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Voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Dražicích se zúčastnilo celkem
401 voličů, tj. 62,36 % z celkového počtu
643 (636 voličů z obce, 7 občanů volilo
na voličský průkaz). První se dostavila
do volební místnosti paní Květuše Ťoupalíková, poslední byla Terezka Zemenová.
Nejmladším voličem byl Pavel Skalák nejml. a nejstarší paní Zdeňka Turecká.
Jaroslava Slabá 

Výsledky voleb
Název strany, hnutí nebo koalice

Počet hlasů

Vážení spoluobčané!
Po krátké odmlce se vám dostává do rukou další
číslo našeho občasníku, v tomto roce třetí a poslední. Dovolte mi proto, abych krátce zhodnotil právě
končící rok 2013. Z mého pohledu i přes červnovou
nepřízeň počasí se nám daří plnit námi stanovené
plány pro rok 2013. Ukázalo se jako dobré řešení začít s další etapou oprav chodníku podél hlavní silnice
co nejdříve v jarních měsících.
Zůstal nám pak větší časový prostor pro naše
další činnosti a stavby. Opravu chodníku se nám
podařilo dokončit v termínu, a tak nám pro příští
rok zůstává opravit poslední úsek od Večerky směrem na Písek. V průběhu jara jsme na základě nabídky odkoupení nemovitosti čp. 43 přehodnotili
umístění plánované výstavby domu s pečovatelskou
službou. Po pečlivém zvážení všech pro a proti jsme
se rozhodli zakoupit objekt a pokračovat v přípravě
výstavby pečovatelského domu místo čp. 43. V příštím roce bychom chtěli provést potřebné demoliční
práce a zahájit projektovou přípravu, popřípadě celý
proces dotáhnout až ke stavebnímu povolení.
V měsíci květnu jsme zahájili, pro nás v tomto
roce největší stavbu, a to provedení konečného kabátu kulturního domu, největšího objektu v naší
obci. Za pomoci řemeslníků z naší obce a okolí se
nám tento úkol podařilo dokončit, tak jak jsme
předpokládali. Posouzení, zda naše počínání bylo
úspěšné či nikoli, je na vás. Prostřednictvím našeho
občana p.Kašpara se nám v letošním roce podařilo
zhotovit projektovou dokumentaci na přebudování
bývalých dílen vojenských lesů na novou hasičskou
zbrojnici. Předpokládáme, že tato stavba bude zahájena na jaře příštího roku. To, kdy toto dílo dokončíme, bude závislé na iniciativě členů hasičského
spolku a finančních prostředcích obce. Osobně bych
byl rád, aby se naši hasiči přestěhovali do nového
objektu do konce roku 2014. Určitě si nové prostory za svou veřejněprospěšnou činnost zaslouží. To
ostatně prokázali nejednou a i v letošním roce při
červnové bleskové povodni.

Druhou největší stavbou tohoto roku je výstavba sběrného dvora. Zahájení výstavby se nám díky
povodním zpozdilo, doufám však, že zpoždění doženeme, a tak jak jsme plánovali, otevřeme sběrný
dvůr pro vás naše spoluobčany nejpozději na začátku příštího roku. Pro vaši informovanost uvádím
předpokládané projektované náklady stavby včetně
vybavení, činí 3 milióny korun. V současné době odhaduji, že díky provádění některých prací svépomocí
a místními řemeslníky se dostaneme zhruba na poloviční částku. Z té se nám ještě podařilo zajistit dotaci z EU na vybavení kontejnery v celkové hodnotě
cca půl miliónu korun.
Ve sportovním areálu jsme za pomoci dotace
krajského úřadu zrekonstruovali povrch multifunkčního hřiště a v letošním roce ještě chceme dokončit výměnu oken na objektu zázemí pro sport.
Výměnu oken též započneme na naší základní škole
a předpokládáme ji dokončit v příštím roce. Chceme
všemi silami zlepšit podmínky stávajícím i novým
členům pedagogického sboru a hlavně našim dětem.
Věřím, že nové vedení školy utuží kolektiv pracovníků, což by mohlo vést i ke zlepšení výchovně vzdělávacího procesu v naší škole. Nezapomínáme ani
na naši naplněnou mateřskou školu. Pro příští rok
připravujeme zateplení objektu.
Těší mne, že se rok od roku zvyšují aktivity stávajících spolků a vznikají i nové zájmové skupiny.
Obec jako taková nemůže samozřejmě zajistit finančně veškerý chod spolků, ale chce v rámci svých
možností co nejvíce tuto činnost podpořit. Abychom
co nejméně zatížili vaše peněženky v příštím roce,
zastupitelstvo na svém říjnovém zasedání odsouhlasilo nezměněnou výši vodného a stočného pro rok
2014. Zároveň zůstává na stávající výši i daň z nemovitosti. Na listopadovém zastupitelstvu rovněž
navrhnu ponechání stávající výše nájemného pro
fyzické osoby i podnikatele využívající objekty obce.
Bohužel se nevyhneme zvýšení poplatku za sběr
a likvidaci komunálního odpadu, který jsme i přes
neustálé zvyšování nákladů udrželi šest let na stejné výši. Věřím, že navržená částka bude dostačující
na pokrytí nákladů alespoň na dva až tři roky.
A na závěr co mne jako starostu nejvíce potěšilo?
Byl to nultý ročník Dražického koštu pálenek, který
by se mohl do budoucna stát novou a krásnou tradicí, při které se naši spoluobčané budou setkávat,
tak jako i na jiných společných akcích, diskutovat,
kritizovat, prostě žít pospolu.
Závěrem mi dovolte, abych vám popřál krásné
Vánoce, spokojený a klidnější ten další rok 2014.
Flígr Stanislav, starosta obce 

Volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR
v Dražicích

číslo strany

Úvodní slovo starosty

1 Česká strana sociálně demokratická

94

2 Strana svobodných občanů

14

3 Česká pirátská strana

7

4 TOP 09

38

5 Hlavu vzhůru - volební blok

1

6 Občanská demokratická strana18
9 Politické hnutí Změna

1

10 Strana soukromníků České republiky

1

11 KDU-ČSL

22

15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

6

Úsvit přímé demokracie
17
Tomia Okamury

39

18 Dělnická strana sociální spravedlnosti

4

20 ANO 2011

73

21 Komunistická strana Čech a Moravy

65

23 Strana zelených

11

24 Koruna Česká
Celkem

Počet voličů v okrsku
Počet voličů,
kteří se zúčastnili voleb
Počet platných hlasů
Počet neplatných hlasů
Volební účast

2
396

643
401
396
5
62,36%



prosinec 2013

Výtah z 30. jednání zastupitelstva,
konaného dne 29. 8. 2013
 Informace o čerpání rozpočtu v příjmech
a výdajích k 31. 7. 2013.
 Rozpočtové opatření číslo 7/2013 schválil
dne 3. 7. 2013 starosta obce.
 Schváleno rozpočtové opatření č. 8/2013.
 Místostarosta okomentoval průběh výběrového řízení na dodavatele akce „Rekonstrukce povrchu multifunkčního hřiště
v Dražicích“. Zastupitelé schválili výběr
vítězné firmy Linhart spol. s r.o., Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará
Boleslav.
 Schváleno znění Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2013 čj. SD/
OREG/076/2013 na projekt „Výstavba bytového domu – úroky z úvěru“ ve výši 34 400 Kč.
 Schváleno znění Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2013 čj. SD/
OREG/365/2013 na projekt „ Oprava chodníku Dražice-střed II.etapa parc.č. 2204/5
k.ú.Dražice“ ve výši 80 000 Kč.
 Schváleno
znění
Smlouvy
číslo
1030012840/002 o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, která bude uzavřena mezi obcí Dražice
a společností E.ON Distribuce a.s. pro účely
zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy spočívající v umístění kabelu NN
na pozemku p.č. 2143/1.
 Schváleno navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Dražice ve výši 50 000 Kč na výměnu bojleru, výmalbu, servírovací vozík
do MŠ, školní pomůcky pro děti. Případné
nevyčerpané finanční prostředky z této
částky si ZŠ a MŠ Dražice může ponechat
ve svém rozpočtu.
 Posunuto následné zasedání zastupitelstva
obce Dražice na 3.10.2013 od 19.00 hodin.
 Podaná žádost o územní řízení a stavební
povolení na novou hasičskou zbrojnici.

