Úvodní slovo starosty

V

ážení spoluobčané!
Prožité letní období a následný začátek podzimu proběhl v naší obci převážně přípravou
na největší akci v životě naší obce za několik posledních let, a to setkání rodáků a přátel naší
obce ve dnech 28.–29. září. Domnívám se, že toto setkání splnilo záměr, který jsme sledovali a to připomenout si historii i současnost naší obce, zavzpomínat na vše dobré i zlé a hlavně se společně setkat,
komunikovat a bavit se každý podlé svého zájmu. Všechny plánované akce proběhly bez větších problémů
i díky vydařenému počasí ke spokojenosti naprosté většiny účastníků a pořadatelů akce. Vzhledem k Vašim ohlasům, které se ke mně dostaly, hodnotím celé setkání jako velice zdařilé a pro naše následovníky
zavazující , snad i motivující. V zimních měsících chceme zpracovat veškerou fotodokumentaci a vydat
na DVD. Dovolte mi též velice poděkovat organizačnímu výboru a všem, kteří se na zdárném průběhu
slavností podíleli.
I přesto, že časová náročnost výše uvedené akce byla vysoká, povedlo se nám v letních měsících dokončit i některé stavební akce. Proběhla výměna oken a dveří v mateřské školce, kterou jsme upřednostnili
před novou fasádní omítkou kulturního domu. Zároveň jsme před setkáním dokončili další etapu opravy
chodníků ve středu obce. Jsem rád, že se nám povedlo zkoordinovat oslavu s opravou omítky severozápadní zdi kostela sv. Jana Křtitele a následně i dokončení opravy hřbitovní zdi a chodníku kolem kostela včetně architektonického osvětlení objektu. Naše největší obecní památka prožila tak oslavy v novém kabátě.
Oslavy skončily, naše práce pro obec musí pokračovat dál.
Pro nový rok 2013 připravujeme některé novinky. Jednou z nich je i informování občanů o životě v obci
pomocí SMS rozhlasu. Tuto službu chceme spustit od 1. 1. 2013 a tím opět splnit jeden z bodů našeho
volebního programu. Rovněž tak od 1. ledna spustíme geoportál obce na našich internetových stránkách.
Geoportál Vám umožní nahlížet rovněž do katastru nemovitostí a získávat mnoho dalších informací
o majetku obce. Přestože plánujeme realizaci sběrného dvora v příštím roce, již od ledna Vám chceme nabídnout zpětný odběr elektrospotřebičů, a to vždy po telefonické domluvě s p. Veselovským. Po kolaudaci
sběrného dvora budou určeny provozní hodiny, které zatím předpokládáme ve středu a v pátek odpoledne.
Pro rok 2013 nepočítáme se zvýšením poplatku za komunální odpad a na základě Vašich žádostí rozšíříme svoz komunálního odpadu v letních měsících na 1x týdně. Hlavními stavbami pro rok 2013 budou
nová fasáda našeho kulturního domu, oprava chodníku od pomníku k večerce a vybudování sběrného
dvora. Ostatní akce jako zateplení MŠ, výměna oken a střechy ZŠ, dům pro seniory, tělocvična, nová
hasičská zbrojnice a jiné, budou realizovány pouze za předpokladu obdržení dotačních prostředků nebo
dostatečného zajištění z prostředků obce.
Závěrem mi dovolte, abych Vám pro celé období adventu popřál hodně zdraví, klidu a pohody a velké
množství sil do roku 2013.
Stanislav Flígr, starosta obce 

Výtah z 18. jednání
zastupitelstva obce,
konaného 24. 5. 2012
 Zastupitelé vzali na vědomí příjmy a výdaje
obce k 30.4.2012.
 Schváleno rozpočtové opatření obce Dražice
č. 3/2012.
 Schváleno výběrové řízení na dodavatele
opravy hřbitovní zdi – vítězná firma Jaroslav Vačlena, Dražice 176. 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). 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.
 Získané dotace z prostředků Jihočeského
kraje-Krajského úřadu. 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.

Výtah z 19. jednání ZO, konaného dne 28. 6. 2012
 Starosta Stanislav Flígr přivítal přítomné
a zahájil zasedání zastupitelstva prohlídkou
budovy nového obecního úřadu.
 Příjmy a výdaje obce k 31. 5. 2012 okomentovány, zastupitelé vzali informace na vědomí.
 Schváleno znění darovací smlouvy, uzavřené
mezi obcí Dražice a Sdružením rodičů ZŠ Dražice na finanční dar ve výši 1 000 Kč na pořádání Dne dětí.
 Schváleno rozpočtové opatření obce Dražice
č. 4/2012.
 Schváleno výběrové řízení na akci „Oprava
místních komunikací Dražice-východ II.etapa“ – vítězná firma Služby Města Milevska,
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spol. s r.o., se sídlem Karlova 1012, 399 01
Milevsko, schváleno znění smlouvy o dílo
s vítěznou firmou.
 Schváleno výběrového řízení na akci „Mateřská škola – výměna oken a dveří“ – vítězná
firma TSH Plast, s.r.o., se sídlem Nádražní
330, Malšice, schváleno znění smlouvy o dílo.
 Schváleno znění „Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje v roce 2012“, která bude uzavřena mezi obcí Dražice a Jihočeským krajem
na financování úhrady úroků z úvěru na výstavbu bytového domu ve výši 80 000 Kč.
 Schváleno znění „Smlouvy o poskytnutí grantu

SD/OEZI/82/2012 (reg.č. 37-01-007)“, která
bude uzavřena mezi obcí Dražice a Jihočeským
krajem na financování výměny zdrojů veřejného osvětlení Dražice ve výši 23 760 Kč.
 Schváleno znění „Smlouvy o poskytnutí grantu SD/OEZI/351/12 reg.č. 41-026/12“, která
bude uzavřena mezi obcí Dražice a Jihočeským krajem na financování opravy hřbitovní
zdi „nového hřbitova“ ve výši 30 000 Kč.
 Vyhlášen záměr pronájmu pozemků zemědělské půdy ve vlastnictví obce, které jsou historickým majetkem obce a které obec nabyla
od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových (pozemky jsou vyjmenovány
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Pozemky k pronájmu
Výměra v m2

Číslo pozemku

Druh pozemku

354/4

trvalý travní porost

4 357

393/61

orná půda

5 465

605

trvalý travní porost

219

609/1

trvalý travní porost

1 066

1623/39

orná půda

6 079

1623/40

orná půda

640

1623/42

orná půda

8 187

1623/45

orná půda

1671/1

ostatní plocha

16 267

1671/40

ostatní plocha

12 050

1671/41

ostatní plocha

1877

orná půda

1 856

1880/1

orná půda

6 503

1880/2

orná půda

531

1880/10

orná půda

4 870

1883/1

trvalý travní porost

1 050

1883/2

trvalý travní porost

59



3287

320

1898/2

trvalý travní porost

206

2023/1

orná půda

395

2023/4

orná půda

32 093

2026/1

orná půda

655

2026/2

orná půda

1 324

2032/3

orná půda

6 078

část 2145/1

ostatní plocha

1 000

2168/1

trvalý travní porost

2 905

2168/2

ostatní plocha

2168/3

trvalý travní porost

Celkem



888
172
118 522







v příloze č.1 tohoto zápisu). Minimální
částka pronájmu činí 800 Kč za 1 hektar.
„Inspekční zpráva“ České školní inspekce z inspekce, která byla ve škole
provedena ve dnech 19.–22. 3. 2012.
Inspekce byla ukončena s výsledkem
bez závad. Kladná zjištění inspekce,
týkající se nadstandardního vybavení
školy a školky, způsobu řízení a dalších.
Rozšíření kapacity dvou tříd mateřské
školy na maximální možný počet dětí.
Důvodem je převis zájemců o docházku do mateřské školy. Schváleno od
1. 9. 2012 navýšení celkové kapacity
v rejstříku škol a školských zařízení
příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Dražice, Dražice 57,
a to u mateřské školy z 50 na 56 dětí.
Informace o možnosti získání dotace
na ozelenění cest, jedná se o ozelenění cca 700 metrů cest a týkalo by se
to komunikací k „Boru“, k „Jezírku“
a ke střelnici. Dotace by měla činit přibližně 250 000 Kč a jednalo by se o výsadbu ovocných dřevin.
Obec Dražice stala plnohodnotným členem Místní akční skupiny Krajina srdce
a bude se snažit o získání dotací prostřednictvím této místní akční skupiny.
Proběhlo jednání valné hromady Svazku obcí mikroregionu Táborsko, kde se
projednávalo mimo jiné přerozdělení
finančních prostředků z pronájmu autobusů, které jsou vlastnictvím Svazku.
Toto přerozdělení by mělo zvýhodnit
menší obce. Pro obec Dražice je v jednání dotace na pořízení kvalitního

multifunkčního traktůrku, který bude
sloužit hlavně k sečení trávy. Paní Mičíková vznesla dotaz, zda traktůrek nevyužívat pro veřejnost za úplatu. Starosta
odpověděl, že by to pravděpodobně
přineslo více povinností ze strany obce
než případného zisku obce z poskytování těchto služeb.
 Pan Kabát poděkoval za prohlídku prostor nového obecního úřadu a požádal
o rozpočet na provoz obecního úřadu, případně porovnání jeho provozu
s provozem starého úřadu. Starosta
informoval o tom, že díky tepelnému
čerpadlu dojde k úspoře oproti starému
obecnímu úřadu.
 Pan Kabát vznesl dotaz na vyhodnocení dotace na zateplení a výměnu oken
v mateřské škole, proč jsme dotaci neobdrželi a jaké náklady byly spojeny
s vypracováním dotace a projektem.
Pan Smažík celou problematiku vysvětlil a také vysvětlil, že vzhledem k vyšší
finanční spoluúčasti obce v nově státem vypsaných grantových podmínkách bylo pro obec efektivnější financování přímo z vlastních finančních
zdrojů. Rozhodnutí o provedení tohoto
kroku bylo předmětem samostatného
jednání zastupitelstva.
 Pan Kabát vznesl dotaz na vedení účetnictví ve škole, zda bylo přesunuto
na obec, kolik na přesunu obec ušetřila,
jakou má pracovní náplň paní Čítková
a jakou paní Samcová ve škole ve vztahu k účetnictví. Starosta na otázky od
pověděl a problematiku vysvětlil.

