela být
báječná sezona s krásnými brankami a v závěru i s oslavami.
Dvě kola před koncem soutěže bylo rozhodnuto a TJ Dražice vyhrává krajský přebor. Historický
úspěch pro hráče, trenéry, obec, sponzory a celou TJ a možnost nakouknout do republikových soutěží divize. Opět po 12 letech rozhodování jak dál. Na jedné straně obrovské lákadlo zkusit divizní
soutěž, ale to by znamenalo tým posílit o nové hráče, upravit hřiště a navýšit rozpočet klubu a nebo
v dnešní složité finanční době nepostupovat a dál hrát KP se současným mužstvem. Nakonec rozhodla zodpovědnost jak hráčů tak funkcionářů a postup do divize se nekoná.
Doufám ,že potenciální sponzoři pro divizi se od nás neodkloní a i diváci pochopí naše rozhodnutí.
Do vyšší soutěže má naopak nakročen „B“ tým a nově zakládáme pro domácí hráče „C“ tým.
Myslím si, že i vítězství v KP musí být hodnoceno jako historický úspěch dražického fotbalu, ale
i zviditelnění obce Dražice. Přejme si ať jsou i další sezony úspěšné a hráči i diváci se fotbalem baví.
Miroslav Běhoun, předseda TJ Dražice
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Hodnocení právě skončeného ročníku krajské soutěže mužů ve fotbale je tentokrát pro
mne milá a radostná záležitost. Je se totiž čím
pochlubit. Poprvé, od doby kdy tuto soutěž
hrajeme, se nám ji podařilo vyhrát! A navíc
zcela přesvědčivým výkonem. Na první příčku
jsme postoupili hned po druhém podzimním
kole a z tohoto výsostného postavení jsme se
nehnuli až do nedávného konce soutěže.
Myslím, že nezaškodí připomenout trochu čísel a faktů tohoto vynikajícího úspěchu. Od začátku soutěže jsme sehráli celkem
30 mistrovských zápasů, z toho jsme 21 vyhráli, pět zápasů skončilo nerozhodně a pouze čtyřikrát jsme odešli poraženi s celkovým
skóre 6o : 16. Počet obdržených branek napovídá, jaký styl se snažil mužstvu vštípit
úspěšný trenér Veselý. Skvělý brankář a spolehlivá obrana bylo to, nač jsme se mohli spolehnout ve většině sehraných utkání,
a 15 zápasů bez obdržené branky svědčí o skvělé
práci zejména zadních řad. Nejlepším naším
pokračování na str. 2 ▶
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Z činnosti stavební komise…

pokračování ze str. 1 ▶

střelcem byl Honza Kromka s 15 přesnými
zásahy, druhý Šahajda dal 9 a Majer 8 gólů.
Skvělé výkony však odváděli všichni hráči.
O vyrovnanosti všech svědčí například to, že
prakticky neexistovala nějaká základní sestava.
Do každého zápasu jsme nastupovali v obměněném složení tak, aby někdo jen nevysedával
na lavičce náhradníků.
Daří-li se nějaká práce a jsou patrné i výsledky, bylo by co psát ještě dlouho. Považuji
však za potřebnější seznámit všechny příznivce fotbalu v Dražicích s tím, co nás nakonec vedlo k tomu nereflektovat na postup
do vyšší soutěže a sehrát i příští ročník opět
v krajském přeboru. Logicky každý vítěz nějaké soutěže se posune o krok dál, v našem
případě by to měl být postup do divize. Tedy
do soutěže mezi mužstva jako jsou Strakonice, Benešov, Slavie ,,B“, Táborsko ,,B“, Rokycany, Tachov, Dukla Praha ,,B“ Milevsko, Krumlov, atd.. A tady je důležité zhodnotit vlastní
možnosti a položit si otázku ,,Máme na to?“
Při těchto úvahách je nutné vzít v potaz několik základních faktorů. Asi nejdůležitější je
otázka ufinancování vyšší soutěže. Při vědomí
náročnosti, kterou představuje každoročně
sehrání zápasů v krajské soutěži ( náklady
na cestování, na rozhodčí a mnohé další ),
jsme při zodpovědnosti před zadlužením naší
TJ pro další generace museli divizi nechat pro
bohatší oddíly. Další neméně důležitý aspekt
je kádr, který tento ročník dokázal vyhrát. Nikde není v tuto chvíli záruka toho, že tu tito
hráči budou i v příští sezoně. Několik jich je
u nás na hostování ( zapůjčení ) z jiných oddílů a jejich účast u nás je věcí mnoha jednání.
A přivést do Dražic dalších x neznámých hráčů ochotných hrát divizi za pěkně děkuji to asi
nikdo z nás, kdo fandíme našemu fotbalu, nechceme a myslím, že ani nedokážeme. Byl by
i problém takové hráče najít. Bohužel odchovanci z vlastních řad stále nejsou, i když hráčů je v oddíle nadbytek. Chybí však potřebná
kvalita. Pro příští sezonu se vytváří oddíl Dražice ,,C“.To však situaci ,,áčka“, nijak neřeší.
Na závěr bych v krátkosti nastínil program
,,A“ mužstva v nejbližším období. Po tradičním
splutí řeky Vltavy bude následovat asi měsíční
volno a pak tolik oblíbená letní příprava a nabírání fyzické kondice s výběhy do okolí Dražic.
První fotbalovou akcí bude účast na turnaji
v Sedlci-Prčicích, kam jsme pozváni 29. července. V průběhu měsíce srpna pak již začnou opět
mistrovská utkání v krajském přeboru, kde
budeme mít nelehkou úlohu obhájit letošní
prvenství.
Lubomír Kolář, asistent trenéra 
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Největší stavební akcí první poloviny roku je
zcela určitě dokončení a úspěšné vydání kolaudačního souhlasu k první etapě rekonstrukce
kulturního domu, tedy nové sídlo Obecního
úřadu Dražice. Stěhování začalo okamžitě po kolaudaci a provoz na novém úřadě byl
úspěšně zahájen.
Další důležitou stavbou je zahájení druhé
etapy opravy chodníků podél silnice 1.třídy -severní část. Zde jsme obdrželi dotaci. Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele a vítězná
firma by měla v nejbližší době zahájit práce.
Před prázdninami se uskutečnilo taktéž výběrové řízení na výměnu oken a vstupních
dveří mateřské školy. Okna byla objednána

tak,aby práce proběhly o prázdninách. Odměnou by mělo být jak lepší prostředí v již tak
příjemných interiérech naší školky,tak úspora
na vytápění,které je elektrickým proudem.
Dokončujeme projektovou dokumentaci
na sběrný dvůr komunálního odpadu včetně
stavebního povolení .
Stále probíhají jednání o přípravě Domu pro
seniory ,které váznou především na finanční
podpoře státu.
O dalších dotacích se zmiňuje ve svém
příspěvku Jarka Slabá. Tyto práce by se
měly uskutečnit v druhé polovině letošního
roku.
Lubomír Smažík, místostarosta 