 Povolena demolice domu čp. 43 po Nekovářových.
 Dokončena nová fasáda na kulturním domě,
celkové náklady byly pod 1 mil. Kč, což bylo
o třetinu levnější než rozpočtovaná cena.
 Mgr. Růžičková informovala o uskutečněné
kontrole kontrolního výboru. Jejím předmětem bylo účetnictví obce za období 12/2012
– 6/2013 se závěrem - bez závad.
 Paní Mičíková informovala o připravovaném setkání důchodců, které se uskuteční
26. 9. 2013 od 18.00 v Kulturním domě Dražice.
 Mgr. Růžičková doporučila projednat
větší sankci zhotoviteli - firmě Linhart spol. s r.o., Lhotecká 820, 250 01
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
ve smlouvě o dílo za nesplnění termínu
dokončení akce „Rekonstrukce povrchu
multifunkčního hřiště v Dražicích“.
 V říjnu bude zahájena příprava nového
rozpočtu obce na rok 2014. Starosta informoval o připravovaných investicích do objektu školy.
 Mgr. Vosátková, nová ředitelka ZŠ a MŠ Dražice, vznesla dotaz, zda je škola odpovědná
za dění na vedlejším hřišti. Starosta odpověděl, že spadá do kompetence ZŠ a je nutno
dle toho přijmout opatření.
 Pan Mynařík vznesl dotaz, kdy bude v kulturním domě otevřena a dokončena část
pronajatá v přízemí za účelem provozování
pekárny. Starosta informoval, že nájemce
řádně hradí nájem a podle posledních informací by měl otevřít do dvou měsíců.
 V diskusi mezi starostou, Mgr. Vosátkovou
a Mgr. Krátkým bylo vyjasněno, že vedení školy zodpovídá za celý areál, vymezený
oplocením. Za fotbalové hřiště nezodpovídá. Areál základní školy je veřejně přístupný,
avšak vjezd pro motorová vozidla se bude

uzavírat.

… a opět dotace …

Krátká a poslední informace
o letošních dotačních programech
Vybavení sběrného dvora v Dražicích
Podařilo se nám získat dotaci z operačního
programu Životní prostředí - prioritní osa 4 –
Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování
starých ekologických zátěží na akci „Vybavení
sběrného dvora v Dražicích“. Již bylo uskutečněno výběrové řízení na tuto akci, podařilo
se nám „vysoutěžit“ nižší částku oproti předpokladu, tato činí 571 566,49 Kč. 85% z této
částky bude hrazeno z finančních prostředků
EU – Fondu soudržnosti (Evropský fond pro
regionální rozvoj), 10 % bude hradit obec Dražice a 5 % bude poskytnuto ze Státního fondu
životního prostředí ČR. Akce by měla být dokončena do konce listopadu letošního roku.

Pokrytí mimořádných finančních
prostředků pro jednotky sborů DH
Vzhledem k tomu, že se náš Sbor dobrovolných hasičů aktivně zúčastnil likvidace následků letošních červnových povodní, obdržíme
dotaci z rozpočtu Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS ČR. Tato dotace je určena
k pokrytí mimořádných finančních prostředků
pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje, nasazených v průběhu povodně v červnu 2013 a bude činit 66 000 Kč.
Naši hasiči si z těchto prostředků mohou pořídit věcné prostředky pro zabezpečení své
akceschopnosti, speciální ochranné prostředky
a technické vybavení pro zdolávání povodní.

Výsadba stromořadí
Nedávno jsme obdrželi ještě jednu dotaci. Poskytovatelem je Ministerstvo životního
prostředí a týká se akce „Výsadba stromořadí
v k.ú. Dražice“. Obdrželi jsme dotaci ve výši
167 630 Kč (celkové náklady činí 186 255 Kč).
K výsadbě by mělo dojít ještě v letošním roce.
Jaroslava Slabá 

Výtah z 31. jednání zastupitelstva, konaného 3. 10. 2013
 Informace o čerpání rozpočtu obce Dražice
v příjmech a výdajích k 31.8.2013.
 Informace o schváleném rozpočtovém opatření číslo 9/2013 dne 4.9.2013 starostou obce.
 Schváleno rozpočtové opatření č. 10/2013.
 Okomentován po paragrafech pracovní návrh přebytkového rozpočtu obce Dražice
na rok 2014, do příštího zastupitelstva budou dány případné připomínky k tomuto
návrhu.
 Schváleno vyhlášení záměru prodeje části

2

pozemku p.č. 374/6 v k.ú. Dražice u Tábora
o rozloze 12m2.
 Schváleno poskytnutí finančního daru Kaňka o.p.s. ve výši 2 000 Kč.
 Schváleno navýšení finančního příspěvku na rok
2013 Tělovýchovné jednotě Dražice ve výši
28 000 Kč, jedná se o daňové příjmy z loterií.
 Z Krajského úřadu Jihočeského kraje přišla
informace k poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu generálního ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR na po-

krytí mimořádných finančních prostředků
pro jednotky SDH obcí Jihočeského kraje,
nasazených v průběhu povodně v červnu
2013. SDH Dražice obdrží dotaci ve výši
66 000 Kč, tuto dotaci může čerpat na vybavení věcnými prostředky k zabezpečení své
akceschopnosti neinvestiční povahy, tyto
prostředky zůstávají majetkem obce.
 Starosta poděkoval Oldřichu Janíčkovi
za zpracování prezentace z oslav 660. výročí
vzniku obce Dražice na DVD.
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Výtah z 32. jednání
zastupitelstva,
konaného 24. 10. 2013
 Informace o čerpání rozpočtu v příjmech
a výdajích k 30. 9. 2013.
 Schváleno rozpočtové opatření č. 11/2013
obce Dražice.
 Diskuse o pracovní verzi rozpočtu obce Dražice na rok 2014, provedeny drobné změny.
Zastupitelé se na této verzi rozpočtu shodli, rozpočet bude řádně vyvěšen na úřední
desce obce Dražice a na příštím zasedání se
bude rozhodovat o jeho schválení.
 Informace o výběru firmy na zhotovení asfaltového povrchu sběrného dvora v Dražicích. Osloveno několik firem, z nichž tři
firmy dodaly cenové nabídky, Vialit Soběslav
spol. s r.o., STRABAG a.s., provozní jednotka Soběslav a Chališ spol. s r.o. Zastupitelstvo rozhodlo o vítězi – firmě Vialit Soběslav
spol. s r.o., výše nabídky je 249 925,50 Kč
vč. DPH.
 Informace o výběrovém řízení na akci
„Vybavení sběrného dvora v Dražicích“.
K výběru na realizaci se přihlásily tři firmy – firma MEVA-CB, s.r.o., Hůrská 2635,
370 04 České Budějovice, firma GKR ENGINEERING s.r.o., Politických vězňů
912/10, 110 00 Praha 1 a firma MONZA
CZ, s.r.o., U Vrby 662, 763 15 Slušovice.
Zastupitelstvo obce rozhodlo o vítězi výběrového řízení na akci „Vybavení sběrného dvora v Dražicích“ – firmě MEVA-CB,
s.r.o., Hůrská 2635, 370 04 České Budějovice, výše nabídky je 571 566,49 Kč
vč. DPH.
 Informace o možnosti zakoupení natahovače kontejnerů ze sběrného dvora za traktor, který vlastní obec. Cena natahovače je
cca 300 000 Kč vč. DPH a byl by pořizován
z dotace za pomoci Svazku obcí mikroregionu Táborsko.
 Schváleny ceny vodného a stočného pro rok
2014 v obci – zůstávají na úrovni roku 2013.
 Zamítnuta žádost Jihočeského centra pro
zdravotně postižené a seniory o.p.s. Tábor
o finanční příspěvek.
 Starosta informoval o dílčím auditu obce
Dražice, provedeného auditory Krajského
úřadu Jihočeského kraje – bez závad.
 Starosta informoval přítomné o průběhu
Valné hromady Svazku obcí mikroregionu
Táborsko, která se uskutečnila minulý týden.
 Pan Lev přednesl zmapovanou situaci oprav
komunikací obce Dražice včetně cenových
nabídek na jednotlivé části.
 Pan Lev navrhl, aby ve třídách Základní školy Dražice byl umístěn na zdech portrét prezidenta ČR.
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Sběrný dvůr & poplatek
za komunální odpad
Vážení občané, možná jste si všimli, že se
v posledních měsících vedle sportovního areálu něco buduje. Na konci listopadu zde bude
dokončena stavba sběrného dvora. Výstavbu
dvora hradila obec ze svých prostředků, vybavení (kontejnery a jiné úložné nádoby) je
z velké části hrazeno z dotace, kterou jsme
obdrželi zčásti od Státního fondu životního
prostředí a zčásti z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Tento sběrný dvůr bude sloužit vám, občanům s trvalým pobytem v Dražicích a majitelům rekreačních objektů v katastrálním území
obce Dražice. Zdarma zde budete moci odložit
komunální odpad z domácností včetně složek
odděleného sběru. Jedná se zejména o objemný odpad (kusy nábytku, matrace, koberce),
složky odděleného sběru (papír, sklo, plast,
tetrapak, textil), kompletní (nedemontované) domácí spotřebiče, kancelářskou techniku
a elektrozařízení, baterie a nově také biologický odpad ze zahrad či zářivky. Sběrný dvůr
bude v provozu od nového roku. Provozní hodiny jsou zatím zkušebně stanoveny na pondělí
a středu 14:00 – 17:00 a sobotu 9:00 – 11:00.
Pověřenými pracovníky jsou Ladislav Veselovský a Jaroslav Kocík. Podrobné informace