Výtah z 20. jednání ZO, konaného dne 30. 8. 2012
 Informace o příjmech a výdajích obce
k 31. 7. 2012.
 Zastupitelstvo vzalo zpracování a schválení rozpočtového opatření číslo 5/2012 na vědomí.
 Schváleno rozpočtové opatření obce Dražice
č. 6/2012.
 Schválena „Smlouva o poskytnutí účelové
dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2012 čj. SD/
OREG/270/2012“, která bude uzavřena mezi
obcí Dražice a Krajským úřadem Jihočeského
kraje na poskytnutí účelové dotace na opravu
chodníku Dražice-střed ve výši 110 000 Kč.
 Místostarosta Lubomír Smažík zplnomocněn k zastupování obce Dražice na valné
hromadě Svazku obcí mikroregionu Táborsko dne 12. 9. 2012.
 Schválen pronájem bytu č. 21 v bytovém
domě čp. 190 do doby jeho prodeje.
 Schváleny smlouvy o poskytnutí finančního
daru na konání srazu rodáků obce Draži-
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ce, kterými daroval starosta Stanislav Flígr i místostarosta Lubomír Smažík každý
2 000 Kč na konání této akce.
Schváleno přestavění prostoru po bývalém
obecním úřadě na bytovou jednotku s tím,
že do doby přestavby nabídne obec tyto prostory k pronájmu.
Schválena příprava rekonstrukce a realizace
2 malých bytů v přízemí (po nebytových
prostorech) a pronájem bytového prostoru
v 1.patře.
Schváleno navýšení neinvestičního příspěvku na činnost TJ Dražice o 20 000 vzhledem
k tomu, že obec obdrží v daňových příjmech
přibližně tuto částku z převodu odvodu z loterií (tyto finanční prostředky budou dostávat všechny obce od roku 2012 i přesto, že se
v obci nenachází žádný loterijní přístroj).
Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění
usnesení Zastupitelstva obce Dražice za období od 1. 12. 2011 do 31. 7. 2012, zároveň

byla provedena hloubková kontrola pokladních dokladů obou pokladen obce Dražice
s výsledkem – bez závad.
 Kapacita MŠ byla rozšířena na 56 míst z důvodu většího počtu dětí, do MŠ byla přijata nová pedagogická pracovní síla. Ředitel
Mgr. Mrzena v průběhu září ukončí neschopnost a zahájí pracovní proces. Pracovní úvazky jsou v pořádku a v souladu s předpisy.
 Paní Ťoupalíková přednesla svou stížnost
na svoz odpadu z velkoobjemových kontejnerů, umístěných za obecním úřadem.
S tímto místem jsou dlouhodobě problémy
v letních měsících, kdy začne provoz v rekreačních objektech v katastru obce. Lidé
v nejednom případě nejsou schopni pytle
vhodit do sběrných nádob i přesto, že je tam
ještě místo. Reakce - celou věc vyřeší nový
sběrný dvůr odpadu, který je v projektové
fázi a jeho realizace se předpokládá v jarních

měsících roku 2013.
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Výtah z 21. jednání ZO,
konaného dne 20. 9. 2012
 Zastupitelé vzali informace o příjmech a výdajích obce k 31. 8. 2012 na vědomí.
 Schválena „Smlouva o koupi garáže 190/3“,
kterou obec Dražice prodá panu R.P.
 Schváleno znění „Smlouvy o zprostředkování“, která bude uzavřena mezi obcí Dražice
a realitní kanceláří Evropa realitní kancelář
Tábor – MIKEŠ stavební a inženýrská společnost, s.r.o., na prodej bytu č. 21 v bytovém domě čp. 190.
 Informace o možnosti přispět novým občánkům obce u příležitosti jejich uvítání
do života finanční částkou na účet u některého z bankovních ústavů . Zastupitelé tento
návrh schválili – pokud budou rodiče souhlasit se zřízením účtu, obec přispěje formou







finančního daru každému nově narozenému
občánku naší obce na bankovní účet obnosem do výše 500 Kč.
Informace o prognózách příjmu ze sdílených
daní na rok 2013.
Starosta požádal o podněty a příspěvky
do tvorby rozpočtu pro rok 2013.
Schváleno zvýšení nájemného, nepodléhajícího dotačním titulům, v bytových a nebytových prostorech na rok 2013 o inflační doložku. Nájemcům budou v nejbližších dnech
rozeslány dopisy.
Paní Mičíková informovala, že v letošním
roce nebude realizováno setkání důchodců
v Kulturním domě, ale bude organizován zá
jezd za kulturou.

Výtah z 22. jednání ZO,
konaného dne 18. 10. 2012
 Schváleno čerpání rozpočtu obce 9/2012,
pracovní návrh rozpočtu na rok 2013, rozpočtové opatření číslo 7/2012.
 Schválena smlouva o zajištění školní docházky s obcí Opařany.
 Schválena Dohoda o poskytnutí investičního příspěvku z rozpočtu obce Svazku obcí
Mikroregionu Táborsko ve výši 147 168 Kč
na pořízení profesionálního multifunkčního
traktoru Kubota.
 Zamítnuta žádost M. a J.P na odkup pozemků p.č. 1288/9, 1288/10, 1288/11 z důvodu
vedení kanalizačního sběrače přes tyto pozemky ze dvou směrů.
 Podaná žádost o dotaci na opravu parket
v kulturním domě z Programu rozvoje venkova u Státního zemědělského intervenčního fondu přes Občanské sdružení MAS Krajina Srdce.

 Schválen svoz směsného komunálního odpadu v roce 2013 každý týden i v letních měsících.
 Na základě nově připravovaného zákona
o odpadech je nutno přijmout novou obecní
vyhlášku o místních poplatcích.
 Schváleno ponechání poplatku za svoz odpadu na příští rok na stávajících cenách.
 Z důvodu navýšení kapacity v Mateřské
škole Dražice bylo nutno provést úpravy
a dokoupit vybavení. Ředitel Mgr. Mrzena
podá žádost o navýšení dotace na provoz ZŠ
a MŠ Dražice.
 Od 1. 1. 2013 bude spuštěna služba SMS
INFO pro všechny občany.
 V roce 2013 bude spuštěn tzv. Geoportál obce
Dražice – informační systém pro občany.
 Schválena mimořádná dotace Modelářskému klubu ve výši 20000 Kč.


Získané dotace v roce 2012
– doplnění
V návaznosti na článek, uveřejněný v čísle
č. 2/2012 Dražického občasníku, doplňujeme
výčet dotací, které se obci v letošním roce ještě
podařilo získat:
 Akce „Obnova hřbitovní zdi u kostela sv.
Jana Křtitele v Dražicích – II. etapa“ – jedná
se o opravu druhé části hřbitovní zdi na hřbitově u kostela, která byla v havarijním stavu,
získána dotace ve výši 200 000 Kč z finančních prostředků Ministerstva kultury. Obci
se podařilo z vlastních finančních prostřed-
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ků opravit i zbylou třetí část zdi, takže v současné době je již oprava celé zdi kompletně
dokončena.
 Akce „Výsadba stromořadí v k.ú. Dražice“ –
jedná se o výsadbu stromořadí 46 ks ovocných
dřevin (jabloně, třešně, hrušně, švestky) podél pozemku p.č. 2178/2 v k.ú. Dražice u Tábora (komunikace za sídlištěm Západ směrem
k Boru), získána dotace ve výši 38 070 Kč z finančních prostředků Ministerstva životního
prostředí.
Jarka Slabá 

NOVINKY
V ROCE 2013
SMS ROZHLAS
Vážení občané Dražic, od nového roku
bude zprovozněna nová služba – SMS
ROZHLAS – díky níž, těm z vás, kteří o to
budou stát, neuteče nic důležitého, co se
v Dražicích bude dít.
Výhody:
1. snadná registrace
2. za službu nic neplatíte
3. žádná důležitá informace vám
neuteče, i když nebudete v obci
nebo na internetu
4. kdykoli můžete registraci zrušit
bez udání důvodu
Chcete-li mít tyto výhody a chcete-li
dostávat informace z SMS ROZHLASU, neváhejte se zaregistrovat. Jako
příjemce SMS zpráv či e-mailu nic neplatíte, vaše telefonní číslo nebude poskytnuto nikomu dalšímu a kdykoliv
můžete své telefonní číslo odhlásit.
Věříme, že nejen mladí ocení tento způsob komunikace, protože chápeme, že ne
každý v současné hektické době má čas
na to, sledovat úřední desku, www stránky obce, chodit na jednání zastupitelstva
a rozhlas prostě neslyší, protože mnohdy
z práce jezdí až večer. Přitom mobilní telefon má téměř každý.
Domníváme se, že jde o jednu z nejefektivnějších a nejlepších alternativ, jak
informovat občany nejen o nečekaných
událostech a problémech, ale i akcích a zajímavostech, které se v Dražicích a jejím
okolí budou dít. Postup registrace je uve
den na vloženém formuláři.

GEOPORTÁL
OBCE DRAŽICE
Další novinkou pro rok 2013 je spuštění geoportálu, s jehož pomocí je možné okamžitě a online přistupovat ke katastrálním datům, zjišťovat informace
o parcelách, vlastnících, budovách a jednotkách. V budoucnu bude geoportál
nadále rozšiřován o jednotlivé sítě (elektřina, voda, plyn) a ostatní pasporty majetku obce (komunikace, veřejné osvětlení, zeleň…). Odkaz na geoportál bude
v novém roce umístěn na webové stránky

obce Dražice.
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Kam s vaším
odpadem?
Směsný komunální odpad
 se ukládá do vlastních nádob (občané) či
kontejnerů (zahrádkáři – za čp.55)
 svoz provádí firma Rumpold každé pondělí
(v roce 2013 bude svoz každý týden i v letním období)

Separovaný odpad
(sklo, papír, plast,
nápojové kartony)
 v obci Dražice je nyní 5 sběrných míst s kontejnery na výše uvedené komodity
 v brzké době se plánuje rozšíření o další
2 sběrná místa
 obec Dražice je zapojena do systému společnosti Eko-kom, která se věnuje sběru a recyklaci obalových materiálů

Použité výrobky podléhající
tzv. zpětnému odběru
 jedná se o domácí a kancelářské elektrospotřebiče (pračky, ledničky, mixéry, varné konvice rádia, TV, monitory, tiskárny, galvanické články a baterie…)
 odevzdání těchto elektrospotřebičů je bezplatné
 elektrospotřebiče odevzdávejte vždy kompletní, nedemontované, jinak nemohou
být považovány za výrobky podléhající
zpětnému odběru, ale jsou považovány
za „šrot“
 drobné elektrospotřebiče a galvanické články a baterie můžete odevzdat na obecním
úřadě
 ostatní elektrospotřebiče můžete odevzdat
na Stavebním dvoře panu Veselovskému,
který je do výstavby našeho Sběrného dvora k dispozici v pracovní době na telefonické
objednání tel.: 724 900 531
 odvoz a likvidaci těchto elektrospotřebičů
zajišťují firmy Rema, Asekol a Elektrowin

Objemný a další odpad
 vyřazené kusy nábytku, matrace, umyvadla,
koberce, vany atd. může občan Dražic bezplatně odevzdat při mobilním svozu objemného odpadu, který obec zajišťuje 1x ročně
na jaře nebo, také bezplatně, ve sběrném
dvoře v Opařanech, se kterým má obec Dražice uzavřenou smlouvu
 pokud půjde vše podle plánu, v příštím roce
bude pro obyvatele Dražic vybudován sběrný dvůr v Dražicích, který by mohl být ote
vřen v létě

4

Volby do zastupitelstva Jč. kraje
Ve dnech 12. a 13. října 2012 proběhly
i v naší obci volby do zastupitelstva Jč. kraje.
V zasedací místnosti nově otevřeného obecního úřadu zasedla šestičlenná volební komise.
Během dvou volebních dní přišlo z celkového
počtu 636 voličů odvolit 268 voličů.
Jako první přišel odvolit pan Ladislav Dvořák, nejstarší voličkou byla paní Miluše Pášová, nejmladším voličem se stal Lukáš Stuchlík
a poslední hlasovací lístek vhodil do hlasovací
urny pan Tomáš Richtr. Volební účast v naší

obci dosáhla 42,13 %.