Získané dotace v roce 2012
Obci Dražice se v letošním roce zatím podařilo získat následující dotace:
■ akce „Veřejné osvětlení Dražice – výměna zdrojů“ – jedná se o výměnu cca 30 ks
zdrojů svítidel veřejného osvětlení za účelem
snížení energetické náročnosti, získána dotace ve výši 23 760 Kč z finančních prostředků Jihočeského kraje – Krajského úřadu,
■ akce „Oprava hřbitovní zdi nového hřbitova obce Dražice“ – jedná se o opravu
části hřbitovní zdi na novém hřbitově, která
je v havarijním stavu, získána dotace ve výši
30 000 Kč z finančních prostředků Jihočeského kraje – Krajského úřadu,
■ akce „Úroky z úvěru na výstavbu bytového domu“ – částečná úhrada úroků

z úvěru, který obec přijala na výstavbu bytového domu čp. 260 – získána dotace ve výši
80 000 Kč z finančních prostředků Jihočeského kraje – Krajského úřadu,
■ akce „Oprava chodníků Dražice střed
I.etapa“ – bude opravena část chodníku –
získána dotace ve výši 110 000 Kč z finančních prostředků Jihočeského kraje – Krajského úřadu,
■ dotace z Úřadu práce v Táboře na pracovní místa VPP – zřízena tři pracovní
místa, Úřad práce poskytl obci dotaci ve výši
8 000 Kč měsíčně na jedno pracovní místo, smlouva uzavřena zatím do 30. 9. 2012,
obec se bude snažit o její prodloužení.
Jaroslava Slabá 
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Výtah z 16. jednání zastupitelstva
konaného dne 29. 3. 2012

■ Na vědomí informace o čerpání rozpočtu.
■ Schváleno rozpočtové opatření obce Dražice
č. 1/2012.
■ Schváleno znění darovací smlouvy, kterou
pan J. Š. obci Dražice daruje 2/12 pozemku
p.č. 41/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace
v k.ú. Dražice u Tábora.
■ Schváleno bezúplatné zřízení práva věcného
břemene umístění plynofikační přípojky k domu
čp. 191 na p.č. 146/4 v k.ú. Dražice u Tábora,
zároveň schváleno znění smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene .
■ Schváleno znění smluv na zajištění povinné
školní docházky mezi obcí Dražice a městem Sezimovo Ústí a obcí Dražice a městem Tábor
■ Schváleno znění smlouvy, která bude uzavřena
mezi obcí Dražice a Úřadem práce ČR o organizaci a výkonu veřejné služby v obci Dražice.
■ Schváleno znění darovací smlouvy, uzavřené
mezi obcí Dražice a Klubem českých turistů
Tábor, kterou obec Dražice daruje KČT Tábor
2 000,- Kč na výstavbu nové rozhledny Hýlačka
■ Informace o dotacích, o které obec Dražice
v roce 2012 požádala - seznam těchto dotací
tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.
■ Připravovaná žádost o dotaci na opravu zbylé
části hřbitovní zdi u kostela včetně brány, kterou bude obec podávat v dubnu letošního roku.
■ Podány informace o postupech vyvedení občanů obce Dražice v případě transportu nevybuchlé munice, která by byla případně nalezena při bagrování nádrže Jordán.
Tato munice by byla odvážena do prostoru
vojenské střelnice Dražice. Vše bude občanům
Dražic vysvětleno v informačním letáku, který
bude v nejbližší době distribuován.

■ Dražický občasník by měl vyjít před velikonočními svátky.
■ Podány informace o nově vybavené počítačové
učebně v základní škole Dražice. Počítačové
vybavení bylo hrazeno z prostředků EU-Lepší
škola a stavební úpravy této učebny jsou hrazeny z rozpočtu obce Dražice.
■ Byla dokončena oprava sprch ve sportovním
areále v Dražicích.
■ Od 5.-8. 7. 2012 bude realizována návštěva spřátelené obce Slovany ve Slovenské republice.
■ Podány informace o tom, že je připravována
výměna vstupních dveří mateřské školky a další etapy budou pokračovat v návaznosti na finanční situaci obce a rozhodnutí o poskytnutých dotacích, o které obec požádala (musí být
dodržena finanční spoluúčast).
■ Paní Mičíková informovala o proběhlé kontrole
Základní školy a Mateřské školy Dražice Českou
školní inspekcí. Kontrola proběhla s kladným
hodnocením jak pro vedení ZŠ a MŠ Dražice, tak
pro vedení obce jako zřizovatele.
■ Paní Mičíková dále informovala o tom, že
do mateřské školy bylo zapsáno 25 dětí, což
přináší kapacitní problémy v MŠ, které se
v současnosti řeší.
■ Mgr. Krátký doporučil v návaznosti na větší
počet dětí v MŠ sledovat v roce 2013 vypisování dotačních titulů pro případné rozšíření
kapacity mateřské školy.
■ Pan Mynařík informoval o probíhajícím schvalování zákona o navrácení historického majetku, který byl zabrán státem, obcím. Doporučil
tuto problematiku intenzivně sledovat. Starosta reagoval, že se na tuto záležitost, na které se

již pracuje, dále zaměří.