o možnostech využití sběrného dvora budou
zveřejněny na webových stránkách obce www.
obecdrazice.cz a ve sběrném dvoře.
Méně příjemnou novinkou příštího roku je
pak zvýšení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů, tedy za „popelnice“. Od 1.1. 2014 bude
poplatek zvýšen na 500 Kč/osobu či nemovitost specifikovanou v obecně závazné vyhlášce
1/2013. Další, určitě příjemnější změnou, je
splatnost poplatku, která se posouvá na 30.
června. Ostatní ustanovení jako slevy (50% sleva na studenty či zaměstnance mimo domov)
či osvobození zůstávají nezměněny. I po zvýšení poplatku patří náš poplatek v porovnání
s okolními obcemi či městem Tábor k těm nižším. Ptáte-li se na důvod zvýšení poplatku, je
nutné uvést, že i přesto, jak velmi dobře odpad
třídíte, náklady na rozšíření každotýdenního
svozu nejsou zanedbatelné a celkově dopravní
náklady stoupají. Rovněž tak spuštění provozu
nového sběrného dvora s sebou ponese náklady, které nám zatím nejsou úplně známé, předpokládáme však, že navýšení poplatku by mělo
z velké části tyto náklady pokrýt.
Blanka Čítková 

Záznam z oslav
660. výročí založení obce Dražice

Během loňských oslav výročí založení obce
Dražice bylo pořízeno mnoho fotografií a videozáznam zachycující hlavní události. Byla
by škoda tyto materiály uložit do „šuplíku“,
kde by brzy přišly v zapomnění. Pořizovatel
těchto záznamů, pan Oldřich Janíček, si dal
tu práci, materiály zpracoval a vytvořil DVD,
které připomíná všechny významné a slavnostní okamžiky oslav. Tímto panu Janíčkovi

děkujeme za čas a trpělivost, kterou tomuto
DVD věnoval. Někteří z dříve narozených
tento záznam již vlastní, obdrželi jej na zářijovém Setkání důchodců. Pokud máte o toto
DVD zájem i vy nebo jej chcete věnovat známému či příbuznému, kterému jsou Dražice
blízké, můžete si jej zakoupit na Obecním
úřadě za 50 Kč.
Blanka Čítková 
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Slovo ředitelky školy
Vážení rodiče, milí žáci,
krásné léto plné slunečního svitu a hřejivých paprsků skončilo a je tu nový školní rok
2013/2014. Po prázdninovém ,,lenošení“ a odpočinku, nezbytném k načerpání nových sil,
nastává rodičům, žákům i všem zaměstnancům školy další hektické období, které si pro
každého z nás jistě přichystalo řadu náročných
úkolů. Jeden zájem je však společný nám všem,
a sice vytvořit ve škole přátelskou atmosféru a v ovzduší vzájemné důvěry vychovávat
a vzdělávat Vaše ,,naše“ děti.
Dražická škola nezahálela a na splnění tohoto požadavku začala pracovat již během
letních prázdnin. Po krátkém odpočinku se
rozběhl prázdninový provoz mateřské školy,
konal se tradiční letní tábor pořádaný základní školou, provozní zaměstnanci provedli generální úklid a několik drobných oprav.
Provedeny byly mimo jiné renovace maleb
ve třídách, výměna bojleru v mateřské škole
či inovace PC.
Věřím, že všechny uvedené úpravy přispějí
k zajištění kvalitního, příjemného a podnětného prostředí ve třídách. Prostředí, ve kterém
se budou žáci cítit bezpečně a do něhož budou
rodiče s důvěrou posílat své ratolesti.
Většina z Vás jistě zaznamenala i změny
ve vedení školy, jež nastaly v průběhu letních
prázdnin. Dovolte mi nyní, abych využila příle-

žitosti a ve stručnosti Vám představila základní cíle, o jejichž naplnění budeme ve školním
roce 2013/2014 usilovat:
- příprava a úspěšný přechod předškoláků
z MŠ do ZŠ
- spolupráce MŠ a ZŠ
- kvalitní výuka
- bohatá nabídka školních a mimoškolních aktivit
- obnovení důvěry rodičů v naši školu
- výměna oken ZŠ
- nadále rozvíjet spolupráci s obcí
Na závěr mi jako ředitelce ZŠ a MŠ Dražice
dovolte ještě jednu poznámku. Celý svůj život

se řídím větou, že všechny problémy se dají
řešit, ale musí se o nich vědět. Neváhejte se
tedy s námi podělit o Vaše názory a připomínky. Jsou důležitou a nedílnou součástí našeho
povolání. Jen Vaším prostřednictvím získáváme zpětnou vazbu o práci, která ovlivní život
Vašich dětí.
Za své zaměstnance bych si však nejvíce
přála, aby se výhrad vyskytlo pomálu. Doufám
naopak, že se ze strany rodičovské veřejnosti
budou občas ozývat i pochvalné hlasy, které
budou zaměstnance motivovat ke stále lepším
výkonům.
Marcela Vosátková, ředitelka školy 

Školní družina

V letošním roce bylo při základní škole otevřeno jedno oddělení školní družiny v počtu
30 dětí. Formy odpoledních činností dětí jsou
zaměřeny především zájmově, proto nechybí
výtvarné tvoření, sportování ani přírodovědné
poznávání při vycházkách do lesa. Děti během
pobytu ve školní družině využívají nejen vnitřní prostory v podkroví školy, ale především
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školní hřiště, školní zahradu, cvičebnu a hřiště
ve sportovním areálu TJ Dražice. Během září
se uskutečnilo první přespávání dětí na půdě
školy pod názvem Veselé mašinky, děti slavily
Den stromů a užily si halloweenské radování i akci Týden na kolejích. Od začátku října
fungují při školní družině kroužky zábavného
čtení, taneční a sportovní kroužek, sborový

zpěv a dramatický kroužek.Všechny činnosti ve školní družině i v kroužcích se rozběhly
na plné obrátky. Nechybí zájem ani dobrá
nálada dětí, a tak se můžeme všichni těšit
na spoustu nových zážitků a dovedností, které
na nás čekají.
Jarka Salabová, vychovatelka


www.obecdrazice.cz
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Chcete vědět, co je to
Škola nanečisto?
V letošním školním roce se paní učitelky MŠ
s ZŠ budou společně podílet na organizaci pěti
setkání rodičů a jejich předškoláků.
Každé setkání, které proběhne v prostorách ZŠ,
bude spojeno se svátkem v ročním období.
Začali jsme 12. listopadu svatým Martinem a 10. prosince pokračujeme, jak jinak
než Vánocemi. Společně zahrajeme hry,
zazpíváme, budeme kreslit a vyrábět. Předškoláci se seznámí s prostředím budoucí
školy, rodiče uvidí, jak jsou jejich děti šikovné, a všichni se v dnešní uspěchané době
na chvíli zastavíme a zkusíme si, jak to vypadá v „opravdické škole“.
Hana Krátká 

Letní překážkový běh
se Sdružením rodičů při ZŠ Dražice

Z mateřské školy
V letošním školním roce jsme zahájili provoz ve dvou smíšených třídách. V jedné je 28
„Sluníček“ a ve druhé 28 „Hvězdiček“. Obavy
rodičů z této změny snad jejich děti nepotvrzují.
Vzhledem k tomu, že jsme školka o dvou
třídách, děti se během dne často potkávají,
a tak se ani kamarádství nenaruší. Pedagogický sbor v mateřské škole jsme doplnili
o asistentku pedagoga, která pomáhá integrovaným dětem.