Dražice - výsledky voleb 12.–13. 10. 2012 do zastupitelstva Jč. kraje
Pořadí
1.

Počet
hlasů

Název strany, hnutí nebo koalice
Česká strana sociálně demokratická

88

2.

„Jihočeši“ 2012

57

3.

Komunistická strana Čech a Moravy

48

4.

Občanská demokratická strana

26

5.

TOP 09 a Starostové pro Jihočeský kraj

9

6.

KDU ČSL

7

7.

Strana Zelených

6

8.

Česká pirátská strana

5

9.

Strana svobodných občanů

3

10.

Dělnická strana sociální spravedlnosti-stop nepřizpůsobivým!

3

11.

Suverenita - blok Jany Bobošíkové

2

12.

Strana Práv Občanů Zemanovci

1

13.

Věci veřejné

1

14.

Jihočeská koalice politických stran SNK Evr.dem.a Strany soukromníků ČR

Celkem

1
257

Počet voličů

636

Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky

268

Počet odevzdaných úředních obálek

267

Počet platných hlasů

257

Volební účast 42,13 %

Poděkování voličům
Vážení voliči, vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych všem voličům poděkoval za podporu vyjádřenou v krajských volbách České straně
sociálně demokratické. Taktéž si vážím i jednotlivých preferenčních hlasů, které jste mi ve volbách dali.
Pevně věřím, že tento volební úspěch ČSSD neodráží pouze všeobecnou nespokojenost s nynější vládní
politikou, ale je i zhodnocením naší dosavadní práce.
Děkuji Vám za důvěru, která nám byla projevena. Za čtyři roky společně zhodnotíme, zda jsme si Vaše
hlasy zasloužili. Do nového roku 2013 Vám přeji pevné zdraví.
S úctou
Martin Kabát
místopředseda OVV ČSSD Tábor, člen ÚVV ČSSD
www.cssd-tabor.cz, tel.: 381 251 339, mob.: 728 977 439
Informace o činnosti a o možnosti členství ČSSD najdete na: www.cssd-tabor.cz

www.obecdrazice.cz
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Nový školní rok

Přespávání s rodiči

V měsíci září 2012 nastoupil po dlouhodobé nemoci ředitel školy Mgr. Petr Mrzena.
Paní zastupující ředitelka Jaroslava Mičíková mu školu předala v perfektním stavu.

Personální obsazení
našeho školského zařízení:
Mateřská škola:
vedoucí učitelka: Věra Packová
učitelky: Hana Krátká, Martina Barboříková,
Bc. Markéta Vojnarovičová
školnice, uklízečka: Blanka Nováková
Základní škola:
ředitel školy a učitel: Mgr. Petr Mrzena
třídní učitelky: Mgr. Jana Volková,
Mgr. Alena Tůmová, Mgr. Blažena Volfová
učitel hudební výchovy a informatiky:
Martin Kučera
učitelka tělesné výchovy: Jaroslava Salabová
uklízečky základní školy: Jaroslava Salabová,
Jana Mužáková
Školní družinu zabezpečují vychovatelky:
Jaroslava Salabová a Pavlína Farová.
Školní jídelna pracuje ve složení:
vedoucí školní jídelny: Renata Samcová,
vedoucí kuchařka: Jitka Fuková
kuchařka: Jana Mužáková.
Funkci hospodářky a vedoucí provozních
zaměstnanců vykonává: Renata Samcová.
O vybavenosti školy a o péči, jakou obec
věnuje našemu školskému zařízení, se mohla
veřejnost přesvědčit při příležitosti 660. výročí
založení obce Dražice.

Vyjádření jednoho
návštěvníka
Při dnu otevřených dveří v rámci setkání rodáků jsme se mohli díky mnoha fotografiím vrátit
ve svých myšlenkách o několik desítek let zpět
a nad již zapomenutými obrázky si zavzpomínat
na bezstarostné období školní docházky. Je pravda, že tenkrát jsme měli své starosti, ale dnes si
s úsměvem na tváři vzpomeneme a uvědomíme,
jaká to byla báječná doba. Při možnosti prohlédnout si celou budovu školy, jsme vdechli atmosféru
školních tříd a již jen s nadhledem zavzpomínali
na léta, která patřila právě nám.

Na škole ve školním
roce 2012/2013 fungují
tyto zájmové kroužky:
sportovní, taneční, přírodovědný, dramatický, dovedných rukou, letecko-modelářský,
logopedický, sborový zpěv, kroužek náprav poruch učení.
V předškolním zařízení (mateřská škola) jsme
zavedli výuku anglického jazyka pro předškoláky.V rámci návaznosti chceme pozměnit o jednu
hodinu náš školní vzdělávací program a anglický jazyk budeme vyučovat v prvním i v druhém
ročníku. Bude se jednat o jednu hodinu týdně.
V rámci bezpečnosti silničního provozu jsme
měli dva dny zapůjčené dětské dopravní hřiště.
Této akce a výuky bezpečnosti silničního provozu se aktivně zúčastnili příslušníci dopravní policie České republiky. V pátek
9. 11. 2012 proběhla za velkého zájmu žáků
akce - hledání svatomartinského pokladu.

Pro veřejnost upřesňuji
prázdniny a volné dny
školního roku 2012/2013
 Vánoční prázdniny budou zahájeny
v sobotu 22. prosince a skončí
ve středu 2. ledna 2013.
 Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna.
 Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno
ve čtvrtek 31. ledna 2013.
 Jednodenní pololetní prázdniny připadnou
na pátek 1. února 2013.
 Jarní prázdniny jsou pro okres Tábor
v délce jednoho týdne stanoveny
na 11. 3.–17. 3. 2013.
 Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek
28. března a pátek 29. března 2013.
 Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2013.
 Hlavní prázdniny budou trvat od soboty
29. června 2013 do neděle 1. září 2013.
 Období školního vyučování ve školním roce
2013/2014 začne v pondělí 2. září 2013.
Mgr. Petr Mrzena, ředitel školy 

Dopravní policie mezi námi
Dne 17. 10. 2012 k nám do školy přijela Policie s mobilním dopravním hřištěm.
Představili se nám svým služebním průkazem a odznakem. Vyznačili nám dopravní situaci na asfaltovém hřišti se značkami a my jsme
ji měli bez nehod projíždět na koloběžkách.
Nejprve

www.obecdrazice.cz

jsme si celou trasu prošli s příslušníky, vysvětlili jsme si každou značku a nakonec jsme
jezdili sami. Nechyběla prohlídka vnitřku policejního auta. Ukázali nám radar, teleskopický
obušek, slzák. Pustili maják se sirénou. Mohli
jsme si i dýchnout do testeru na alkohol.
Žáci 4. a 5. ročníku ZŠ a MŠ Dražice 

V měsíci říjnu se uskutečnilo přespávání
dětí z malého oddělení školní družiny společně s rodiči. Se spacáky a karimatkami přišlo
za dětmi 6 tatínků a 7 maminek. Vychovatelka
Jarka Salabová pro ně připravila pestrý program, který rodičům ukázal, jak si děti ve školní družině hrají. Zároveň si dospělí vyzkoušeli
hry vlastním prožitkem. Při seznamovacích
hrách poznávali všichni svá jména a vlastnosti, které mají společné. Pohybové hry s kim
ballem prověřily rychlost a hra Dostihy vytrvalost dětí i rodičů. Vyprávění pohádky O zakleté radosti dopřálo všem krátký odpočinek
venku na sluníčku. Teprve potom se mohlo
vyrazit k čarodějovi pro zakleté hračky. Zručnost a představivost si malí i velcí vyzkoušeli
při stříhání a lepení obrázku, který si každá
dvojice musela nejdříve najít venku na hřišti.
Společné odpoledne zakončilo večerní opékání
špekáčků, hra na pašeráky a noční putování pro
strašidýlko Radovánka do lesa. Děti si společně
s rodiči užily pěkné chvilky a po sladké snídani
v sobotu ráno se všichni dohodli, že si přespávání rádi zopakují.
Jarka Salabová 

Stanování za školkou
Pro děti a jejich rodiče, kteří se z jakéhokoliv
důvodu nemohli zúčastnit letních táborů, připravilo Sdružení rodičů malou náhradu za ušlé
zážitky spojené právě se stanováním. V začátku září se všichni, kteří měli zájem o odpoledne plné her, večer u táboráku, bobříka odvahy
a následné přespání ve stanu, setkali za školkou a prožili takový malý – jednodenní tábor.
Stany jsme sice kvůli chladnému počasí postavili ve třídě MŠ, ale na prožitku z přespání
mimo vlastní postýlky to dětem nic neubralo.
Za SR Dražice Kateřina Suchopárová 
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Dráčci dražičáčci
opět létali mezi mraky

Již třetím rokem se na hřišti u školy sešly
děti, pro které se již pomalinku stává Drakiáda
podzimní tradicí, pořádanou Sdružením rodičů
při ZŠ Dražice. V letošním roce se organizátorům podařilo zajistit ideální počasí. Nádherné,
sluníčkem prosvícené odpoledne doprovázel
svěží čerstvý vítr, který umožnil 35 účastníkům dostat své dráčky dražičáčky do vzduchu.
Celé odpoledne doprovázela pohodová nálada
a vůně pečených brambor, které mohl každý
z účastníků ochutnat.