Výtah ze 17. jednání zastupitelstva
konaného dne 3. 5. 2012

■ Zastupitelé vzali informace o čerpání rozpočtu na vědomí.
■ Schváleno rozpočtové opatření obce Dražice
č. 2/2012.
■ Zastupitelstvo obce schválilo Závěrečný
účet obce Dražice za rok 2011 včetně zprávy
Krajského úřadu Jihočeského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2011 a souhlasí s celoročním hospodařením
obce (hospodářským výsledkem) s výrokem
- bez výhrad.
■ schváleno znění darovací smlouvy, která
bude uzavřena mezi obcí Dražice a panem
Miroslavem Chvalem na montáž elektroinstalace včetně revize v počítačové učebně
ve škole v hodnotě 5 000 Kč .
■ Schváleno znění smlouvy o uzavření bu-
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doucí darovací smlouvy, která bude uzavřena mezi obcí Dražice a paní H.M. a panem
V. K. na část kanalizačního řadu, která bude
potřeba k napojení nemovitosti na p.č. 2159
v k.ú. Dražice u Tábora v pořizovací hodnotě
přibližně 95 950,- Kč bez DPH.
■ Schválen prodej podílových listů J&T PERS.
SMIS. CZK OPF v počtu 9491 ks společnosti J&T Investiční společnost a.s., Praha 8
a starosta pověřen provedením všech příslušných kroků, potřebných k prodeji.
■ Schváleno znění smlouvy na zajištění povinné školní docházky mezi obcí Dražice a obcí
Opařany.
■ Zástupci zahrádkářské kolonie Skalka informovali o připravované terénní stavbě pana
M. CH. nad touto kolonií.


Hurá
na prázdniny
Školní rok 2011/2012 dospěl mílovými
kroky do svého cíle a nám zbývá odpovědět na otázku: „Jaký byl?“ Odpovídáme:
„Náročný, ale úspěšný.“ Úkoly dané plánem
práce a vzdělávacím programem jsme splnili. Žáci si odnesli 29. června vysvědčení,
všichni postoupili do vyšších ročníků a téměř 75 % prospělo s vyznamenáním. Přílišná demokracie, která nepříznivě ovlivňuje
celou naši společnost, se odráží i v chování
některých žáků. Dvěma žákům byla udělena
ředitelská důtka a jeden žák dostal dvojku
z chování.
Škola nezůstává pozadu při modernizaci
výuky, zavádí nové metody a formy práce. Významnými pomocníky jsou počítače
v nově vybudované učebně, dvě interaktivní tabule i tabulkové pomůcky k rozvoji
logického myšlení. Pedagogické pracovnice
intenzivně zvyšovaly své znalosti a dovednosti v různých kurzech, pracovali na úkolech daných projektem EU peníze školám.
I o prázdninách budou vytvářet výukové
programy (dumky) pro práci žáků v příštím
školním roce.
Kvalitní činnost školní družiny a různých
zájmových kroužků pomáhá vhodně a účelně využívat volný čas dětí. Dražická škola
a sport patří neodmyslitelně k sobě. Mladí
sportovci sklízejí úspěchy nejen v kolektivních sportech, ale i v atletice, několik jich
vystoupilo na stupně vítězů. Můžeme se pochlubit šikovnými zpěváky, recitátory, výtvarníky, kteří nás reprezentovali v okresních soutěžích.
Že Základní a Mateřská škola v Dražicích vykazuje kvalitní úroveň, dokazují
i kladné závěry České školní inspekce, která navštívila naši školu v tomto roce dvakrát.
Obrovský dík a uznání za dobrou práci
patří všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům základní a mateřské školy, školní jídelny,sdružení rodičů a zároveň
i zřizovateli, zejména panu starostovi Stanislavu Flígrovi za nevšední zájem, péči a pomoc.
Na závěr bych chtěla všem popřát hezké
prázdniny a načerpání nových sil do dalšího školního roku. Ten bude zahájen 3. září
2012 a po dlouhé nemoci se do své funkce
vrátí pan ředitel Mgr. Petr Mrzena. Personální obsazení školy zůstane stejné jako
v tomto školním roce, odcházím pouze já.
Dražické škole i nadále zůstávám věrná
a jsem dosud schopná a ochotná v případě
jakékoli potřeby pomáhat.
J. Mičíková, zastupující ředitelka školy 

3

červenec 2012

Výtah z 18. jednání zastupitelstva konaného dne 24. 5. 2012
■ Starosta okomentoval příjmy a výdaje obce
k 30. 4. 2012.
■ Schváleno rozpočtové opatření obce Dražice
č. 3/2012.
■ Schválen závěr výběrového řízení – vítěznou
firmu Jaroslav Vačlena, Dražice 176, dále
schváleno znění smlouvy o dílo .
■ Schváleno znění Smlouvy o nájmu nemovitostí č. 08/1/OÚ/NS/Za, která bude uzavřena mezi Obcí Dražice a firmou Ředitelství
silnic a dálnic ČR na pronájem pozemků p.č.

2204/13 a 2204/14 v k.ú. Dražice (pozemky pod cyklostezkou) . Dále schváleno znění Dohody o náhradě za užívání pozemků
na pozemky p.č. 2204/13 a 2204/14 v k.ú.
Dražice u Tábora, která bude uzavřena mezi
Obcí Dražice a firmou Ředitelství silnic a dálnic ČR .
■ Informace o získaných dotacích z prostředků Jihočeského kraje-Krajského úřadu.
Zatím obdržena dotace na úhradu úroků
z úvěru na výstavbu bytového domu čp. 260

ve výši 80 000 Kč, opravu chodníku v části obce Dražice-střed ve výši 110 000 Kč
a opravu hřbitovní zdi na novém hřbitově
(ne u kostela) ve výši 30 000 Kč. O ostatních žádostech o dotace zatím není rozhodnuto.
■ Termín uzávěrky Dražického občasníku číslo
2/2012 – 14. 6. 2012.
■ Pan Janíček upozornil na potřebu opravit
některé části zámkové dlažby kolem parku

u obecního úřadu.