Nejen v průběhu školního roku chystá
Sdružení rodičů při ZŠ Dražice volno časové
aktivity pro děti školního i školkového věku.
O prázdninách byl v areálu TJ Dražice pro
děti nachystán překážkový běh, při kterém
se mohly ve třech věkových kategoriích utkat
a vyzkoušet si tak nejen fyzickou zdatnost, ale
i mrštnost a obratnost. Pro děti byly připraveny medaile za účast a pro nejlepší tři v každé kategorii odměna ve formě malého dárku
a diplomu.

Jako doprovodný program byla na hřišti
přistavena vojenská vozidla. Děti si detailně
prohlédly vojenskou techniku a alespoň v malé
míře si vyzkoušely, jaké to asi je být vojákem.
Za tuto příležitost děkujeme panu Liborovi
Staškovi a jeho přátelům. Poděkování také patří všem, kteří se na pořádání akce podíleli. Bez
pomoci přátel dětí by se překážkový běh uskutečnit nejspíš nepodařilo. Díky všem a těšíme
se na další společné chvíle.
Sdružení rodičů při ZŠ Dražice 

Drakiáda a přespávání ve školce

Na začátek školního roku jsme připravili
pro rodiče a děti výlet do Pohádkové kovárny
v Selibově u Písku. Cítili jsme se tam všichni opravdu pohádkově. A tak, než jsme se
ve školce rozkoukali, dva měsíce utekly jako
voda. Od října byla zahájena činnost kroužků
logopedie, hry na zobcovou flétnu, angličtiny pro starší děti, tanečního kroužku ATAK
a cvičení rodičů s dětmi. Teď už pomalu začínáme chystat překvapení na vánoční besídky.
Čas ve školce nám všem vesele, ale rychle
ubíhá.
Věra Packová, Hana Krátká 

www.obecdrazice.cz

Tomu, kdo se v sobotu 5. října 2013 zahleděl
na nebe nad dražickou školou, se naskytla úžasná podívaná na bezmála čtyřicet létajících draků všech možných barev i tvarů. Děti z Dražic
i přilehlých obcí se sešly, aby strávily příjemné
odpoledne, kdy mohly nejen dostat do vzduchu
svůj létající zázrak, ale také si vyrobit dráčka,
vymalovat obrázky nebo si třeba jen pohrát
s kamarády. Sdružení rodičů pozvalo přítomné
na opékání vuřtů, které si tentokrát nemusely
děti nosit z domova. Dostatečné množství jich
totiž zabezpečili organizátoři akce.

Příjemným překvapením bylo kytarové vystoupení pana Mirka Martínka s dcerou Markétkou, kteří zahráli spoustu dětem známých,
ale i zcela nových písniček. Děti i dospěláci si
společně zazpívali a s dobrou náladou se rozešli
domu. Ale pozor! Ne všichni. Několik statečných dětí se svými maminkami zůstalo spát
ve školce. Ve stanech postavených ve školkové
třídě si připravily pelíšky a poté, co vyrobily
svítící strašidýlka, zalezly do spacáků a se slastným pochrupáváním strávily příjemnou noc.
Kateřina Suchopárová 
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Lampiónový průvod

SDH Dražice a JSDHO
(sbor dobrovolných hasičů – zásahová jednotka obce)

Za již tradiční událost v Dražicích, je považován lampiónový průvod, který v páteční podvečer 8.11.2013 prošel zhasnutou obcí. Okolo
sto malých i velkých lidiček se sešlo v zahradě
základní školy a v čele se svatým Martinem vedoucím svého bílého koně došel po světýlky ozdobené trase až do sportovního areálu TJ. Tam
na děti čekalo překvapení v podobě překrásného ohňostroje zakoupeného Obcí Dražice. Jelikož bylo velmi příjemné teplé počasí, nechvátal
nikdo domů do tepla. Všichni přítomní poseděli nad připraveným občerstvením, které bylo
v podobě svatomartinských rohlíčků a čaje. Celou akci pořádalo Sdružení rodičů ZŠ Dražice
za pomoci NOM Dražice a Obce Dražice.

Letní období bylo pro nás již klidnější
a mohli jsme se věnovat vyhodnocení jarních
zásahů při požáru a povodních. Ostré zásahy
nám ukázaly co je potřeba zlepšit a jaká výbava nám chybí, kterou díky dotaci Jihočeského
kraje můžeme pořídit.
Prázdniny jsme zahájili tradičním setkáním s přáteli z partnerské obce Slovany, které
se letos konalo v Dražicích. V závěru prázdnin jsme se zúčastnili soutěže v požárním
sportu o pohár starosty obce Drhovice. Poslední víkend prázdnin proběhl hasičský den
na myslivecké střelnici, kterého se zúčastnily

všechny sbory okrsku, jelikož jsme v rámci
okrsku prováděli dálkovou dopravu vody.
V listopadu bude valná hromada SDH,
kde vyhodnotíme činnost v letošním roce
a seznámíme členy s plánem činnosti na
rok 2014.
18.1.2014 se koná tradiční hasičský ples,
na který bychom vás rádi pozvali. K tanci
a poslechu bude hrát hudební skupina Spino.
Jménem SDH Dražice bych vám chtěl popřát vše nejlepší a hlavně pevné zdraví v roce 2014.
Soldát Jaroslav, starosta SDH Dražice 

Další společenskou akcí, na kterou se můžeme těšit bude adventní jarmark při slavnostním rozsvěcení vánočního stromu na návsi
v Dražicích. Přijďte si poslechnout koledy,
ochutnat zdarma punč a vánočku nebo si třeba
koupit nějakou drobnost k adventní výzdobě.
Těšíme se na vás.
Sdružení rodičů při ZŠ Dražice 
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Myslivecký podzim

Nástup myslivců k zahájení Hubertské veselice

V doznívající atmosféře babího léta, zpestřené prvním letošním mrazíkem byl uspořádán
v pořadí již devátý ročník Václavského střílení
na střelnici Mysliveckého sdružení Raště Dražice. Dle tradice se závod konal přesně v den
svátku sv. Václava 28. září, který letos připadl
na sobotu.
Prosluněný den přilákal k tradičnímu závodu více než třicet střelců prakticky z celé republiky. Ve startovní listině byli vidět opravdu
zkušení závodníci a výteční střelci, takže klání slibovalo napínavou podívanou od začátku
do konce.
Závod sám pak vyžaduje prokázání střeleckých dovedností ve třech různých soutěžních
disciplínách, což vytváří jeho neopakovatelnou
atmosféru a oblibu jak u střelců tak i diváků.
I malé střelcovo zaváhání v některé z disciplín
prakticky znamená hluboký propad startovním polem.
Již od samého počátku bylo zřejmé, že
závodníci přijeli do Dražic dobře připravení
a předváděné výsledky byly opravdu velice
dobré. Vynikajícím výkonem, tedy zásahem
všech vypuštěných terčů, se „blýskl“ pan Milan Říha z Vodňan, který v minulosti již tento závod vyhrál a stal se i letošním vítězem.
Na druhém místě skončil pan Milan Frnoch
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z Protivína a třetí byl Josef Bláha z Jindřichova Hradce.
Vítězové, ale nejen oni, si pak odvezli hodnotné ceny, věnované našimi sponzory. Pokud
máte zájem se o závodu dozvědět něco více,
můžeme čtenáře odkázat na reportáž internetové televize, která celý závod natáčela.
Reportáž naleznete na této adrese - http://
www.videapro.cz/video/552-vaclavske-strileni-2013-drazice/

Vítězové devátého ročníku Václavského střílení z leva
Josef Bláha, Milan Říha, MIlan Frnoch