Za SR Dražice Kateřina Suchopárová 

Lampiónový průvod
plný světlušek

Krásné podzimní bezdešťové počasí nám
umožnilo projít s lampióny Dražicemi. Již
třetím rokem se průvodu zúčastnily desítky
dětí a dospělých. Tmou zalitou vesnicí prošel
lampiónový průvod od základní školy přes
náves až na fotbalové hřiště, kde už tradičně
na všechny účastníky čekal horký čaj na zahřátí a sladké, doma pečené buchty, které nachystaly maminky, jež pomáhají s akcemi Sdružení
rodičů. Jsme velice potěšeni, že i tato akce se
setkává s kladným ohlasem, a jsme tudíž motivováni k další činnosti pro malé, větší i největší dražičáky. Moc se na vás těšíme při příští
příležitosti, tj. při adventní dílně a rozsvěcení
stromečku, které bude spojené s adventním
jarmarkem.
Za SR Dražice Kateřina Suchopárová 
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Co nového v mateřské škole
Dne 1. září jsme přivítali v naší mateřské
škole nové děti. Některé se s maminkami loučily se slzičkami, starší se těšily na kamarády.
Ve školce nás čekala nová okna, nové „klučičí
záchody“ a nová umyvadla. To vše se muselo
připravit a pořídit vzhledem ke zvýšené kapacitě mateřské školy.
V každé třídě je zapsáno 28 dětí. V první
třídě učí paní učitelka Martina Barboříková
a Markéta Vojnarovičová, ve druhé třídě učí
paní učitelka Hana Krátká a Věra Packová.
V letošním školním roce jsme si pro děti připravili jak různé zájmové činnosti, tak i mimoškolní aktivity.
Každé pondělí dopoledne navštěvují předškoláci tělocvičnu, v úterý a ve čtvrtek logopedická zaměstnání pro děti 4–6 let, ve středu
hrajeme na flétnu, ve čtvrtek se předškoláci
seznamují s angličtinou a tancují v kroužku
Atakáček. Pro rodiče s dětmi je každé úterý
připraveno společné cvičení od 16 do 17 hodin
v tělocvičně. Jednou za 14 dní se schází předškoláci se svými maminkami, aby jim předvedli, co umí a společně pracovali na přípravě
do první třídy základní školy.

V průběhu školního roku máme ještě připraveno mnoho příjemných a zajímavých akcí,
jako jsou divadla v mateřské škole, hry na dopravním hřišti, vánoční besídky obou tříd,
které se tentokrát uskuteční v mateřské škole.
Vydáme se na dobrodružné vycházky i školní
výlet.
Budeme rádi, když se vašim dětem bude
ve školce líbit, a těšíme se na společná setkání
s vámi, rodiči.
Věra Packová, vedoucí učitelka MŠ 

660. výročí založení obce Dražice
– otevřené dveře na obecním úřadě,
koncert v kostele sv. Jana Křtitele
V rámci oslav 660. výročí založení obce
Dražice se uskutečnil ve dnech 28. a 29. 9.
vždy od 9 do 16 hodin den otevřených dveří
i na obecním úřadě. Občané měli možnost prohlédnout si prostory nového obecního úřadu,
na chodbách byla instalována výstava fotografií z různých oblastí činnosti obce, převažující
část fotografií se týkala výstavby dominantních
objektů a změn různých lokalit obce v časových
horizontech. Výstava fotografií zůstane na obci
i nadále, budeme se snažit ji dále doplňovat,
takže pokud se někdo nestihl podívat, má možnost kdykoli na úřad přijít a fotografie si v klidu
prohlédnout. Za poskytnutí nezanedbatelného
množství fotografií patří velký dík panu Oldřichu Janíčkovi a panu Josefu Vlčkovi.

V přízemí úřadu byly vystaveny kroniky
obce, pamětní knihy Sboru pro občanské záležitosti a spousta další dochovaných dokumentů – „pokladů“ naší paní kronikářky Jaroslavy
Mičíkové. Jedinou kaňkou na této akci bylo to,
že okresní archiv v Táboře využil příležitosti
vystavení kronik, všechny kroniky si pracovnice tohoto úřadu nafotily a obec musí kroniky,
do kterých se déle než 10 let nezapisuje, odevzdat archivu. Tuto povinnost ukládá obci zákon o archivnictví a spisové službě. Ustanovení
zákona, týkající se obecních kronik, je ze strany obce řádně plněno. Odevzdávání ostatních
kronik jsme nepovažovali za naši povinnost.
Bohužel, názor okresního archivu v Táboře byl
pokračování na str. 7 
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660. výročí...

Dražické děti opět na jedničku

pokračování ze str. 6 

jasný – vše musíme archivovat. Tyto kroniky
archiv digitalizuje a obec je bude mít k dispozici v digitální podobě, což v našich očích výrazně
snižuje jejich historickou hodnotu pro občany
Dražic.
Další akcí byl koncert folkové skupiny „Kantoři“ v čele s kapelníkem panem Mgr. Janem
Filipem v kostele sv. Jana Křtitele. Kdo na této
akci byl, určitě potvrdí, že to byl nádherný kulturní zážitek, repertoár této skupiny do prostor kostela krásně zapadl včetně dobových
kostýmů, do kterých byli členové kapely oblečeni. Fotografie z této akce jsou kromě našich
webových stránek i na webových stránkách
„Kantorů“ www.kantori-folk.cz.
Jaroslava Slabá 

Postřeh účastníků
V rámci našeho výročí obce jsme navštívili
koncert skupiny „KANTOŘI“, který se konal
v místním kostele. Skvělý zážitek jsme si
odnesli i s naší pětiletou vnučkou, které se to
také velmi líbilo. Milé překvapení bylo i to,
že tyto hudebníci k nám přijeli z rodiště
mého manžela Nového Bydžova.
Děkujeme moc všem za uspořádání a více
takových akcí.
Nezbedovi

Krásným vyvrcholením oslav 660. výročí
založení obce bylo vystoupení dětí z dražické školy v kulturním domě.
Jako vždy, ani tentokrát nezklamaly
a svým bezprostředním projevem poskytly bezpočtu návštěvníků nezapomenutelný
zážitek. Obohatily tak vzpomínky na historii života v Dražicích a také ukázaly, že
v nich dospělí mají zdárné pokračovatele.
Vtipné pojetí dětských kostýmovaných
skupinek coby dřívějších řemeslníků,
za doprovodu písniček a hudby skupiny Návraty Michala a Jiřiny Pagáčových,

s průvodním slovem Jaroslavy Mičíkové
bylo příjemným překvapením. Stejně tak
vystoupení rodáků – harmonikáře Zdeňka Borkovce, zpěvačky Danušky Veřtátové
(Váchové) či Ondry Kosa z muzikantské rodiny, jehož dědeček kdysi založil dražickou
kapelu Kosíci.
Za skvělý scénář, nácvik a provedení patří vřelé poděkování obětavé Jaroslavě Mičíkové a Jarce Salabové, které tak nebývalou měrou přispěly ke zdárnému průběhu
oslav.
Božena Tichá 

Děti – naše budoucnost
660. výročí vzniku obce Dražice a setkání
rodáků i přátel obce 28. a 29. září 2012 se zapíšou zlatým písmem do dražické kroniky. Celá
obec se doslova vyšňořila do slavnostního hávu
a všude byl vzorný pořádek.
Dveře školy, školky, obecního úřadu, místních spolků a firem se otevřely pro veřejnost
a bylo se opravdu na co dívat. Jen těch fotografií, fotodokumentace z dob nedávných či dávno
minulých, zajímavé prostředí, milé přijetí, dokonce i občerstvení, to vše vytvářelo příjemné
dojmy a pohodu.
I dražický kostel sv. Jana Křtitele se rozzářil
a velmi úspěšný koncert skupiny Kantoři jen
umocnil sváteční atmosféru. Nová úprava starého hřbitova se povedla, bylo vytvořeno důstojné posvátné místo. Také fotbalisté udělali
radost svým příznivcům.
Sobotní setkání v kulturním domě završilo
dvoudenní náročné putování a zážitky. Kulturní program tradičně zajistili žáci místní školy
spolu s hudební skupinou Návraty z Karlových
Varů. Celý program vtipně slovem provázela
paní učitelka Jaroslava Mičíková – duše veškerého kulturního dění. Nápaditost při doprovodných scénkách, šikovnost při vytváření
kostýmů byly obdivuhodné a za to patří dík
paní vychovatelce Jarušce Salabové, která to

www.obecdrazice.cz

prostě umí. Nejdojemnější byl závěr vystoupení, kdy se všechny děti loučily, a moderátorka
důrazným hlasem pronesla slova:
„Máme krásné, zdravé, šikovné děti, zaslouží si, abychom se jim věnovali, abychom
se ze všech sil o ně starali, vždyť je to naše
budoucnost, to jsou budoucí Dražice.“ Dlouhotrvající potlesk, mnohde i slzičky, udělaly
tečku za krásným vystoupením. Při písničkách a harmonice Zdeňka Borkovce, dražické-

ho rodáka, jsme si pěkně zazpívali, popovídali
s dávnými kamarádkami, spolužáky a přáteli.
Byly to moc hezké dva dny, bude na co vzpomínat. Vždyť VZPOMÍNKY JSOU JEDNINÝM RÁJEM, ZE KTERÉHO NEMŮŽEME
BÝT VYHNÁNI.
Poděkování patří panu starostovi Standovi
Flígrovi a všem, všem, všem, kteří se o zajištění
tak velkolepé akce zasloužili.
Miluše Voborová 
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Myslivecký závod
Na svátek svatého Václava pořádalo Myslivecké sdružení Raště Dražice již osmý ročník
závodu ve střelbě na asfaltové holuby, který je
nazván právě podle tohoto patrona Václavské
střílení.
Samotný závod se skládá ze tří disciplín – loveckého kola, zajíce na průseku a amerického
trapu. Disciplíny jsou odvozeny jak od sportovních, tak i od loveckých střeleckých dovedností
myslivců. Každému závodníkovi je vypuštěno
celkově 55 asfaltových terčů, lidově zvaných
holubi, letících vzduchem i ,,běžících,, po zemi.
Střelec musí vypuštěný terč zasáhnout buď
jedním, nebo dvěma výstřely z brokovnice. Aby
byl závod ještě těžší, vypouštějí se i dva terče
zároveň tzv. dvojterče, což znamená, že na každý terč je povolen pouze jeden výstřel.
Letošní ročník byl navštíven padesáti pěti
závodníky prakticky z celé ČR, což svědčí o oblíbenosti dražické myslivecké střelnice, která
tak nemalou měrou reprezentuje u široké myslivecké veřejnosti naši obec. A že nestříleli pouze
muži, o tom svědčí například i účast MUDr. Lidky Novákové ze Sedlčan, která byla nejúspěšnějším závodníkem v disciplíně zajíc na průseku,
ve které porazila všechny mužské borce.
Závod probíhal za slunečného počasí pravého babího léta a byl v pravdě nelítostným
kláním všech střelců. Celkovým vítězem se
stal pan Václav Říha z Vodňan, který v závodě „trefil“ celkem 50 terčů, na druhém místě

byl Ondřej Cempírek z Benešova s výsledkem
49 terčů a třetí byl pan Martin Pilecký z Dobříše s 48 terči.
Pro všechny závodníky jsme měli přichystány věcné ceny, a tak si první v pořadí odnesl
tiskárnu k počítači, no a ten poslední jen malou
drobnost. Všechny ceny do závodu jsme obdrželi od našich sponzorů, kterým touto cestou
patří poděkování.
Jako domácí závodníci jsme do závodu nezasáhli. Ne proto, že bychom se báli konkurence,
ale proto, že jsme měli plné ruce práce jako pořadatelé, organizátoři a rozhodčí.
Letošní ročník Václavského střílení byl oficiálně zařazen do programu Setkání rodáků
a přátel obce, a tak jsme rádi přivítali jako diváky naše spoluobčany, kterým jsme mohli prezentovat, co jsme v uplynulém období na střelnici vybudovali. Zájem návštěvníků předčil

naše očekávání a odhadem se jich v průběhu
závodu přišlo na nás podívat více než sto padesát. Všem jsme nabídli občerstvení dle chuti
a žízně. Musím říci, že nás překvapil pozitivní
ohlas ze strany rodáků a jejich pochvala naší
činnosti. Jsme rádi, že jsme spoluobčanům
ukázali, že jsme aktivním spolkem s vlastním
programem, zájmem o aktivní činnost v obci
a nikoliv vrahy nevinných zvířátek, jak se
snaží myslivce prezentovat různé pseudoskupiny ekologických aktivistů, kteří viděli život
na vesnici z rychlíku.
Protože si mnozí z příchozích chtěli také
zkusit vystřelit na asfaltový terč, což ale nebylo
vzhledem k probíhajícímu závodu možné, chtěli bychom zájemce o střílení pozvat k vyzkoušení střelby na některý z termínů tréninkových
střeleb.
Ivan Mynařík 