První celoplošné testování žáků 5. a 9. ročníků
První celoplošná zkouška ověřování výsledků žáků pátých a devátých ročníků byla
zahájena 21. 5. 2012 a trvala tři týdny. Každá
škola si vybrala termín, který jí nejlépe vyhovoval. U nás testování probíhalo 29.–31. května 2012. Do této povinné celostátní zkoušky
se zapojilo 3658 škol (cca 99,8 % všech škol).
Technické a administrativní přípravy probíhaly již od ledna a celou dobu byly provázeny
značnými problémy (zvláště technického rázu),
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které jsme neměli možnost ovlivnit. Testovalo
se ze tří předmětů: českého jazyka, matematiky a anglického jazyka. Jednotlivé testy trvaly
cca 45 minut a obsahovaly různé typy otázek
a odpovědí, ať už výběr jedné či více správných
odpovědí nebo i tzv. otevřené – kdy je nutné
odpověď zapsat slovy. Vše probíhalo na počítačích, což je pro děti nezvyklé,neboť se doposud setkávaly jen s písemnou formou testu.
Všechny děti měly naprosto odlišné testy, tak-

že nebyla možnost si napovídat nebo nějakým
způsobem pomáhat. Ihned po ukončení testu
mohly děti vidět, jak dopadly. V porovnání
s ostatními školami jsou žáci naší školy v pásmu lepšího průměru, což je vzhledem k vysokému počtu zúčastněných pěkný výsledek. Každé
dítě získalo přístupový kód, aby mohlo i z domova s rodiči shlédnout své výsledky a porovnání s ostatními školami.
Mgr. Jana Volková 
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Sportovní úspěch našich žáků
Ve středu 9. května proběhl na stadionu Viktorky v Táboře fotbalový turnaj
McDonald‘s Cup pro žáky 4. + 5. tříd a v pátek
11. května turnaj pro žáky 1.–3. tříd. Naše škola se obou akcí zúčastnila a slavila velké úspěchy. Družstvo v kategorii mladších žáků obsadilo pěkné 6. místo za účasti 15 škol. Ještě lépe
si vedli žáci starší. V konkurenci 26 družstev
vybojovali skvělé 3. místo a odnášeli si nejen
bronzové medaile, ale i krásný pohár. Za naši
školu nastoupili: L. Veřtát, O. Samec, M. Andreas, T. Běhoun, M. Suda, A. Sváček, J. Šedivý,
R. Koloušek, K. Mrzena, M. Novák, M. Veřtát.
Jarka Salabová 

Svátek matek
Maminky a babičky se svými rodinami
shlédly vystoupení , které si připravili děti
z mateřské a základní školy u příležitosti tohoto významného dne. Žáci přednesli básničky,
zazpívali písně, zahráli na hudební nástroje,
zatančili a dokonce hráli i pohádku.
Svým vystoupením děti vyjádřily vděčnost
maminkám za jejich péči a starostlivost.
Mgr. Alena Tůmová 

Rok v mateřské škole

Ve školním roce 2011/2012 chodilo do Mateřské školy v Dražicích 50 dětí. Ve dvou třídách se o ně staraly třídní učitelky a jedna provozní pracovnice.
Pracovali jsme podle školního vzdělávacího programu s názvem „U nás nejsi nikdy
sám“. Mohu konstatovat, že se nám cíl tohoto
programu podařilo splnit. Dokladem toho je
spokojenost dětí i výborné hodnocení Českou
školní inspekcí. Kvalitní práci učitelek ještě doplnily nové poznatky z odborných pedagogických seminářů, jichž se tento školní rok všechny zúčastnily.

www.obecdrazice.cz

Během celého školního roku jsme nabízeli
našim dětem bohatý program, doplněný návštěvami divadelních a hudebních představení,
naučili jsme se, jak se chovat k pejskům, jak se
chovat v různých dopravních i společenských
situacích.
Velmi pečlivě jsme se připravovali na vánoční besídku, vystoupení ke Dni matek i závěrečnou Zahradní slavnost. Všechny tyto náročné
aktivity byly velmi hezky a srdečně přijaty.
Ráda bych také ocenila naše malé malíře
(J. Samec a Z. Čítek), kteří byli v celookresní
pokračování na str. 6 ▶

Další medaile pro školu
Ve čtvrtek 24. května reprezentovali vybraní žáci naši školu v atletickém čtyřboji (každý
závodník absolvoval běh na 50 m, skok daleký,
hod kriketovým míčkem a vytrvalostní běh).
Tato sportovní akce proběhla na stadionu Míru
v Táboře. Naše malá škola sbírala medaile.
Mezi úspěšné sportovce se zařadil především
Kryštof Mrzena , který obsadil 3. místo v kategorii jednotlivců chlapců 1. ročník. V kategorii
družstev chlapců 1. ročníků společně s Filipem
Cíchou vybojoval ještě 2. místo. Další stříbro
získal pro naši školu také žák 4. ročníku Jakub
Šedivý v kategorii jednotlivců. I ostatní žáci
dobře reprezentovali naši školu a každý z nich
podal dobré sportovní výkony a vytvořil si své
osobní rekordy v oblasti atletiky.
Jarka Salabová 

Zleva: Kryštof Mrzena
a Filip Cícha

2. místo Jakub Šedivý
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Rok v mateřské škole
pokračování ze str. 5 ▶

dopravní soutěži vyhodnoceni jako jedni z nejlepších a jejich výtvarné práce mohla shlédnout
v Táboře široká veřejnost.
K zápisu do mateřské školy se dostavilo 28 dětí. Bohužel i přes zvýšení kapacity se
na všechny zájemce nedostalo místo. Zdůrazňuji, že podle kritérií pro přijímání dětí bylo
preferováno místo trvalého bydliště v obcích
Dražice, Meziříčí, Drhovice.
Ve školním roce 2012/2013 bude mateřskou školu navštěvovat 56 dětí ve dvou třídách
po 28 dětech. Je to výjimečné maximum, které
nelze překročit z prostorových a hygienických
důvodů i z důvodu bezpečnosti dětí.
Velmi kladně hodnotím spolupráci s vedením a učiteli ZŠ. Měli jsme dostatečnou možnost doplnit a vybavit školku novými pomůckami, didaktickými přístroji, výrazně obohatit
učitelskou i dětskou knihovnu.
Děkuji obecnímu úřadu za opravu okapů
na budově mateřské školy, instalaci nových
vchodových dveří i údržbu školní zahrady.
Další pomoc od obce očekáváme v průběhu letních prázdnin. Poděkování patří i firmě Sakutus s.r.o. za zřízení sušárny dětského oblečení
a obuvi.