Další vydařenou akcí byla letošní v pořadí
sedmnáctá Hubertská veselice pořádaná dne 9.
listopadu naším mysliveckým sdružením v kulturním domě. Počátky Huberstské veselice spadají do devadesátých let, kdy jsme obnovili tradici mysliveckých plesů a bálů. Věrni tradicím
se snažíme vytvořit pravou mysliveckou atmosféru, a to jak výzdobou sálu, tak i zvěřinovými
cenami v tombole.
Bohužel stavy drobné zvěře jsou žalostné
a tak musíme bažanty kupovat přímo z bažantnice. Časy, kdy byla myslivecká tombola tvořena stovkou zajíců, se v současné době bohužel
již nebudou opakovat a sto zajíců se dnes neuloví ani na polovině táborského okresu. Proto
jsou jako hlavní ceny v tombole zvěř dančí, srnčí a tradiční divočák. Zájemce o kulinářské speciality tradičně uspokojuje svým kuchařským
uměním pan hostinský a nebylo tomu jinak ani
letos, kdy byl podáván nejen oblíbený kančí guláš, ale i jelení steaky a ragů.
O tom, že se letošní ročník Huberstké veselice
povedl, svědčí i spokojenost ze strany pravidelných a skalních návštěvníků této akce, kteří se
rozcházeli až v brzkých ranních hodinách. Ostatní pak zveme, aby se přišli podívat na osmnáctý
ročník, který bude 8. listopadu 2014.
Za MS Raště - Ivan Mynařík 
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Modeláři se neztratili
ani na Mistrovství Evropy

Druhá část modelářské sezóny se nesla v duchu velkých soutěží. Již v červenci
vyslal náš klub dva zástupce na juniorské
Mistrovství Evropy do Bulharska. Zde se
Vít Krátký i Petr Novotný zúčastnili nejprve
soutěže Sofia Cup, která je součástí Světového poháru. Tento závod se vydařil Vítu
Krátkému, který dosáhl na 2. místo v celkové klasifikaci i v juniorské kategorii. Petr
Novotný skončil na 6. místě mezi juniory
(11. celkově). Na samotném mistrovství již
ale na své úspěchy v hodnocení jednotlivců
nenavázali. Oproti tomu v hodnocení týmů
vybojovali nepopulární 4. místo a na medaile jim chybělo pouhých 10 sekund, čímž ale
dosáhli nejlepšího výsledku českého družstva na evropských i světových šampionátech za posledních 10 let.

V kategorii F1B se naši soutěžící během
roku pravidelně účastnili jednotlivých soutěží, které jsou započítávány do celkového hodnocení Českého poháru, ve kterém se rovněž
neztratili:
Vít Krátký – 2. místo, Jaroslav Malenický –
6. místo, Petr Novotný – 7. místo a Kateřina
Malenická – 11. místo. Svými výkony si Petr
Novotný zajistil místo v užším reprezentačním
družstvu juniorů a Vít Krátký si dokonce vydobyl místo v tříčlenném výběru pro seniorské
Mistrovství Evropy, konaném příští rok v rumunské Salontě.
Pro naše soutěžící v kategorii házedel nastal
vrchol sezóny na zářijovém Mistrovství České
republiky mládeže v Olomouci, kde náš klub
reprezentovalo 9 závodníků. Tentokrát jsme
vybojovali shodně dvě medaile v kategorii žáků
a dvě medaile v kategorii juniorů. Nejcennější
kov v kategorii žáků vybojoval Jaroslav Halaš
a bronz Petr Novotný. V kategorii juniorů nám
zlatá medaile unikla, ale další dvě již putovaly
do Dražic, a to zásluhou Martina Bartoníka (2.
místo) a Martina Dvořáka (3. místo). O další
úspěch v kategorii házedel se postarala Kateřina Malenická, která v celkovém hodnocení PI
ligy dosáhla na skvělé 2. místo v konkurenci 21
závodníků.
Pro příští rok jsme se ujali stejně jako v loňském roce pořádání krajského přeboru a poprvé v historii našeho klubu i Mistrovství České
republiky mládeže, které se bude konat 20. září
2014 na letišti Všechov.
Pavel Liška, předseda MK Dražice 

Reprezentační družstvo pro ME včetně dvou našich
reprezentantů

Martin Bartoník a Martin Dvořák na vyhlášení MČR,
kategorie H - junioři

Jaroslav Halaš a Petr Novotný na vyhlášení MČR,
kategorie H - žáci

Petr Novotný při startu na ME
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Jawa klub

Po celkem úspěšném červnovém srazu motocyklů čs. výroby v Dražicích jsme v červenci
vyrazili na Vysočinu, kde jsme mimo jiné navštívili muzeum motorek na hradu Kámen.
V srpnu už tradičně jezdíme na tři dny na Sázavsko, kde se zúčastňujeme v Ledči nad Sázavou závodu „Melechovský okruh“. Letos jelo
asi 180 strojů čs. výroby (foto www.melechovský okruh).
Za nepříznivého počasí se konal 21. září 7.
Zemský sjezd Jawistů a Čézeťáků na Harachovce, kde se naše menší skupina tohoto srazu
také zúčastnila.
V sobotu 5. října, kdy byly ráno 2 stupně
nad nulou, jsme jeli na 12. ročník veteránů
do Čelkovic. Letos se jelo do Bechyně, kde
byla výstava, a pak přes Všechovské letiště
zpět do Tábora na Žižkovo náměstí nvyhlášení. Předposlední víkend v říjnu jsme po malé
okružní jízdě po Jistebnicku jeli letos naposled, „zavřeli jsme šoupátka“ a budeme se těšit
na rok příští.
za Jawa klub Míra Kadlec 

Stolní tenis

Stolní tenisté Dražic mají za sebou velice
úspěšný ročník 2012-2013. ‚A‘ tým ve složení
Šerý, Vlček, Leibl, Šrůma skončili na čtvrtém
místě. ‚B‘ tým, který hraje nižší soutěž, jehož
barvy hájí Cibulka, Havlíček, Turek, Vančura,
Vošta, Ursacher svoji skupinu vyhrálo a poprvé
postoupilo o třídu výše.
S nadcházejícím podzimem se kola soutěží
opět roztáčí, tak nám držte palce, ať se nám
daří stejně tak jako doposud nebo ještě lépe.
Závěrem mi dovolte, abych pozval všechny příznivce bílého míčku na tradiční vánoční turnaj,
který se koná 25.prosince v 8:30 v KD Dražice.
Jiří Šerý 

www.obecdrazice.cz
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Hodnocení první části krajské soutěže
,,A“ týmu mužů v sezóně 2013-14
Mám-li napsat pár řádků o činnosti a výsledcích našeho ,,áčka“ za uplynulý půlrok, budou
to jen řádky plné chvály. Jinak se psát referát
o mužstvu, které z dosavadních 15 zápasů nepoznalo hořkost porážky, ani nedá. Mužstvo „
A“ má po podzimní části na svém kontě úctyhodných 45 bodů a tolik bodů jsme v minulosti
nemívali po konci celé soutěže.
Ale začněme od začátku. Po skončení minulého ročníku a oslavách titulu, jsme vyrazili na pár dnů na kola na Lipno. Pak měli hráči
zaslouženou dovolenou a koncem července
jsme se začali připravovat na nadcházející ročník krajské soutěže. Stále si totiž myslíme, že
postup do divize bychom finančně nezvládli… Trénovali jsme v domácích podmínkách
převážně okolo Lužnice. Sehráli jsme i několik přátelských zápasů a také utkání Poháru
České pošty. V něm jsme porazili Bernartice
a další pohárový zápas nás čeká na jaře proti
Miroticím na jejich hřišti. Co se složení mužstva týká, posílili jsme o tyto hráče: z Čekanic

přišel Pösinger a Fiala, z Božetic Fara, z Malšic
Cimburek a z Táborska Hojdar. Kádr se tak rozrostl na 17 hráčů, a tak měl mnohokrát trenér
Táborský plnou hlavu přemýšlení, koho postavit a koho dát na lavičku náhradníků. I proto
se nás netýkaly problémy většiny ostatních
účastníků soutěže, kterým ke konci podzimu
pro zranění neměl kdo hrát, a museli sestavy
pracně látat. Mnohdy jsme udivovali soupeře už tím, že jsme si dovolili nechat na lavičce
takové opory, jakými jsou bezesporu Šahajda,
Veselý, Novotný, Kromka apod.
Protože mám ve svém příspěvku zhodnotit výsledky, výkony a vše ostatní kolem „A“
mužstva, nebudu spekulovat o tom, podaří-li
se zachovat stejný kádr i pro jarní část. V současnosti totiž probíhají mnohá jednání, jejichž
výsledky mohou v mnohém ovlivnit další fungování áčka. Až čas ukáže, k jakým závěrům
a rozhodnutím se dospělo. To bude námětem
až mého příštího příspěvku do dražického Občasníku.