Ohlédnutí za návštěvou v MŠ
Setkání rodáků 2012
Pohled místní:

Pohled nově příchozí:

„Nějaký rok“ zpátky jsem pomáhala při
obnově školky. Před čtyřmi lety jsem do ní
přestala vodit vnučku. Docela mi to chybí. Ráda jsem si prohlédla všechno nové
od mých posledních návštěv. Musím přiznat, že máme opravdu hezkou školku. Leckdo by nám ji mohl závidět.
Jaroslava Růžičková

Pohled odjinud:
Po mnoha dlouhých letech jsem v rámci
Setkání rodáků navštívil zdejší mateřskou
a základní školu. Na prohlídku MŠ a ZŠ jsem
se velmi těšil. Byl jsem velmi překvapen, jak
je školka moderně vybavena. Něco podobného jsem vůbec nečekal. V duchu jsem to
srovnával s mateřskou školkou v Českých
Budějovicích, kterou navštěvovala moje
dcera. Musím přiznat, že „dražická“ MŠ
byla ve všech úrovních lepší. Zejména jsem
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byl nadšen, jakým způsobem je rozvíjena
tvořivá a zájmová činnost zdejších dětí. Je
s podivem kolik různých činností a kroužků
je pro děti z MŠ pořádáno, jak z úrovně vedení zdejší základní školy, tak různých spolků a sdružení. Podobný zájem o děti jsem
ve městě nezažil. Při prohlídce zdejší mateřské a základní školy ve mně stále více rostla
hrdost na to, že jsem „dražičák“.
Marcel Nezbeda

Můj šestiletý syn chodil 3 roky do školky
v Táboře, tak trochu můžu srovnat úroveň.
Už když jsem poprvé vešla na zahradu
školky a školy, tak jsem byla nadšená, jak
je vybavená a kompatibilní, nečekala jsem
to na „venkovské“ poměry. Po prvním dni
ve školce byl syn nadšený jak z přístupu
vždy usměvavých a všímavých paní učitelek, tak z dětí. Byla jsem velmi překvapená
z předškolní přípravy s rodiči pro předškoláky, kterou připravuje paní učitelka každých
14 dnů. Učila nás, jak lehce hrou jde připravit předškoláčka na školu. Tak profesionální
a obětavý přístup jsem v Táboře nezažila.
Jsem opravdu ráda, že jsem syna přemístila
do tak skvělé školky a budu se těšit na školu.
Děkuji moc paním učitelkám a managementu školy a školky, že ještě něco takového vůbec existuje.
Lída Brejdová 
www.obecdrazice.cz
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Rodáci - sportovci

Pozdrav ze Slovenska
Dobrý deň! Ďakujeme za milé pozvanie
na Vašu oslavu, ale žiaľ, nie je to možné, aby
sme sa na tejto slávnosti zúčastnili. Milý pán
starosta, pekne prosím, aby pri tejto oslave, ak
je to možné, prečítali toto naše pozdravenie.
Vážený pán starosta. Vážení poslanci obecného zastupiteľstva, Vážení občania Dražíc.
V týchto dňoch si spoločne s Vami pripomíname 660. výročie prvej písomnej zmienky o obci Dražice. Táto významná udalosť je
vhodnou príležitosťou na zamyslenie a bilancovanie súčasného života obce a jej obyvateľov.
Zároveň príležitosťou na spoločné stretnutie
občanov s rodákmi a výrazom spolupatričnosti
a hrdosti na svoju obec.
My, občania Slovian s radosťou sledujeme
pri našich návštevách rozvoj a spoločenský život Vašej obce Dražice. Dovoľte nám preto, aby
sme sa aj my pri príležitosti tohto významného
výročia , ktoré v týchto dňoch oslavujete, pripojili k širokému radu gratulantov.
Prajeme obyvateľom obce veľa zdravia, elánu a osobných úspechov, predstaviteľom obce
šťastnú ruku pri napĺňaní ďalších predstáv
rozvoja obce a obci samotnej do mierových rán
prebúdzanie vo Vašom prekrásnom kraji.
Za všetkých občanov družobnej obce
Slovany Elena Jackulíková, starostka obce. 

V rámci setkání rodáků obce Dražice proběhlo v pátek v podvečer vzpomínkové fotbalové
utkání bývalých dorostenců hrajících kolem
roku 1985 krajskou soutěž – 1A dorostu v Dražicích. Na toto utkání se sjížděli stejně jako
tenkrát z okolních vesnic. Kupodivu nikomu
nevadilo, že všichni nejsou z Dražic. Prostě
se sešla dobrá parta fotbalistů z okolí Dražic
a válcovala soupeře.
Po sehraném rodáckém utkání, které skončilo remízou, se ještě dlouho diskutovalo
u piva, jak tenkrát soupeři odjížděli poraženi.
Mimodražičtí se pochvalně vyjadřovali o udr-

žovaném pěkném sportovním areálu a líbila
se jim rozvíjející se obec.Důstojné oslavy
pokračovaly druhý den utkáním krajského
přeboru TJ Dražice-Hluboká vítězstvím domácích 8:0.
TJ Dražice se zasloužila o dobré jméno
obce nejen v historii, ale i v současnosti ji důstojně reprezentuje. O tom se mohli všichni
návštěvníci Dražic přesvědčit, nejen shlédnutím obou fotbalových utkání, ale i prohlídkou výstavy diplomů, pohárů a fotografií
ze života dražických sportovců od roku 1959
až do současnosti.
M. Běhoun 

Přání k výročí

Den otevřených dveří v Sakutusu

Obci Dražice k 660. výročí jejího založení, ve které jsem se před 82 lety narodil, přeji:
Nadále
pokračovat
v jejím rozvoji započatém
v roce 1960 a létech navazujících až do dneška. Zaměřit pozornost na její
rozšiřování na základě vypracovaného a schváleného „Územního plánu rozvoje“, který dává
předpoklady k udržení školních zařízení, služeb
a celospolečenského života v obci.
Vytvářet dobré podmínky pro bydlení, drobné podnikatele, rozšiřování služeb pro své
spoluobčany, společenské organizace a závody
v obci.
Děkuji škole, společenským organizacím
za vzornou propagaci naší obce ve vzdělávací,
výtvarné, modelářské, sportovní, protipožární
a kulturně výchovné činnosti.
Obecnímu zastupitelstvu děkuji za dobré
výsledky v naplňování volebního programu,
udržování veřejných prostranství a čistotě obce.
Přeji mnoho úspěchů v práci pro občany obce
Dražice!!!
Dražice 28.9.2012

Společnosti Sakutus, spol. s r.o., a Sakutus CZ, a.s., využily v pátek 28. září setkání rodáků
a přátel obce Dražice u příležitosti 660. výročí založení obce k zorganizování dne otevřených
dveří obou společností. Pokusili jsme se vám ukázat výsledky našeho dvacetiletého snažení:
spravovaný areál v prostorech bývalého ZD Dražice, naše výrobní prostory a seznámit vás
s aktuálním sortimentem našich výrobků. Z vašich ohlasů, ze kterých vybíráme následující
příspěvky, vyplynulo, že se vám náš den otevřených dveří většinou líbil.
František Kotšmíd

Miloslav Samec 

pokračování na str. 10 

www.obecdrazice.cz

V

elmi ráda jsem navštívila den otevřených
dveří společností Sakutus v areálu bývalého
JZD. Pracovala jsem mimo jiné v přidružené výrobě ještě v prostorách bývalé bramborárny a v dílně na hřišti. To byly doby, když jsme prodávali
Fixacol na výstavě Země živitelka v Budějovicích!
Byla jsem velmi překvapena současnými novými
rozlehlými prostory firem Sakutus a novým sortimentem výrobků. Dnešní dílny se s těmi bývalými
nedají vůbec srovnat. Udivilo mě zejména krásné
a čisté prostředí dílen v bývalém kravínu, vždyť
si dobře pamatuji, jak to vypadalo, když tam byly
ještě krávy. Škoda jen, že vedle rekonstruovaných
budov stojí starý padající seník, ten by se měl
zbourat, aby nedělal ostudu. Na závěr prohlídky
na nás čekalo úžasné občerstvení, zejména jsem
si pochutnala na výborném uzeném masu. Ráda
jsem se setkala s některými dřívějšími kolegy, kteří
mě potěšili zejména tím, co všechno se dá udělat ze

starých nevyužitých prostor, vždyť bez jejich práce
by ty staré družstevní baráky jednou stejně spadly,
jako spadne seník.
Jaroslava Pejšová