Terénní běh

V neposlední řadě oceňuji nadstandardní
a příkladnou spolupráci se Sdružením rodičů
ZŠ. S předsedkyní paní Kateřinou Suchopárovou a ostatními členkami a rodiči jsme se
mohli účastnit kulturních a sportovních aktivit
(Vánoční jarmark, Školní ples, Orientační běh,
Den dětí a plánujeme prázdninové stanování
v mateřské škole).

Na závěr mi dovolte, abych popřála všem
dětem, rodičům i spolupracovnicím veselé sluníčkové prázdniny, novým prvňáčkům samé
jedničky a novým dětičkám ve školce žádné slzičky. Moc se na vaše děti těšíme.
Věra Packová
vedoucí učitelka mateřské školy


Stanování za školkou
Pro děti a jejich rodiče, kteří se z jakéhokoliv důvodu nemohou zúčastnit letních táborů,
připravuje Sdružení rodičů malou náhradu
za ušlé zážitky spojené právě se stanováním.
V září (termín bude upřesněn letáčky a plakáty)
se všichni, kteří budou mít zájem o odpoledne
plné her, večer u táboráku a následné přespání ve stanu, setkají za školkou a prožijí takový

malý – jednodenní tábor. To je ale jen malá
nápověda toho, co se bude dít na sklonku léta.
Na akcích Sdružení rodičů jsou vítány všechny
děti a jejich rodiče. Budeme rádi za vaši účast,
a věřte, že nás to bude motivovat , abychom pro
vás připravovali zas a znova nové a nové programy. Těšíme se na vás, a brzy nashledanou.
Za SR Dražice Kateřina Suchopárová 

Poslední akcí tohoto školního roku, kterou pro vás připravilo Sdružení rodičů při ZŠ
Dražice, byl terénní běh. Za velmi příjemného,
slunečného sobotního odpoledne 19. 5. 2012,
se 25 účastníků utkalo ve třech věkových kategoriích. Medaile ve tvaru tenisky si odnesli vítězové předškolní kategorie, kategorie prvního
školního stupně a nejstarší závodníci – druhý
stupeň základní školy. V náročném terénu se
statečně vypořádali nejen s nepříjemným kopcem ke kostelu, ale i se záludnými otázkami,
na které museli při běhu nacházet odpovědi.
Před všemi závodníky klobouk dolů, protože
jejich fyzické a vědomostní nasazení bylo fantastické. Závodníkům moc děkujeme za účast,
maminkám za pomoc při realizaci terénního
běhu, a po prázdninách se na všechny děti budeme opět těšit při dalších akcích pořádaných
Sdružením rodičů.
Za SR Dražice Kateřina Suchopárová 
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Den dětí v Dražicích byl opět slunečný
Obec Dražice ve spolupráci se ZŠ a MŠ
a Sdružením rodičů v Dražicích zorganizovala oslavu Dne dětí. Počasí bez deště objednala na sobotu 2.června. Všechny děti si každý
po svém užily všeho, co jim program v areálu
TJ Dražice v čase od 9.00–13.00 nabídl. Tradiční soutěže pro malinké, malé a větší doplnil program a moderování agentury pana
Pečenky z Prahy. Příslušníci Armády ČR všem
ochotně ukazovala obsluhu obojživelného
obrněného vozidla Pandur. Všichni pozorně
sledovali oblíbenou ukázku práce Policie ČR
se čtyřnohým kamarádem. Letečtí modeláři
předvedli své modely, se kterými pro nepříznivý vítr nemohli bohužel vzlétnout. Velký zájem byl o jízdu na čtyřkolkách pod dohledem
pana Ploštici. O občerstvení dětí a dospělých
se postarala restaurace „Na Hřišti“. Sladkosti
a ceny, které děti dostaly za odměnu na každém soutěžním stanovišti, mohly ještě doplnit

v bohatě zásobeném stánku manželů Petrusových.
Poděkování patří všem organizujícím pracovníkům z MŠ a ZŠ, Sdružení rodičů a organizace
NOM a leteckých modelářů a samozřejmě lidem

a organizacím, které akci finančně zaštítily Obec Dražice, Sakutus s.r.o., firma DAICH Tábor, Sdružení rodičů, p. Ploštica, pí. Vančurová
(restaurace „Na Hřišti“), p. Kabát, p. Barbořík.
Hana Krátká 

Sbor dobrovolných hasičů Dražice
Dne 26. května se náš hasičský sbor zúčastnil okrskové soutěže v požárním sportu
ve Svrabově.
Za naše SDH nastoupila čtyři družstva.
Kategorie starších, mladších mužů a kategorie starších, mladších žen. Soutěžilo se
již v tradičních disciplínách, a to v požárním útoku a štafetě.
Opět se potvrdilo, že tréninkové neděle,
které probíhaly na hřišti ZŠ nebyly zbytečné. Obě družstva žen skončila ve své
kategorii na druhém místě, mladší muži
na čtvrtém místě a starší muži svou kategorii vyhráli. Navíc družstvo starších mužů,
kde věkový průměr v den soutěže byl 43 let,
1 měsíc a 14 dní, dokázalo již druhým rokem získat putovní pohár za nejrychlejší
požární útok a porazit tak o generaci mladší soupeře. Oslava po soutěži byla veliká
a protáhla se až do svítání.
V případě zájmu je plánováno do příštího
roku rozšířit naše soutěžní družstva o tým
„15-letých“. Poděkování patří všem soutěžícím, rozhodčím za dobrou spolupráci a divákům za jejich velkou podporu. V příštím
roce proběhne soutěž v Drhovicích.
Koncem května jsme převzali od výrobce
nový hasičský prapor. Sloužit bude k reprezentaci našeho SDH a obce Dražice na hasičských akcích a setkáních po celé republice.
Na začátek července plánujeme spolu
s TJ a Obcí Dražice návštěvu partnerské
obce Slovany na Slovensko a koncem srpna

hasičský den v Dražicích.
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Rybářská soutěž