Teď několik faktů ze skončené podzimní části. Jak už jsem psal v úvodu, vedeme tabulku
se ziskem 45 bodů. Ani jednou jsme neprohráli
a neztratili ani body za remízu. Skóre máme
45:10. Opět disponujeme nejlepší obranou
a nejproduktivnějším útokem. Mezi naše střelce se zařadili – Horka 12, Kromka 7, Pösinger 4,
Novotný 5, Hojdar 5, Janouch Pe.5, Fiala 4,
Voneš 1, Majer 1, Šahajda 1.
Současný kádr a především dosahované výsledky svádějí k myšlenkám, co bude po skončení soutěže. Bude divize, nebude divize. Půjde-li vše jako dosud, čekají nás příjemné starosti.
Nechme si však tyto úvahy až budou aktuální,
tedy po posledním kole na jaře. Ke konečnému
vítězství vede ještě dlouhá cesta.
V zimním období, které je před námi, se
budeme připravovat jako v minulých letech.
Po krátkém volnu začneme střídat tréninky
v hale s výběhy do okolí Dražic, abychom byli
co nejlépe připraveni na jarní boje, které rozhodnou.
as.trenéra L. Kolář 

Horní řada zleva: M. Ursacher, L. Kolář (asistent trenéra), R. Valášek,M. Fara, M. Šahajda, M. Horka, Pa. Janouch (brankař), M. Hojdar, R. Voneš, L. Táborský (trenér),F.
Ursacher ( kustod)
Dolní řada zleva: K. Novotný, J. Kromka, Pe. Janouch, T. Pösinger, D. Fiala, M. Veselý, R. Fořt, O. Kos
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Muži B

Dražice C
Již druhou sezónu hraje mužstvo „Dražice
C“ IV. třídu mužů ve skupině A. Podzimní sezónu jsme zakončili na výborném druhém místě. V jarní části odehrajeme zbylé tři zápasy,
které rozhodnou do jaké tabulky se probojujeme. Poslední zápas této sezóny jsme odehráli
proti Červenému Koni, kterého jsme porazili
1:3 na půdě soupeře. Tuto výhru a vydařenou
sezónu jsme zakončili s mužstvem „B“ a úspěšně jsme společně stmelovali náš kolektiv. Tento rok se nám povedlo stabilizovat kádr, tím
i zlepšit kvalitu hry. Na závěr bych rád poděkoval všem hráčům, našim věrným fanouškům
a těšíme se na vaši přízeň i na začátku jarní sezóny.
Miroslav Flígr, vedoucí mužstva 

Staří páni
Horní řada zleva: M. Volek (brankař), M. Pavlík, T. Salus, J. Mrázek, O. Páša, J. Novotný
Dolní řada zleva: M. Kolář, R. Volek, M. Kubů, O. Adam, J. Stuchlík

K podzimní části soutěže patří letní příprava,
jelikož ale přestávka mezi soutěžemi není dlouhá,
a navíc hráči jezdí na dovolenou, letní přípravu
trochu šidíme. Spočívá pouze v tom, že si jednou
týdně chodíme zahrát fotbal na odlehčovák v Dražicích. V létě jsme měli dohodnutá dvě přátelská
utkání. Jedno již tradičně s mužstvem Božejovic
a druhé s mužstvem Bernartic, které ovšem zápas na poslední chvíli zrušilo. Vstup do sezóny se
nám moc nepovedl. Ze začátku jsme nevyhrávali,
a když, tak pouze doma. Naštěstí se tyto statistiky
od poloviny podzimní části obrátily a po podzimu
jsme uprostřed tabulky. Pořád se nám nedaří sehnat pro B mužstvo trenéra. Ideální by byl někdo
místní, proto i tímto článkem vyzývám případné
zájemce, aby neváhali a přihlásili se. Spolupráce s C

mužstvem funguje celkem dobře, ale i tak je pořád
problém, pokud se naše zápasy kryjí nebo hrajeme
těsně po sobě (to je většina zápasů). Lidí, kteří mají
zájem hrát fotbal, ať už za céčko nebo za béčko, je
málo. Výjimkou není ani situace, kdy se horko těžko sejdeme na zápas v 11. To je počet, ve kterém
jsme se sešli na osmdesát procent zápasů.
Tím to bych chtěl poděkovat hráčům z A mužstva, kteří obětují i druhý den o víkendu (na úkor
rodin), a jdou doplnit naše počty, zkvalitnit hru
a samozřejmě přispějí i pozitivní a vítěznou náladou z áčka. Kolektiv v béčku se postupně stmeluje
a stabilizuje. Věřím, že když se toto mužstvo udrží
ve stejném složení a doplní o dva až tři hráče, tak
můžeme hrát minimálně o jednu třídu výš.
za Béčko Novotný Jiří 

V letošní sezóně jsme opět bojovali do posledních kol na předních pozicích v tabulce. Nakonec z toho je třetí místo za T-V Tábor a vítězem
FC Ml.Vožice, kdy z deseti zápasů jsme dvakrát
remizovali a jednou prohráli. Naším nejlepším
střelcem, zároveň i v celé soutěži, je už po několikáté se 14 góly Pavel Kozák. Zimní pauzu si zřejmě zpestříme halovým turnajem pro hráče nad
40 let v Milevsku.
Stuchlík Vlastimil 

Horní řada zleva: J. Fořt, P. Humhal, L. Kolář, P.
Novák, L. Bauer, R. Kraus, P. Fojt
Dolní řada zleva: M. Mrzena ( brankař), P. Starý,
P. Kozák, J. Chval, M. Ursacher, V. Stuchlík ( trenér)

Dorost TJ Dražice
V této sezóně už dorostenci nehrají krajský
přebor pod hlavičkou MAS Táborska, ale jako
samostatný tým hrající Okresní přebor. Sezónu jsme zahájili v polovině srpna na rezervním
hřišti v Dražicích s 13 hráči a tréninky 2x týdně. Do začátku soutěže se nám ještě podařilo
přivést dva hráče na střídavý start z Meteoru
Tábor. Účast v trénincích byla hojná a věřím, že
bude i nadále.
První soutěžní zápas jsme sehráli na domácím hřišti proti Chýnovu. Na to, že to byla naše
premiéra, jsme podali dobrý výkon a vyhráli
3:1. V dalších zápasech jsme uhráli 3 výhry, 1
remízu a 2 prohry. Na konci podzimní části jsme
získali 13 bodů v 7 zápasech a skončili na 3.
místě. Jsem spokojený jak s přístupem hráčů
k tréninkům, kde je vidět projevovaná snaha,
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tak i s dobrými výkony v zápasech. Tímto bych
rád poděkoval hráčům za jejich spolupráci, rodi-

čům za podporu a Tělovýchovné jednotě Dražice
za poskytnutí zázemí.
Bc. Radek Fořt 
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prosinec 2013

Fotbalové přípravky
Letos jsme již popáté začali sezónu společným letním soustředěním hráčů mladší a starší
přípravky. Tohoto soustředění se zúčastnilo 16
hráčů spolu se třemi trenéry.
Ubytování a celodenní stravu pro nás zajistili
zaměstnanci ZŠ Dražice. Pro sportovní využití
jsme měli k dispozici sportovní areál s hlavním
travnatým hřištěm s přenosnými brankami
a asfaltové hřiště určené pro hru nohejbalu
zapůjčené od TJ Dražice. Hlavním účelem soustředění nebylo jen stmelení nového kolektivu,
ale také poznání morálních vlastností hráčů,
prohloubení kladného vztahu ke sportu a v neposlední řadě seznámení se s dvoufázovým tréninkem a s náročnější přípravou, než se kterou
se hráči setkají v průběhu běžného tréninku.
Celkem se nám podařilo vytvořit 7 tréninkových jednotek, ve kterých jsme věnovali
spoustu času učení se novým fotbalovým dovednostem. V průběhu soustředění hráči absolvovali několik vlastních soutěží. Po večerech
jsme společně sledovali a zároveň fandili našim mužům v pohárových zápasech, které v tu