S

etkání rodáků jsem velmi uvítal. Stejně
tak možnost podívat se do míst, kde jsem
spoustu let pracoval a kde stojí původní zemědělské stavby. Oceňuji ochotu zpřístupnit prostor
obou firem Sakutus místním lidem, aby si mohli
prohlédnout zejména komplikovanou výrobu, protože, i když je dnes Sakutus největším podnikem
v Dražicích, víceméně se neví, co vše se tam vyrábí
a co vše tato výroba obnáší.
Budovy kravínů, což jsou v areálu vlastně nejstarší zemědělské budovy (po dřevěných kolnách)
dostály obrovských změn a jsou k nepoznání. Ačkoli byly vybudovány poctivě i krovy byly velmi
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Den otevřených dveří v Sakutusu
pokračování ze str. 9 

z mnoha jiných bývalých JZD. Třeba ta dřevěná
stodola, co pomalu padá, tu vidíme pokaždé při
sledování fotbalu. Navíc Sakutus dal a dává práci
místním lidem, které tenkrát JZD pustilo, protože
už je nepotřebovalo.
Julie Vršková

kvalitní (pro pamětníky, pan Hervíř z Klokot),
zbyly z nich jen opotřebované, opuštěné, zpustlé
kravíny. A i přesto, že jsem Sakutus průběžně ze
zájmu navštěvoval a změny mohl pozorovat, byl
jsem velmi potěšen a překvapen, jak se bývalé kravíny změnily. Je to jistě pro zaměstnance příjemné
prostředí se spoustou prostoru. Pamatuji začátky,
kdy se ještě v přidružené výrobě dělaly průtokové
palivoměry, o které ale nebyl příliš velký zájem,
a tak se pan Skalák s ing. Tlustým pustili do výroby topných desek NOMATERM, které dodneška
tvoří základ vyráběných infrapanelů.
Ještě k celému setkání rodáků: doprovodný program mne velmi zaujal (výstava a promítání fotografií, otevřená škola, unikátní věc - svěcení praporů). Chtěl bych podtrhnout společenský večer
a hlavně kulturní program, jak se podařilo skloubit hudební vystoupení místních rodáků, zpěváků
a dětí ze školy. Škoda, že jsem se nepotkal se všemi,
které bych rád viděl, protože hodně lidí vůbec o této
akci nevědělo.
SN

U

příležitosti setkání rodáků naší obce se mi
naskytla možnost prohlídky místní společnosti Sakutus. Velice příjemně mne překvapilo jak
je místní areál, a to jeden z mála zemědělských,
upraven a systematicky zvelebován. A proto, a to
se již mohu považovat za pamětníka obce, že si
pamatuji na začátky působení této místní firmy
transformací z přidružené výroby tehdejšího Jednotného zemědělského družstva Průkopník, je
za lidmi, kterým se firma stala spíše posláním než
povoláním, vidět neuvěřitelný kus práce. V rámci prohlídky společnosti, o firmě, zaměstnancích
a produktech s erudicí jemu vlastní podal výklad
jeden z duchovních otců společnosti, nestárnoucí
pan Skalák. K tomu neobyčejně velkorysý raut,
který jen umocnil zážitek z prosperující společnosti. Tak třeba tentokrát za méně než dvacet let
nashledanou.
Jaroslava Levová

P

rohlídka v Sakutusu se nám strašně líbila. Byli jsme překvapeni, jak je tam dnes
vše čisté. Zmizely dokonce i zanedbané silážní
jámy. V místech, kde bývaly krávy, je dnes čistá
dílna, ze zaprášené půdy, kde se skladovalo seno,
je jídelna, kde jsme dostali výborné občerstvení.
Prohlídkou nás provázeli zaměstnanci, kteří nám
moc ochotně všechno ukazovali a zodpovídali
na všechny dotazy. Na druhé budově jsme zase
vyvalovali oči, když nám pan Skalák ukazoval
všechny ty stroje a výrobky, co se tam dělají, to
jsme ani nevěděli.

J

Je výborné, že se zvelebení původních zemědělských prostor chytli domácí a ne cizí lidé, kteří by
jistě využili prostory jen krátkodobě. Domácí se
snaží budovy neustále zhodnocovat, nechtějí je
nechat chátrat, aby z nich nebyla zbořeniště jako

ménem obou společností a zaměstnanců děkuji všem, kteří si našli chvilku času
a prohlédli si naše výrobní prostory. Byli jsme mile
překvapeni velkým zájmem, který vysoce předčil
očekávání. Doufám, že se vám den otevřených dveří líbil a najdete si k nám cestu i jindy, třeba když
budete potřebovat s něčím pomoci. Těšíme se.
František Kotšmíd 

Žehnání v kostele
Dražický kostel sv. Jana Křtitele se stal
28. září 2012 svědkem vzácné události. Konalo se v něm žehnání vlajky Obce Dražice a pra-
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poru místního Sboru dobrovolných hasičů.
Organizační zajištění panem Ivanem Mynaříkem a vedením hasičů mělo vysokou úroveň

a patří jim poděkování. Již zahájení a převážení praporů od obecního úřadu ke kostelu
na koněspřežné čtyřkolové ruční stříkačce slibovaly nevšední zážitky. Hasiči v plné parádě,
důstojně a disciplinovaně odvedli průvod občanů, který během cesty pořádně zmohutněl,
až ke kostelu. Tam všechny přivítala kapela
doprovázející celý obřad vedený P. Pavlem Zahradníkem OMI.
Tato výjimečná akce bude navždy nesmazatelně zapsána do významných historických
událostí obce.
Tak jako nápis na nejmladším zvonu dražického kostela přinesl odkaz ve znění:
PRO ČEST A SLÁVU BOŽÍ, PRO BLAHO ŽIVÝM I MRTVÝM OSADNÍKŮM DRAŽICKÝM
L.P. 1924
se k tomuto odkazu přidala i žehnaná vlajka
obce a prapor hasičů.
L.P. 2012
Jaroslava Mičíková 
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Vítání občánků

Jako každým rokem v naší obci se uskutečnilo Vítání občánků. Letos se tato slavnostní událost konala v sobotu 3. listopadu v zasedací místnosti nově otevřeného obecního úřadu v Dražicích. Po krátkém kulturním programu, který předvedli žáci ze základní školy, přivítal do života
18 nových občánků pan starosta Stanislav Flígr. Přítomní rodiče se podepsali do kroniky Sboru
pro občanské záležitosti a převzali si dárkové balíčky a kytičku. Celou slavnostní akci fotograficky
zachytil pan Josef Vlček.
Jarka Salabová 

Kostel jako Večeřadlo
Když jsem poprvé vešel do farního kostela
v Dražicích, byl jsem překvapen. Nyní, po tom,
co v Dražicích působím již téměř pět měsíců,
jsem si na netradiční úpravu kostela trochu
zvykl, ale hlavně jsem pochopil její záměr.
Uspořádání do půlkruhu totiž není zvoleno náhodně, má svůj význam – symboliku.
Dražický kostel má připomínat Večeřadlo
v Jeruzalémě, místo kde Pán Ježíš večer před
svou smrtí na kříži ustanovil mši svatou. Když
vzal při této první mši svaté v jeruzalémském
Večeřadle do rukou chléb a víno a řekl: „Vezměte a jezte z toho všichni, toto je moje tělo...,
toto je kalich mé krve...“ a dal jim jíst chléb
proměněný tajuplným způsobem ve své tělo
a víno proměněné ve svou krev, neseděli jeho
apoštolové v kostelních lavicích a on nestál
někde daleko před nimi. Seděli (nebo přesněji
leželi, protože při slavnostních hostinách v Jeruzalémě kolem roku 30 se lehávalo na lehát-
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kách v takovém polo lehu a polo sedu...) kolem
společného stolu jako přátelé. A právě toto má
netradiční úprava kostela připomínat: při každé mši svaté jsme shromážděni kolem Pána
Ježíše jako jeho přátelé (podobně jako byli kolem Pána Ježíše před přibližně 1982 lety ve Večeřadle shromážděni jeho apoštolové). A když
v modlitbě Otče náš nazýváme Boha naším
společným Otcem, měli bychom se k sobě snažit chovat jako bratři a sestry.
Ta zvláštní úprava kostela v Dražicích
vznikla se zvláštním záměrem. Má zdůraznit myšlenku, že mše svatá není jen nějaký
mrtvý obřad, historická ceremonie..., ale setkání Ježíšových přátel na společné hostině.
Srdečně vás zvu: přijďte také vy do tohoto
společenství (v neděli v 8:30 - v zimě v teplém oblečení...).
P. Pavel Zahradníček OMI, duchovní správce

v Dražicích a na Klokotech

SDH Dražice
Dne 16. června pořádal náš sbor námětové cvičení JSDHO a sborů okrsku. Úkolem bylo dopravit vodu od Matoušovského mlýna do kopce směrem do Dražic. I přes docela velké převýšení (cca
130 m) se podařilo šesti čerpadly dopravit vodu
na cílovou metu. SDH okrsku si tak vyzkoušely
především techniku (čerpadla, hadice), ale i spolupráci a komunikaci mezi jednotlivými sbory.
Koncem června jsme byli pozváni na předávání
darů do Bechyně. SDH Dražice převzal v rámci
realizace projektu „Materiální vybavení pro Sbory
dobrovolných hasičů v Jihočeském kraji“ z prostředků Skupiny ČEZ (JE Temelín) plovoucí motorové čerpadlo Aquafast Froggy.
Na začátku července jsme navštívili spolu se
zástupci obce a Tělovýchovné jednoty partnerskou obec Slovany na Slovensku. Naši přátelé
pro nás tentokrát připravili návštěvu salaše,
martinského skanzenu, a protože bylo nádherné
počasí, nechybělo ani koupání. Na programu bylo
i přátelské fotbalové utkání a ukázky požárních
útoků. Třídenní setkání vyvrcholilo zábavou se
živou hudbou, výbornou kapustnicou a pečenými
dobrotami.
25. srpna jsme se zúčastnili soutěže u příležitosti 115 let sboru dobrovolných hasičů v Drhovicích. Tentokrát nebyla soutěž pořádána dle
pravidel požárního sportu. Do útoku, ale hlavně
do štafety byli zapojeni všichni členové družstva (podlézání překážek, přenášení hadic nebo
pivních sudů). Domů jsme odjížděli s pohárem
za třetí místo.
Na konci prázdnin byl jednotkou JSDHO vyčištěn přepad rybníka „Na Suchých“ tlakovou vodou.
V rámci setkání rodáků a přátel obce dne
29. září proběhlo v kostele sv. Jana Křtitele žehnání praporů SDH a Obce Dražice. Oba prapory
byly převezeny od obecního úřadu ke kostelu
na koněspřežné čtyřkolové ruční stříkačce za doprovodu hasičů a občanů Dražic. Po žehnání praporů byla u kostela předvedena ukázka hašení
touto historickou stříkačkou.
Tradiční hasičský ples se uskuteční dne 26. ledna 2013 od 20.00 hodin v KD Dražicích. K tanci
a poslechu bude hrát kapela „Spino Tábor“.
Protože se jedná o poslední letošní číslo dražického občasníku a blíží se konec roku, dovolte
mi popřát všem krásné prožití svátků vánočních
a vše nejlepší v roce 2013 .
Michal Páša 
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Zdařilá družební návštěva Slovenska
První prázdninový víkend se ve třech dnech
za podpory starosty obce p. Flígra, TJ-Dražice
a SDH Dražice uskutečnil zájezd do družební
obce Slovany.
Tentokrát po včasném příjezdu nás uvítala
starostka obce, po zdařilém přípitku byla připravena dobrá večeře. Po krátkém zavzpomínání pokračovala návštěva salaše s ochutnávkou
ovčího sýra a žinčice.
Po ochutnávce borovičky a hruškovice šla
většina účastníků odpočívat.
V sobotu po snídani proběhla návštěva skanzenu „Slovenská dedinka“ v Martine. Počasí
nám tentokrát přálo, takže po obědě všichni
uvítali návštěvu přírodního koupaliště Mošovce. Většina se koupala a osvěžovala, málo jednotlivců odpočívalo v chládku pod borovicemi.
V odpoledních hodinách před zahájením
utkání v kopané jsme si navzájem předali
dárky. Na samotné utkání za naše družstvo
nastoupilo několik veteránů a posily z řad ligových žáků. Dále pokračovala soutěž hasičů,
našim borcům podklouzávala obuv, čas útoku
na domácí borce nestačil. Večer pokračovala
taneční veselice na připraveném venkovním
parketu, no a s ranním úsvitem se šlo spát.
V neděli po vydatné snídani a občerstvení
nastalo loučení. Po několika polibcích na rozloučenou (borovička, hruškovica) se výprava
vydala do Dražic. Cesta na Slovensko a zpět
proběhla bez nejmenšího problému, za hladký

průběh zájezdu patří poděkování řidiči autobusu p. Slávku Fořtovi. Pestrý program se všem
účastníkům i těm, kteří se akce zúčastnili po-

prvé, líbil, takže dle slov starosty obce Dražice
za rok na shledanou.
Kuchár Vladimír 