Modeláři

3. místo Vít Krátký

V sobotu 26. 5. 2012 se konala na rybníku
Na Suchých, nebo chcete-li Baryonu, soutěž
v lovu ryb. Lovilo se na jeden prut od osmi
do patnácti hodin. Byly stanoveny dvě kategorie rybářů a to do a od patnácti let věku.
Přesto, že počasí přálo, účast možná i vzhledem k dalším akcím v regionu byla poměrně nízká. Na druhou stranu si ti, co dorazili
akci maximálně užili. Pro pohodu bylo zajiš-

těno občerstvení zejména pečené rybí speciality nebo rybí „tatarák“. A ještě výsledkyv kategorii do patnácti let zvítězila Ellien
Power, (na snímku) v kategorii dospělých,
jak jinak, než obecní rybářský specialista
Marcel Vápeník. Vítězové i ostatní si odnesli pěkné hodnotné ceny i zážitek z příjemně
stráveného dne.
Ladislav Lev 

Jarní tenisový turnaj

V sobotu 9. června 2012 se uskutečnil již
tradiční jarní tenisový turnaj na kurtu u pana
Skaláka.
Po litém boji, při účasti šesti párů, zvítězili
pánové Ondřej Malát a Milan Vlček. Nenaplnila se tak prognóza, že tentokrát už to musí vyjít
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a turnaj vyhraje jeho tradiční nejstarší účastník
pan Vladimír Kuchár.
Snad příště. Vláďa už zahájil intenzivní přípravu na podzimní turnaj, který se bude opět
konat pod záštitou pana starosty.
František Kotšmíd 

Z účastí na Krajských přeborech Vysočiny
a Jihočeského kraje se na Mistrovství České
republiky mládeže v kategorii házedel kvalifikovali:
žáci: Petr Novotný, Martin Dvořák, Michal
Páša, Ondřej Páša, Jaroslav Halaš
junioři: Lucie Novotná, Jaroslav Dvořák,
Vít Krátký
V kategorii F1B si zajistili účast Petr Novotný a Vít Krátký
Kategorie F1B:
Účast na čtyřech závodech
Českého poháru:
Vít Krátký 2 x 4. místo
Jaroslav Malenický 1 x 4. místo
Účast na třech závodech Svět. poháru:
Vít Krátký se zúčastnil 2 x Světového poháru
na Slovensku, kde obsadil 11. a 13. místo mezi
dospělými a 1. a 3. místo v juniorech.
Světový pohár na Všechově:
Jaroslav Malenický 17. místo mezi dospělými.
Vít Krátký 23. místo v dospělých a 3. v juniorech.
Petr Novotný 27. místo mezi dospělými
a 4. v juniorech.
Vít Krátký a Petr Novotný byli nominováni
na červencové Mistrovství světa juniorů konané ve Slovinsku. V září se dražičtí modeláři zúčastní vedle několika závodů Českého poháru

i Mistrovství republiky v Senici na Hané.

Jaroslav Malenický
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Úspěchy našich nohejbalistů a volejbalistek
V sobotu 16. června proběhly v Nových Dvorech dvě sportovní akce pod názvem „BAREŠ
CUP“. V nohejbalovém turnaji mužů se utkalo 10
tříčlenných družstev mužů . Ve velmi silné konkurenci si vedli naši muži ( S. Flígr, B. Fajt a L. Kuchár) velmi dobře a obhájili loňské první místo.
Další úspěšnou akcí tohoto sportovního
odpoledne byl volejbalový turnaj žen. Na dva
travnaté kurty nastoupilo pět družstev žen
a pohár za 1. místo putoval do Dražic díky
hráčkám: I. Stuchlíkové, R. Šimákové, V. Urbanové, J. Slabé, M. Pavlíkové a J. Salabové. Druhou příčku obsadilo také družstvo dražických
žen v zastoupení P. Stuchlíkové, J. Pavlíkové,
J. Běhounové, M. Běhounové, J. Novákové
a L. Kolouškové.
Všichni účastníci tohoto sportovního klání
si díky pěknému počasí, příjemnému prostředí,
vepřové pečínce a studenému pivu užili krásné
odpoledne. Poděkování patří organizátorům
této akce, především panu Barešovi.
Jarka Salabová 

TJ Dražice – ,,staří páni“
Jako každoročně se naši ,,staří páni“
účastní i letos bojů ve své okresní soutěži.
Protože se tato soutěž hraje systémem jaro
– podzim mají ,,staříci“ odehrány teprve
4 zápasy. Všechny dosud vyhráli a přestože

mají min. o jeden zápas v soutěži sehráno
méně, jsou zatím na krásném druhém místě
se ziskem 12 bodů a skóre 16 : 8.
,,Na konci soutěže se umísťujeme
na předních příčkách, několikrát se nám už

podařilo celou soutěž vyhrát. O to se budeme snažit i v letošním ročníku, nakročeno
máme dobře“. To jsou slova hrajícího trenéra a vedoucího mužstva v jedné osobě Vlasty

Stuchlíka.

Volek Milan, Feik Petr, Kraus Roman, Chval Jiří, Kolář Lubomír, Volek René, Loužecký Jaroslav, Pinc Pavel, Bauer Ladislav, Mrzena Milan, Ursacher František, Humhal Petr,
Fořt Jaroslav, Kozák Pavel, Stuchlík Vlastimil, Novák Petr , Zahajský Luděk
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TJ Dražice – ,,B“

Horní řada zleva: J. Malenický, T. Knotek, J. Mrázek, J. Adam, R. Volek, M. Pavlík, T. Salus, L. Bauer, M. Velík, M. Volek, trenér P. Skalák
Dolní řada zleva: J. Loužecký, J. Stuchlík, O. Adam, M. Kubů ,O. Šika, R. Vačlena, J. Samec, M. Flígr