Mladší přípravka
Horní řada zleva: J. Loužecký (trenér), D. Loužecký,
A. Kolárik, J. Volek, J. Fořt (trenér)
Dolní řada zleva: P. Blažek, T. Fuka,
J. Mejta (brankař)

Starší přípravka
Horní řada zleva: O. Majer (trenér), F. Cícha,
V. Soldátová, K. Petr, A. Rataj
Dolní řada zleva: D. Tůma, K. Čítek, J. Stuchlík,
J. Fořt (trenér), R. Koloušek (brankař)

dobu probíhaly. Soustředění splnilo svůj účel,
bylo náročné, a tak vynaložené úsilí a věnovaný
čas přinesly svoje ovoce. Ihned po návratu nás
čekal kolotoč tréninků a mistrovských zápasů.
Na závěr bych rád poděkoval všem, bez nichž
by soustředění nemohlo být realizováno. Velký
dík proto patří v první řadě mým kolegům tre-

nérům Ondrovi Majerovi a Jaroslavu Loužeckému, starostovi obce Stanislavu Flígrovi, ředitelce ZŠ a MŠ Mgr. Marcele Vosátkové, vedoucí
kuchyně v ZŠ paní R. Samcové, předsedovi TJ
Dražice Ing. Marianu Horkovi a v neposlední
řadě také rodičům, kteří se tak snaží vést své
děti k disciplíně.
Jaroslav Fořt, trenér 

Nohejbal
Poslední víkend v červenci (27.7.) se konal
v Táboře za tropického počasí 7. ročník Maren
cupu. Turnaje se zúčastnilo 9 týmů, které byly
rozděleny do dvou skupin. Náš tým ve složení
Honza Samec, Laco Kuchár a Milan Vlček zahrál velmi dobře a svou skupinu bez ztráty setu
vyhrál. V semifinále jsme porazili dvakrát 10:9
tým „Výběr“ a postoupili do finále. Zde jsme se
střetli s domácí „Plovárnou“, které jsme nakonec po vyrovnaném boji podlehli 1:2 na sety
/10:8, 8:10, 8:10/ a skončili na druhém místě.
3. srpna jsme se zúčastnili 10. ročníku nohejbalového turnaje Oaza cup v Olbramovicích.
Za náš tým hráli hokejisté TJ Dražice ve složení
Vladimír Kuchár, Jirka Novotný a Pavel Blažek.
Z 15 týmů se kluci umístili na pěkném 3. místě.
10. srpna se konal v Táboře na plovárně 1.
ročník nohejbalového turnaje pod názvem Mekebek. Ještě večer před turnajem jsme nevěděli,
v jakém složení nastoupíme. Bohužel poslepovaná sestava J. Samec, B. Fajtl a M. Cipra zahrála
pod své možnosti a obsadila za 3 remízy, 3 porážky a 1 vítězství ve skupině celkové 7. místo.
Za zmínku stojí jen 4 esa z podání v řadě, které
se podařila Ferdovi v posledním setu.
24. srpna se konal v Táboře již 9. ročník
v nohejbalu „Krejda cup“. Náš tým ve složení Honza Samec, Milan Vlček, Jirka Novotný
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Sezóna 2013 se opravdu povedla

a Jarda Petrů byl odhodlán dokonat hattrick
a vyhrát turnaj potřetí v řadě.
Turnaje se zúčastnilo 14 družstev z Tábora
a jeho okolí. Losem byla družstva rozdělena
do dvou skupin. Nám los nepřál. Ve skupině jsme měli většinu favoritů, což potvrdily
konečné výsledky, když první čtyři místa
obsadila naše skupina. Po úvodní porážce
od Měšic a remíze s Lužnicí to vypadalo, že
ani nepostoupíme ze skupiny. Pak jsme se ale
rozehráli, neztratili ani set a skupinu vyhráli.
Po základní skupině musel odejít Jirka
Novotný a na jeho post nastoupil Jarda Petrů z táborského ,,Mekebeku,,. Ve čtvrtfinále

jsme porazili hladce Zhoř 2:0. V semifinále
jsme narazili na tým Lužnice a musím přiznat, že jsme takzvaně utekli hrobníkovi z lopaty. První set jsme prohráli 8:10 a ve druhém jsme prohrávali 1:6 a 7:9, ale nakonec
jsme ho silou vůle vyhráli 10:9 a vynutili si
třetí set. Ten jsme vyhráli 10:5 a postoupili
do finále. Tam nás čekal přemožitel ze základní skupiny, tým Měšic. Finále bylo velmi vyrovnané (stálo při nás i štěstí, když při
rozhodujícím míči dal soupeř nepatrné sako)
po setech 7:10, 10:8 a 10:9. Po velikém boji
o každý míč jsme nakonec vyhráli a mohli slaJan Samec 
vit HATTRICK!!!

11

prosinec 2013

Tučapská
nohejbalová liga 2013
Liga se konala od 12. května do 21. září 2013
za účasti 9 celků. Náš celek hrál v sestavě Honza Samec, Honza Veselý, Laco Kuchár, Jára Volek, Milan Vlček, Karel Kubů a Jirka Novotný.
Od úvodního kola jsme se usadili na vedoucí
příčce a až do konce soutěže jsme ji neopustili.
Za celou sezónu jsme prohráli pouze jednou,
a to až v posledním kole, kdy už bylo o našem vítězství rozhodnuto. Závěrem bych chtěl
všem spoluhráčům poděkovat za předvedenou
hru. Sportu zdar, nohejbalu zvlášť!
Pořadí / celek
Body
1. TJ Dražice
54
2. Myslkovice
46
3. Rapid Mezná 02 B
40
4. SK Tučapy
34
5. NH Zhoř
28
6. Měšice
17
7. Rapid Mezná 02 C
14
8. Brusírna Tábor
11
9. Čajovna Hlavatce
10
Jan Samec 

Dražický košt pálenek

V pondělí 14. října se uskutečnil zkušební nultý ročník Dražického koštu pálenek.
Zkušená komise posoudila anonymní vzorky
8 předložených pálenek. Každý koštér podle
své chuti poté vyplnil koštovací lístek. Výsledky ze všech lístků se sečetly a bylo určeno následující pořadí:
1. Švestka z Dražic 2012, 52%, z palírny Pacov
2. Jablíčko z Dražic 2012, 52%, z palírny Pacov
3. Švestka z Dražic 2012, 52% z palírny Dobešov
Bylo jednohlasně rozhodnuto, že pálenky
původem z Dražic a okolí se minimálně vyrovnají jakékoliv konkurenci. Pro potvrzení tohoto konstatování se však akce musí opakovat.
Vyzývají se tímto všichni zájemci - občané Dražic a blízkého okolí, aby se náležitě připravili
na už oficiální 1. ročník Dražického koštu pálenek původem z Dražic a okolí.
Košt se uskuteční v březnu nebo dubnu
2014. Měsíc předem budou na webu obce Dražice zveřejněny podmínky. Neváhejte, je nejvyšší čas založit vlastní kvas! Kontakty na pálenice rád předám.
František Kotšmíd 
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Volejbalový turnaj

Oddíl volejbalistek – starších žen uspořádal v sobotu 28. 9. 2013 na hřišti v areálu TJ
v Dražicích další ročník podzimního turnaje
ve volejbalu. Zahájen byl v 9.30 hodin a za
účasti 5 družstev ( Dražice 3 družstva, Slapy,
Jistebnice) se sehrálo 10 zápasů. Prvenství obhájilo jako loni družstvo ze Slap, druhé místo
obsadilo družstvo Holek ( P. Stuchlíková, R.

Šimáková, J. Salabová, V. Urbanová, J. Běhounová) a o třetí místo se postaraly Vosičky ( I.
Stuchlíková, L. Vačlenová, J. Slabá, J. Pavlíková, M. Běhounová). Předání diplomů, medailí,
věcných cen a posezení s občerstvením celou
příjemnou sportovní akci zakončilo a těšíme se
na další ročník.
za oddíl volejbalistek I. Stuchlíková 

Nový povrch
na multifunkčním hřišti
V areálu TJ Dražice proběhla úprava povrchu na sportovním hřišti. Dosavadní asfaltový
povrch byl pokryt novou vrstvou, kterou uvítají především nohejbalisté, volejbalistky i tenisté místních sportovních oddílů a široká, hlavně
dětská veřejnost. Byly pořízeny i nové branky
a sloupky. Hřiště je osvětleno, a tak nic nebrání
tomu, aby se sportovalo venku i během podzimních dnů.