Soustředění mladší a starší přípravky
Letní soustředění mladší a starší přípravky se letos uskutečnilo již počtvrté, tentokrát
od 22. do 26. srpna. Celé se odehrálo v prostředí obce Dražice, které je ideálním místem pro
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náš čtyřdenní pobyt. Obec nám nabídla vedle
ubytování ve škole i výbornou kuchyni s ochotným a milým personálem. Během celého pobytu prošli hoši náročnou sportovní přípravou,

která má několik fází. Vše se odehrávalo jak
na hřišti u školy (rozcvička, hry), tak i v příjemném areálu TJ Dražice. Zde jsme využili hlavně
fotbalové hřiště, kde dopoledne probíhala kondiční příprava převážně s míčem. Odpoledne
jsme se pak soustředili na obratnost, na práci
s míčem a na další formy hraní fotbalu. Na závěr po náročném dni jsme zpestřili trénink
různými dovednostními hrami, které jsme pro
chlapce připravili.
Skutečně jsme si i přes náročnost těchto dnů
celé soustředění užili a jsme rádi, že naše vynaložené úsilí a čas nebyly zbytečné. Nikomu se
naštěstí nepřihodil žádný úraz a všichni jsme
sice unaveni, ale spokojeni a natěšeni na další
mistrovské zápasy, které hned po soustředění
začínají.
Na závěr bychom chtěli touto cestou poděkovat: zastupující ředitelce pani Míčíkové, starostovi panu Flígrovi, panu Běhounovi za TJ
Dražice, kolektivu kuchyně pani Samcové
Trenéři přípravek:
Bc. Radek Fořt, Jaroslav Fořt 
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Podzim 2012 – muži ,,A“

Mám-li zhodnotit činnost ,,A“ mužstva
za období od léta do konce roku 2012, musím
začít tím, jaké cíle jsme si stanovili pro letošní sezonu. Jak jistě víte, uplynulý ročník krajské soutěže ve fotbale se nám podařilo vyhrát
a proto i cíle na tu nadcházející musely být
smělejší než v minulosti, kdy nám stačilo zachránit se. Protože se nám podařilo zachovat
téměř stejný kádr z minulé úspěšné sezony
(skončil jen Radek Voneš a na hostování přišel
David Fiala), chtěli bychom i v tomto ročníku
okupovat příčky nejvyšší.
Trénovat jsme začali už v průběhu letních
dovolených, což se projevovalo menší účastí při
výbězích kolem řeky a nabírání potřebné fyzičky. Ani do prvního mistrovského utkání jsme
nešli v kompletní sestavě a prohráli jsme. Bylo
to navíc na domácím hřišti se Čkyní. Naštěstí
jsme, díky rozlosování, měli šanci na reparát
v podobě dalšího zápasu hraného doma. Po velikém trápení se nám podařilo porazit Soběslav
nejtěsnějším rozdílem 1:0. Další zápas v Třeboni už naznačil zlepšení ve hře. Bezgólová
remíza byla toho důkazem. O týden později
jsme navázali na zlepšující se výkon a celkem
hladce porazili doma Vodňany 3:0 a připravovali se na derby do Veselí. To nám však nevyšlo, prakticky po celý zápas jsme byli lepším
mužstvem, bohužel bez brankového vyjádření.
Soupeř se dokázal jednou prosadit a tak jsme
odjížděli s prohrou. Zlomovým se pro nás stal
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zápas v Písku. Tedy v utkání na hřišti soupeře,
který nám v tabulce ,,šlapal na na paty“. Po jednoznačně nejlepším výkonu v podzimní části
jsme je na jejich hřišti dokázali přehrát a po zásluze i zvítězit 2:0. Vítězství v tomto zápase
nás posadilo do čela tabulky soutěže (bylo odehráno 7 kol). Následovala velice úspěšná série.
Postupně jsme porazili doma Hlubokou 8:0,
v Rudolfově vyhráli 2:1, rozdrtili doma Dačice
10:4. Pak jsme sice zaváhali v Sedlici prohrou
2:1. Vítězná série pokračovala hned o týden
později. Na domácím trávníku jsme deklasovali Hradec 4:0, v Lažišti vyhráli dokonce 7:1
(nejvyšší naše výhra na hřišti soupeře) a doma
porazili Prachatice 3:0 v přímém souboji o vedení v tabulce. Osm kol jsme kralovali krajskému přeboru až přišlo poslední podzimní kolo.
Hráli jsme v Jankově a jen bodový zisk nám zaručoval přezimování v čele. Bohužel jsme toto
utkání nezvládli a prohráli 3:1. Tím se před nás
dostal Písek a stal se tak ,,půlmistrem“ krajské
soutěže. Má před námi jednobodový náskok
a je na nás se o zimní přestávce kvalitně připravit na jarní část a poprat se o výhru celé
soutěže. Nebude to však jednoduché. Aspirantů na vítězství je v tomto vyrovnaném ročníku víc. Věřme, že my při tom nebudeme hrát
druhé housle.
Naši hráči se prosadili i do fotbalových statistik. V tabulce střelců patří druhá příčka Karlu Novotnému za 11 přesných zásahů, v první

desítce máme ještě Mariana Horku a Honzu
Kromku. Oba vstřelili dosud po 9 brankách.
V soutěži o nejvíc zápasů s vychytanou nulou vévodí náš brankář Pavel Janouch, zatím
jich má sedm.
V současné době se scházíme jednou týdně
v tělocvičně, abychom se alespoň trochu udržovali v kondici. V první polovině ledna máme
v plánu vyrazit na běžky na Šumavu. To už ale
bude naplno probíhat zimní příprava, jejíž zahájení stanovil trenér Veselý na 5. ledna. Protože jsme pořád ještě v Dražicích všichni amatéři,
nevyrazíme na žádné vysokohorské soustředění, ale opět se budeme připravovat v domácích
podmínkách 3x týdně. Střídat budeme halu
s posilovnou a s výběhy po sadech na starém
městě v Táboře. Určitě sehrajeme před začátkem jara několik přípravných zápasů.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem příznivcům dražického fotbalu, kteří si na podzim našli cestu do našeho sportovního areálu. Za hráče můžu slíbit, že udělají jistě vše pro to, aby
na jaře navázali na podzimní úspěchy a byla
radost se přijít na jejich hru podívat.
Stejný dík patří také všem sponzorům,
bez jejichž přízně by nešlo provozovat fotbal
na takové úrovni jako dosud. Zvláštní poděkovaní patří obci Dražice, která se na provozu tělovýchovné jednoty podílí největší
měrou.
Lubomír Kolář, as.trenéra 
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Dražičtí muži „C“
Dražičtí muži, mužstvo C bylo založeno
na žádost mnoha hráčů, kteří nedostávali prostor zahrát si v ostatních mužstvech(A nebo
B), a fotbalistů, kteří chtěli sportovat nejen
pro umístění, ale i pro zábavu. Zároveň jsme
chtěli nabídnout možnost členům dorosteneckého družstva zapojit se do mužských soutěží
a tím jim usnadnit těžký přechod z mládeže
mezi muže. Naši hráči se chtějí bavit fotbalem, sportem a rovněž i tak posezením při
hodnocení svých výkonů. Předpokládali jsme,
že starší hráči budou předávat své cenné zkušenosti mladým, ale to se nám moc nedaří.
Někteří zkušení fotbalisté dali přednost účasti
v B týmu ve vyšší soutěži. Bohužel nedostačující komunikace vedení B mužstva s některými
mladými hráči a vedením C týmu zapříčinila
malé prolínání hráčů, které by bylo ku prospěchu obou týmů. I přesto jsme se každý zápas
sešli minimálně v patnácti hráčích a přitom dosahovali poměrně slušných výsledků. Nyní se
nacházíme na pěkném postupovém 4. místě.
V jarní části sezóny odehrajeme tři zbylé zápa-

Mladší dorost
Dražičtí muži, A družstvo nejsou jediní, kdo
hraje krajský přebor v kopané. Jsou to i naši
mladí dorostenci pod hlavičkou MAS Táborska.
Takto vysokou soutěž dražičtí dorostenci hráli naposledy téměř před třiceti lety. Měli jsme
proto obavy, jak se nám v této silné konkurenci
bude celou sezónu dařit. Po krásném začátku,
kdy jsme se nacházeli na výborném 5. místě,
nastaly krušné chvíle. Nevyhráli jsme osm zápasů v řadě z důvodů mnoha zranění, nedoplňováním hráčů z MAS Táborska a bohužel i odchodem několika hráčů. Mnohdy se stávalo, že
jsme nehráli v plném počtu, ale pouze v deseti.
Podzimní část sezóny jsme zakončili vysokou
výhrou nad mužstvem Břilice 8:0 a poté dokopnou. Nyní se nacházíme pod středem tabulky
a doufám, že do konce sezóny se budeme pouze
zlepšovat a bojovat o vyšší příčky. Tímto bych
rád poděkoval rodičům hráčů za jejich trpělivost a tělovýchovné jednotě za podporu.
Flígr Miroslav, trenér 
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sy, které rozhodnou do jaké tabulky se probojujeme. Posledním zápasem na hřišti Dražic jsme
uzavřeli podzimní část sezóny vysokou výhrou
nad mužstvem Stádlce 7:1. Na základě posledních výsledků je možné předpokládat zlepšení
všech mladých hráčů a jejich možný posun do B
týmu . Závěrečná dokopná se konala v restauračním zařízení Na Hřišti, kde jsme se sešli

ve velkém počtu a uzavřeli tím podzimní sezónu. Náklady spojené s provozem C mužstva se
podařilo zajistit díky soukromému investorovi
a oddílovou pokladnu jsme tak nezatížili dalšími finančními výdaji. Tímto bych rád poděkoval hráčům za jejich spolupráci,sportovní výkony a hlavně našim věrným fanouškům.
Flígr Miroslav, trenér 