TJ Dražice – ,,Starší a mladší přípravka“
V tomto období již finišuje okresní přebor
starší a mladší přípravky. Ještě potřeba odehrát pár zápasů a pak můžeme bilancovat nad
uplynulou sezónou. Která přinesla řadu změn
v pravidlech malé kopané. Myslím si, že jak
starší přípravka tak i mladší přípravka nijak
nezklamala a zase nám ukázala že se v Dražicích rodí nadějní hráči.V nadcházející sezóně
se, ale budeme muset obejít bez šesti hráčů
a to M. Mrzeny, R. Mrzeny, V. Studenovského,
M. Nešetřila, R. Hejlíka, J. Šedivého, kteří již
nemohou hrát dál za starší přípravku, protože
překročí povolenou věkovou hranici. A budou
již patřit do kategorie mladších žáků. Tím to
bych jim chtěl jménem TJ Dražice poděkovat
za vzorný přístup a reprezentaci obce Dražice
a popřát jim hodně štěstí jak ve fotbalovém,
tak i osobním životě.
TJ Dražice ročníku 2002 a mladší se 28.dubna zúčastnili fotbalového turnaje E.ON Junior Cup 2012 v Milevsku. Náš tým sice obsadil
10. místo, ale za předvedenou hru a bojovnost
se nemusel stydět. Navíc jsme patřili k jedním
z nejmladších na turnaji. Děti si díky doprovodnému programu turnaj užily a navíc si všichni
hráči za účast na turnaji odnesli fotbalový míč
a drobné reklamní věci.
Lukáš Fořt, trenér st. přípravky 
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1. Dominik Tůma se prosazuje přes bránícího hráče.  2. Turnaj E.ON Junior Cup 2012. Stojící řada zleva: trenér
L. Fořt, P. Horčička, M. Novák, O. Samec, M. Svačina, T. Běhoun, K. Mrzena, trenér J. Fořt. Klečící řada zleva:
M. Mrzena, D. Tůma, R. Koloušek, K. Petr, K. Stuchlík, D. Loužecký, T. Fuka.  3. Pavel Horčička přebírá pohár
a diplom za umístnění v turnaji.  4. Ondra Samec bojuje se soupeřem o míč. V předu přihlíží Matěj Novák.

www.obecdrazice.cz
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20 let od založení společnosti

V roce 1992 byla založena společnost
SAKUTUS spol. s r.o., která svou činností
navázala na bývalou přidruženou výrobu
Zemědělského družstva Dražice. Od zemědělského družstva odkoupila strojní
zařízení a materiál. Vlastní výrobní činnost zahájila v areálu zemědělského družstva v prostorách pronajatých od jednoho
ze společníků a zemědělského družstva.
Společnost od svého vzniku vyrábí zejména
topné elektrické desky pod obchodním názvem
NOMATERM, které používá k výrobě infrapanelů řady STROPTERM. Později svoji činnost rozšiřuje o výrobky pro zemědělství, a to
o termodesky pro ohřev loží zvířat, plastbetonové výrobky
(kalové zátky,
koryta, spodky
krmítek,
těžítka s čipem
pro identifikaci
dojnic) a laminátové výrobky (boudy pro
telata, výpustě
sil, vany kotců
prasnic, napáječky pro skot
a doupata pro
odchov selat).
V současnosti
společnost dále vyrábí i laminátové výrobky
pro stavebnictví a to zejména poklopy pro zastropení čističek odpadních vod.
Začátkem roku 2001 společnost koupila
budovu dosud pronajatého kravína a následující rok i budovu bývalého skladu hnojiv
zemědělského družstva. Na obou objektech
byla postupně provedena rekonstrukce. V roce

2004 společnost opouští dříve pronajaté prostory v areálu bývalého zemědělského družstva
a od té doby vyrábí již pouze ve vlastních prostorech. Z budovy bývalého kravína vznikla výrobně-správní budova a z bývalého skladu hnojiv vznikla laminovna. V průběhu roku 2006
společnost dále pořizuje i skladové prostory,
které rovněž rekonstruuje.

Koncem roku 2007 byla založena nová
společnost SAKUTUS CZ a.s, která úzce
spolupracuje se společností SAKUTUS
spol. s r.o.. Společnost rozšířila výrobu infrapanelů, které v současnosti vyrábí pod
obchodním názvem. Dále se společnost zabývá drobnou kovovýrobou.
Svoji činnost provozuje v budově
dalšího bývalého kravínu
v areálu zemědělského
družstva,
který byl přestavěn nákladem 5 mil. Kč
na novou výrobně-správní
budovu.
Obě společnosti zaměstnávají ve stálém pracovním
poměru v současnosti 25 lidí, převážně místních. V roce 2011 společnosti realizovaly tržby
ve výši 37,5 mil. Kč.
V rámci setkání rodáků a přátel obce dne
28. září 2012 se uskuteční den otevřených dveří obou společností, na který si Vás tímto dovo
lujeme srdečně pozvat.

Bez znalosti minulosti
nelze hledět
do budoucnosti
Těmito slovy byli vítáni návštěvníci výstavy uspořádané k 650. výročí obce Dražice.
Ve dnech 18.–26.června 2002 shlédlo výstavu v zasedací síni OÚ v Dražicích více než
300 lidí – dětí i dospělých. Mohli nahlédnout do patnácti kronik, z toho byly čtyři
obce Dražice, čtyři sboru pro občanské záležitosti při OÚ Dražice, čtyři základní školy,
jedna mateřské školy, kronika místního kostela, hasičů, vojenských lesů a divadelních
ochotníků.
Fotografie ze školy – staré i nynější, z budování obce, z kultury, sportu, ochotnického divadla, ze zemědělství i další pomohly
zavzpomínat na doby dávné či nedávno minulé. Některé rozveselily, jiné rozesmutnily,
u mnohých si lidé povzdechli: „Ach jo, jak
ten čas letí.“
Zájem vzbudily vystavené mapy, série pohlednic obce Dražice od nejstarších po současné, obraz z divadelní hry Maryša i pravý
bohatě vyšívaný lidový kroj z doby našich
babiček.
Současnou tvář obce představily práce
dětí základní školy z projektu Naše obec,
propagační materiály místních firem i jednotlivá čísla Dražického občasníku.
Poděkování mnohých účastníků potěšila
organizátory výstavy, kteří ji pod vedením
paní učitelky J. Mičíkové uspořádali.
Zaznívala slova:
„Krásné vzpomínky na výstavu, která
uchvátila mnoho lidí v tak krásném provedení“ – paní Růžena Pařízková, Dražice 43.
„Výstava k 650. výročí obce je ideově
dobře zpracována. Hezká a milá vzpomínka na prožitá léta v této rodné obci.
Děkuji autorům“ – pan Miloslav Samec,
Dražice 55.
Z kroniky vypsala J. Mičíková 