Celá akce, která stála necelých 700 000 Kč,
se uskutečnila během září za finančního přispění Krajského úřadu Jihočeského kraje
(350 000 Kč) a zbytek financovala obec.
Poděkování patří našim zastupitelům (především panu starostovi S. Flígrovi), kteří se
starají o zlepšování a modernizaci sporovního
areálu v naší obci.
nohejbalisté a volejbalistky 
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Vítání občánků

Sobotní odpoledne 5. října patřilo našim
nejmladším občánkům. Od 14:30 hodin byli
slavnostně přivítáni na Obecním úřadu v Dražicích. Po krátkém kulturním vystoupení dětí
ze základní školy přivítal pan starosta Stanislav Flígr jako nové občánky do naší obce
Veroniku Vignerovou (Dražice 179), Anetu
Pěchotovou (Dražice 141), Radku Rypáčkovou

Čerti
Drahé maminky a vážení tatínkové, máte
doma ratolest, která si zaslouží po celoročním
zlobení tak trošku postrašit čertíkama? Nebo
s vámi naopak bydlí způsobné dítko, které si
zaslouží pohlazení od andílka a dáreček předaný Mikulášem? Zamyslete se nad těmito
otázkami, a pokud budete mít zájem, pošlete
na emailovou adresu certi2013@email.cz seznam prohřešků a údaj o místě, kde vašeho
drobečka můžou 5.12.2013 v podvečerních
hodinách čerti, andělé a Mikuláš navštívit. Nezapomeňte připsat prohřešky dítek, protože
pekelná kniha se právě otevírá a čertovským
perem se do ní začínají psát resty všech neposluchů.
Výprava z pekla 

(Dražice 145), Lauru Horkovou (Dražice 67),
Adélu Petráškovou (Dražice 190), Elišku Tureckou (Dražice 241).
Po podpisu rodičů do kroniky Sboru pro
občanské záležitosti obdrželi všichni dárkový balíček, kytičku a společně se fotografovali.
za SPOZ Jarka Salabová 

Podzimní setkání důchodců
Na podzim pořádá OÚ a členky Sboru pro
občanské záležitosti v Dražicích tradiční Setkání důchodců. Letos tato akce připadla na čtvrtek 26. 9. a v sále kulturního domu se sešlo 65
důchodců. Na všechny čekalo nejen sladké pohoštění, ale od 18 hodin i hudební představení
Zdeňka Černohouze a Jaroslava Šolce z Olomouce. V pásmu „Na podzim, když kvetou jiřiny“ zazněly písničky Karla Hašlera, Jaromíra
Vejvody, Karla Vacka a lidové písničky ze všech
koutů naší vlasti. Organizátory akce i všechny
přítomné překvapilo, že vystoupení plynulo
nepřetržitě bez přestávek, bez přídavku, a tak
působilo uchvátaně. Při známých písničkách
důchodci sice zpívali, ale k tanci je hudba nezvedla. O co rychleji muzikanti dohráli, o to
déle si pak všichni po dobré večeři povídali
a rozcházeli se před 22. hodinou.
Kdybych měla zhodnotit celé setkání, tak
zcela spokojená určitě nejsem. Dobré bylo, že
se lidé sešli a popovídali si. Alespoň to se nám
povedlo. Jen s výběrem hudby jsme sáhli k novému, a to byla pro tentokrát chyba. A při pro-

www.obecdrazice.cz

gramu chyběly děti ze základní školy, na které
naše babičky a dědečkové čekali. Takže pro
příště se polepšíme a navážeme na vystupování našich dětí a muzikantů z okolí.

Ještě jednou děkuji všem, kteří na setkání
přišli. Děkuji také všem organizatorům, kteří
akci připravili, a těším se na další společná setkávání .
za SPOZ Jarka Salabová 
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Nabídka pronájmu obecních bytů
Bytový dům čp. 260 – byt 2KK (4. podlaží)
Velikost: 56,1 m2
Vytápění: plyn
Nájemné: 3.940 Kč bez služeb
Volný: ihned
Případný zájemce musí splnit podmínky stanovené poskytovatelem dotace. Bližší informace na OÚ.

Bytový dům čp. 4 – byt 2+1 (2. podlaží)
Velikost: 62,63 m2
Vytápění: vlastní kotel (dřevo, uhlí)
Nájemné: 2.189 Kč bez služeb
Volný: od 1. 1. 2014
K tomuto bytu bude volná i garáž.
Měsíční nájemné 447 Kč.

Poděkování
Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom těmito několika slovy poděkovali Elišce Stehlíkové, Lucii Stejskalové
a Honzíkovi Pavlíkovi za duchapřítomné jednání v krizové situaci, kterou se stala pomoc vážně
zraněnému kamarádovi, našemu synovi Jakubovi.
Svým jednáním ukázali, že i u nás jsou děti, na které můžeme být právem pyšni.
Dík patří i panu Honzovi Pavlíkovi a panu Romanovi Kodadovi, kteří přispěchali malým „záchranářům“ na pomoc. Děkujeme.
Novákovi 

Sbor pro
občanské záležitosti
NAŠI OBČANÉ – JUBILANTI
(červenec 2013 – prosince 2013)
Jarmila Samcová
Dražice čp. 1
Anna Herzová
Dražice čp. 10
Bohumila Oulická
Dražice čp. 156
Marie Haumerová
Dražice čp. 94
Marie Kratzerová
Dražice čp. 160
Jaroslav Šikýř
Dražice čp. 33
Stanislava Šichová
Dražice čp. 40
Jaroslava Kuchárová
Dražice čp. 111
František Plachý
Dražice čp. 139
Jan Mácha
Dražice čp. 7
Silvestr Haumer
Dražice čp. 94
Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody.
NARODILI SE
Adéla Petrášková
Dražice čp. 190
Eliška Turecká
Dražice čp. 241
Matěj Novotný
Dražice čp. 235
Viktorie Volková
Dražice čp. 19
Novým občánkům přejeme do života jen
to nejlepší.
ZEMŘELI
Zdeněk Hořejší
Dražice čp. 124
Jitka Šittová
Dražice čp. 237
Anna Herzová
Dražice čp. 10

Čest jejich památce!

Vydává se 3krát ročně. Dražický občasník vydává obec Dražice
Dražice č. p. 166, 391 31 Dražice, IČ: 00252239, DIČ: CZ00252239,
Registrační číslo: MK ČR E 13153

Redakční rada:
šéfredaktor: Lubomír Smažík, členové rady: Jaroslava Mičíková, Jaroslava Salabová,
Mgr. Zdeněk Krátký, Stanislav Flígr
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Plánované kulturní
a společenské akce
30 .11. 2013
náves
od 16:30
Rozsvícení vánočního stromu
+ adventní jarmark
12. 12. 2013
KD
Školní vánoční besídka

od 17:00

13. 12. 2013
Turnaj v prší

od 19:00

jídelna
KD

22. 12. 2013
náves
od 17:00
Zpívání u stromečku
– „Ráček“ LŠU Sezimovo Ústí
23. 12. 2013
náves
od 17:00
Zpívání u stromečku – „Mexická vlna“
24. 12. 2013
kostel
od 14:30
Mše svatá – Vigilie s dětmi
24. 12. 2013
náves
od 16:00
Zpívání u stromečku – „Ztracenky“
25. 12. 2013
Mše svatá

kostel

od 8:30

25. 12. 2013
KD
od 8:30
Vánoční turnaj ve stolním tenise
26. 12. 2013
kostel
od 8:30
Mše svatá s žehnáním vína
29. 12. 2013
kostel
Mše svatá s obnovou
manželských slibů

od 8:30

1. 1. 2014
Mše svatá

od 8:30

kostel

4. 1. 2014
KD
od 20:00
Na stojáka
Účinkující: Daniel Čech, Karel Hynek,
Tomáš Matonoha
4. 1.2014
obec
od 9:00
Novoroční putování s blahopřáním
18. 1. 2014
Hasičský ples

KD

od 20:00

25. 1. 2014
KD
od 9:00
Veřejná tradiční zabíjačka
22. 2. 2014
Sportovní ples

KD

od 20:00

15. 3. 2014
Školní ples

KD

od 20:00

www.obecdrazice.cz