Dražičtí muži „B“

Fotbalové mužstvo B postoupilo na jaře ze
třetí třídy do okresního přeboru, a to z druhého místa, k čemuž přispěly výsledky z ostatních
soutěží.
Diskutovalo se, zda má postup pro mužstvo
vůbec smysl. Starší hráči, kteří již okresní přebor hráli a věděli, co to obnáší, byli spíše proti.
Je něco jiného udržet mužstvo a náladu v něm,
když se hraje na vrcholu tabulky a vyhrává se,
a něco jiného je, když je tým na spodu tabulky
a musí bojovat o každý bod. Nakonec se rozhodlo, že se postoupí, a to hlavně kvůli mladším
hráčům, kteří by měli v budoucnu tvořit osu
mužstva. Oslovili se hráči, kteří byli v okolních
mužstvech na hostování (Kolář Michal, Novotný Jiří, Salaba Aleš ). Všichni tito hráči se vrátili
a chtěli B mužstvu pomoct se vstupem do sezóny a s hraním vyšší soutěže. Díky velkému po-

čtu hráčů a z iniciativy p. Flígra bylo založeno
v Dražicích ještě C mužstvo. V následujících měsících se ukázalo, že to nebyl šťastný krok, protože hráči, kteří byli na hraně mezi B mužstvem
a C mužstvem, nezabojovali o sestavu a rovnou
sklouzli k lehčí soutěži, kde jsou zápasy méně
vypjaté a bez větších emocí. Naštěstí fungovala
spolupráce s A mužstvem, které dle možností
doplňovalo naše počty a přispělo nejen k lepším
výsledkům, ale i ke kvalitě hry. Díky těmto skutečnostem se B mužstvo umístilo na desátém
místě a určitě má do jarní části soutěže co dohánět. Po posledním zápase jsme uzavřeli podzimní část soutěže tradiční „dokopnou“ , kterou
jsme měli v pohostinství Na hřišti. Nyní se musí
vyřešit otázka trenéra, který udělá kvalitní zimní přípravu a povede B mužstvo do jarních bojů
v okresním přeboru.
Jiří Novotný 
www.obecdrazice.cz
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6. ročník Memoriálu L. Běhouna

Nohejbalisté
MAREN CUP 2012
Dne 14. 7. se konal v Táboře tradiční turnaj
MAREN CUP. Nám se nepodařilo proniknout
do semifinále a skončili jsme na 5. místě.
Hráli: Honza Samec, Jarda Volek, Milan Vlček

DRAŽICKÝ TURNAJ 2012

V sobotu 17. 11. uspořádal oddíl stolního tenisu při TJ ve spolupráci s COMETT PLUS již 6.
ročník Memoriálu Luboše Běhouna.
Uctít Lubošovu památku a utkat se o pěkné
věcné ceny přijelo 30 účastníků. Nejlépe si vedl
mladý Ondřej Peterka ze Soběslavi. Z místních
se nejlépe umístnili O. Leibl s J. Šerým, dobře

si vedl i V. Cibulka. Až do finále soutěže útěchy
se dostal Fr. Ursacher.
Po předání hezkých a hodnotných cen připravili pořadatelé pro účastníky příjemné posezení s pohoštěním. Bezchybný průběh a dobrá úroveň byly jistě dobrou pozvánkou na další

ročník.

Letečtí modeláři
léto a podzim 2012
I v letošním roce dosáhli členové Modelářského klubu Dražice výborných výsledků, které
vyústily v účastech na národních i mezinárodních soutěžích.
Dva naši závodníci, Vít Krátký a Petr Novotný, byli nominováni do reprezentace České
republiky a zúčastnili se v červenci juniorského Mistrovství světa ve Slovinsku. Při účasti
závodníků ze 17 zemí obsadili ve své kategorii
14. a 25. místo v soutěži jednotlivců a 7. místo
v soutěži družstev.
Z Mistrovství republiky mládeže v Kožlanech jsme si v kategorii házedel odvezli 4 medaile včetně dvou titulů Mistrů republiky. V kategorii žáků vybojoval titul Mistr republiky
Jaroslav Halaš, stříbrnou medaili získal Michal

Páša a bronzovou jeho bratr Ondřej Páša. V kategorii juniorů obhájil titul Mistra republiky
Vít Krátký. Dalším zástupcům dražického klubu v kategorii juniorů se medailového umístění
dosáhnout nepodařilo.
V kategorii F1B se naši závodníci zúčastnili
3 závodů seriálu Světového poháru (dvou
na Slovensku a jednoho na blízkém letišti
Všechov) i několika závodů seriálu Českého
poháru a ani tam se v konkurenci seniorských
závodníků neztratili.
Stejně jako v letošním roce bude dražický
klub v roce 2013 pořádat 3 veřejné letecko-modelářské soutěže a nově se ujme i pořadatelství
Krajského přeboru mládeže Jihočeského kraje.
Pavel Liška, předseda klubu 

Koncem července jsme pořádali v areálu TJ
Dražice nohejbalový turnaj trojic.
Sešlo se 8 družstev, z toho tři z Dražic. Byly
dvě skupiny a hrálo se na dvou kurtech, takže
vítěz byl znát už ve dvě hodiny. Stal se jím tým
z Plané, který ve finále porazil Plovárnu Tábor,
třetí místo obsadil náš tým ve složení: Honza
Samec, Laco Kuchár a Dano Gálik, který byl
vyhlášen nejstarším hráčem turnaje, ale svou
bojovností předčil i o dvě generace mladší
hráče ( Dano, díky ). Všichni účastníci si díky
pěknému počasí, příjemnému prostředí, chutnému guláši a studenému pivečku v hospůdce
na hřišti užili hezký den ( někteří i noc ).

TURNAJ KDE SE DAŘÍ,
KREJDA CUP 2012

Je to až neuvěřitelné, ale po roce se nám
opět podařilo vyhrát tradiční turnaj v Táboře
a přivést zpátky putovní pohár do hospůdky
na hřišti. Poslední sobotu v srpnu nás zastihli
ve výborné formě a soupeřům jsme nedali šanci.
V průběhu turnaje jsme ztratili jen jeden set a to
ve finále s domácí Plovárnou. I tak s naším výkonem nebyl jeden z hráčů spokojen. ACH JO.
Hráli: Honza Samec, Láďa Kuchár, Jarda Volek

DALŠÍ SKVĚLÝ ÚSPĚCH
DRAŽICKÉHO NOHEJBALU
1.MÍSTO V TUČAPSKÉ LIZE 2012
Tučapská liga zná své vítěze a poražené.
Těší nás, že náš celek ve své premiéře dosáhl
až na samý vrchol. Celou sezonu jsme se drželi na druhém místě a teprve v posledním kole
jsme dokázali skvělým finišem urvat 13 bodů
ze 14 možných a předstihnout dosud vedoucí
tým Myslkovic, který dva ročníky předtím vyhrál. Nejlepším hráčem závěrečného kola byl
vyhlášen náš Honza Veselý.
Za Dražice hráli: Honza Samec, Láďa Kuchár, Honza Veselý, Milan Vlček, Jirka Novotný, Luděk Zahájský
Konečná listina:
1. TJ Dražice (44) 2. Myslkovice (41) 3. Rapid Mezna (35)
Honza Samec 

www.obecdrazice.cz
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S čerty
nejsou žerty
Ve středu 5. prosince nás navštíví výprava
z pekla, aby stejně jako každý rok zúčtovala se
všemi hříšníky. Pokud máte obavy, že na vaše
dítko parta pekelníků pod vedením samotného Lucifera zapomene, připomeňte se, prosím,
na e-mailove adrese NOMDrazice@seznam.cz
a nebo tel. čísle: 725 182 849 (udávejte prosím

jména a hříchy vašich ratolestí).

Volejbal ženy
Podzimní turnaj

Pomozte
divadelníkům
Kdo věnuje nebo zapůjčí starou žehličku (ne
elektrickou!) do připravované divadelní hry?
Pokud máte doma dobové šatstvo či různé
drobné věci vhodné pro divadlo, budeme rádi,
když nám je nabídnete (lidové kroje i jejich části, dobové uniformy, oděvní doplňky – klobouky, šály apod.)
Předem děkuje
divadelní soubor Dražice
Kontakt: Libuše Skaláková, Dražice 99

telefon: 733 108 756

Plánované akce
v Dražicích
1. 12. 2012
16. 12. 2012
18. 12. 2012
22. 12. 2012
22. 12. 2012
23. 12. 2012
24. 12. 2012
25. 12. 2012
29. 12. 2012
4. 1. 2013
26. 1. 2013
23. 2. 2013
8. 3. 2013
23. 3. 2013
13. 4. 2013

Rozsvícení vánočního stromu
+ adventní jarmark
Adventní koncert dětí
ZŠ Dražice
Vánoční besídka
Diskotéka
Rádia KISS Jižní Čechy
Zpívání u stromečku
– LŠÚ Sezimovo Ústí
Zpívání u stromečku
– „Mexická vlna“
Zpívání u stromečku – kapela
Kotalík a spol.
Vánoční turnaj
ve stolním tenise
Vánoční Tour – Argema
Na stojáka
Hasičský ples
Sportovní ples
Zábava – Horkýže slíže
Školní ples

Zábava - Harlej

V září proběhl v Dražicích další ročník
podzimního turnaje ve volejbalu. Tentokrát
se utkalo celkem 5 družstev. Dražické ženy
vytvořily ze svých řad čtyři družstva a jedno
družstvo přijelo z Jistebnice.
Dražické družstvo ve složení I. Stuchlíková,
J. Salabová, V. Urbanová, L. Vačlenová, R. Šimáková, M. Pavlíková (střídal A. Salaba) získalo pohár a obsadilo 1. místo. Druhé místo si
vybojovaly dražické ženy ve složení J. Pavlíko-

vá, P. Stuchlíková, M. Běhounová, J. Nováková, E. Pavlíková, J. Pavlík a příčka třetí patřila
oddílu mladších volejbalistek z Dražic.
Díky pěknému počasí plynul celý turnaj
v dobré náladě, nechybělo ani občerstvení, šampaňské a dobrá nálada. Poděkování
za tuto zdařilou akci patří nejen všem zúčastněným, ale i pořadatelskému oddílu mladších
žen.
I. Stuchlíková 

Vánoční a novoroční přání
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