660 let obce Dražice – sraz rodáků a občanů Dražic
Oslavy 660. výročí obce Dražice budou probíhat ve znamení setkání rodáků a občanů
Dražic. Uskuteční se v pátek 28. 9. a v sobotu
29. 9. 2012. Do programu budou zařazeny tyto akce:
■ zahájení oslav starostou obce, vystoupení
žáků školy v Kulturním domě
■ večerní taneční zábava
■ svěcení praporu obce a hasičů v místním
kostele, vystoupení folklórního souboru
■ dny otevřených dveří ZŠ a MŠ, firmy Sakutus
a nového obecního úřadu

www.obecdrazice.cz

■ malá staročeská pouť u kostela s houpačkami, kolotočem a střelnicí
■ fotbalové utkání ve sportovním areálu
TJ Dražice
■ výstava kronik a fotodokumentace
■ setkání s hasiči a myslivci, ukázka techniky
■ další doprovodné akce, na kterých se bude
podílet např. firma Hrobský a další
U příležitosti těchto oslav bude vydán almanach, který zachytí důležité události z historie
i současného dění v obci. Firmy a podnikatelé

v něm budou moci za poskytnutý finanční poplatek uvést svoji reklamu. Zároveň do každé
rodiny bude doručena pozvánka pro občany,
příbuzné a známé.
Uvítáme další nápady a podněty, fotografie
a jakýkoli materiál k obohacení celého programu. Případné příspěvky doručte na OÚ v Dražicích.
Věříme, že se připravovaná akce vydaří, těšíme se na přátelské a pohodové setkání.
za kulturní výbor J. Mičíková 
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Gratulace našim občanům
Sbor pro občanské záležitosti má za sebou polovinu
roku 2012 a od ledna do června navštívily členky sboru
s přáním a malým dárkovým
balíčkem celkem 13 jubilantů.
Byli to:

Zdeněk Vobora
Jiřina Chvalová
Marie Fajtová
Josef Vlček
Zdeněk Hořejší
Marie Hanzlíková
Miluše Pášová
Pavlína Plachá
Miluška Samcová
Marie Černá
Josef Kratzer
Zdeněk Hubálek
Josef Šerý
za SPOZ Jarka Salabová

Území MAS se rozšiřuje!
Členská schůze MAS Krajina srdce na svém
jednání dne 31. 5. 2012 v Mladé Vožici odsouhlasila připojení dalších obcí do územní působnosti MAS. Jedná se o obce, které leží v Jihočeském kraji: Svrabov, Nasavrky, Meziříčí,
Drhovice, Dražičky a Dražice. Další obce (Vlčeves a Turovec) byly odsouhlaseny podmínečně,
za předpokladu, že jejich připojení nebude ze
strany Státního zemědělského intervenčního
fondu a Ministerstva Zemědělství ČR rozporováno. Katastrální území těchto dvou obcí
totiž přímo se stávajícím územím MAS Krajina
srdce nesousedí, takže by území MAS nebylo
kompaktní.
MAS Krajina srdce dále jedná s obcí Radimovice u Tábora. Pokud se podaří i tuto obec
zapojit do území MAS, budou mít na Táborsku
již všechny obce, neziskové organizace i někteří podnikatelé možnost čerpat výhody plynoucí z existence mísních akčních skupin.
Důvod, proč dochází k připojování obcí,
které doposud do žádných území MAS zapojené nebyly, je prostý. Připravuje se nové programovací období 2014–2020, které by mělo
umožnit místním akčním skupinám přerozdělovat více finančních prostředků z různých
fondů, tedy nejen z Programu rozvoje venko-

va, jak tomu bylo doposud. Aby ovšem naše
ministerstva s místními akčními skupinami
počítala v přípravě programových dokumentů,
bylo nutné začít ministerstva s výsledky práce
místních akčních skupin a s metodou LEADER
seznamovat. Je pravděpodobné, že se podaří
na metodu LEADER získat v dalším programovém období více finančních prostředků, pokud
bude území České republiky pokryté místními akčními skupinami, které touto metodou
pracují. K tomuto tématu je možné zapojit
se do diskuse na tomto blogu: http://nsmas.
blogspot.cz/.
Na závěr ještě připomenutí, co to metoda
LEADER vlastně je pro ty, co již zapoměli nebo
se s tímto pojmem ještě nesetkali:
LEADER je z francouzského Liaison entre
les actions economic rural (Propojování
akcí hospodářského rozvoje venkova neboli
Propojení aktivit pro rozvoj ekonomiky venkova). To samo vyjadřuje jeho původní obsah
a zaměření. Po zkušenostech od roku 1991 je
považován za nejefektivnější nástroj podpory
venkova. Dnes se realizuje na většině území
evropského venkova a rozbíhá se i v přistupujících zemí, tak jako tomu bylo u nás. Proč
tomu tak je? LEADER je založen na místním

partnerství, na jednotné místní rozvojové strategii, má výrazně decentralizované řízení i financování (sami zástupci místních organizací
si určují, na které aktivity se zaměří). Program
je v podstatě otevřená metoda k rozvoji regionu. Za metodou samozřejmě nutně směřují
prostředky na rozvoj, i když ty již s různými
prioritami v různých obdobích. Metoda LEADER se opírá o přístup „zdola nahoru“. To
znamená, že nejvyšší hodnotu má to, co lidé
žijící ve vymezeném území společně určí jako
prioritu a také jednotlivě realizují. Principem
je tedy propojení lidských a jiných kapacit
daného území, vytvoření společné strategie
a společné rozhodování. Podstatné je partnerství a spolupráce v regionu, kterého se účastní
jak samosprávy, tak podnikatelé a neziskové
organizace.
LEADER byl vytvořen na podporu místního
partnerství a dlouhodobého rozvoje potenciálu rozvoje venkova, podporuje uplatňování integrovaných, místních a specificky zaměřených
strategií trvale udržitelného rozvoje, podporuje spolupráci, výměnu zkušeností mezi regiony, inovativní přístupy a nové formy zlepšování kvality života a místní produkci...
Tým MAS Krajina srdce o.s. 
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