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Úvodní slovo starosty

Vážení spoluobčané !
Po krátké odmlce se vám dostává do rukou
další číslo Dražického občasníku. Zpoždění bylo
způsobeno snahou informovat vás o všech akcích,
které proběhly za uplynulé období. Jsem rád, že
mohu konstatovat, že naše obec v tomto čase žila
bohatým společenským, sportovním i pracovním
životem. Dovolte mi zmínit skutečně vydařené
jarní akce, kterými bylo pálení čarodějnic s ohňostrojem, krásný dětský den a výborný druhý ročník
srazu našeho Jawa klubu se spanilou jízdou strojů a jejich řidičů. Všechny akce přilákaly zájemce
z naší obce i širokého okolí. Jarní období máme
spojené s dalším velkým sportovním úspěchem našeho fotbalového oddílu, kterému se i po oslabení
kádru podařilo udržet bodový náskok z podzimních měsíců a potřetí za sebou zvítězilo v krajském
přeboru. Toto je velký úspěch, který nemá v krajské historii fotbalu obdobu.
Všechno však nebylo jenom růžové, největší
vrásky na čele nám udělal zápis dětí do naší mateřské školky, z kterého vyplynulo, že nemáme místo
pro cca 15 dětí, z toho většinu z naší obce. Jak je
obecně známo, naše MŠ má svoji kapacitu již vyčerpánu a jsou odsouhlasené výjimky na maximální počet dětí ve třídě (28). Protože jsou obě třídy
naplněné, řešilo stávající zastupitelstvo obce nastalou situaci. Po zvážení ostatních možností jako
vybudování třídy v některém objektu obce nebo
oznámení rodičům, že jim nebude umožněno umístění jejich dětí v naší MŠ, zastupitelstvo schválilo
vybudování nástavby jedné třídy na stávajícím
objektu mateřské školy. V rekordním čase (1mě-
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síc) se nám podařilo zajistit projektovou dokumentaci a následně pak stavební povolení. V případě,
že vše bude probíhat dle našeho odhadovaného
harmonogramu, mohli bychom všechny děti přivítat v nových prostorách na začátku roku 2015,
tak jak rodiče požadují. Bohužel na tuto akci nelze
čerpat žádný dotační titul, a to hlavně s ohledem
na šibeniční termín výstavby. Díky optimálnímu
finančnímu stavu obecní pokladny bychom celou
akci měli pokrýt z ušetřených prostředků. Orientační rozpočet celé akce je 4mil Kč, doufáme však,
že použitím místních řemeslníků a vhodně vedených výběrových řízení na subdodavatele jednotlivých dodávek bychom nemuseli přesáhnout částku
2 mil. Kč.
Začátkem července se část našich spoluobčanů
zúčastnila dnes již tradiční návštěvy v naší družební obci Slovany (SR) při příležitosti založení
sportovního oddílu v této obci. V letních měsících
též proběhl dětský tábor na Varvažově, tentokrát
organizovaný agenturou a výborně vedený našimi pracovnicemi ze základní školy. Prázdniny pro
nás však nebyly měsíci dovolených. Usilovně jsme
pracovali na naší, do té doby největší letošní akci,
a to výstavbě nové hasičské zbrojnice. Předání tohoto objektu hasičům k užívání předpokládáme
do konce letošního roku (viz jiný článek).
Po celou dobu prvního půlroku jsme se snažili získat co nejvíce smysluplných dotací pro naši
obec a mnoho hodin práce se nám vyplatilo,
neboť v závěru srpna jsme obdrželi rozhodnutí
na poskytnutí dotace z EU na cca 3mil Kč na komunikaci od kostela ke kulturnímu domu. Stav-

ba by měla proběhnout v první polovině příštího
roku. Zároveň se nám podařilo zajistit dotaci
ze Státního fondu životního prostředí, rovněž
s přispěním EU cca 3 mil. Kč na svoz bioodpadu
v naší obci. Z dotace by mělo být uhrazeno vozidlo na svoz (budoucí náhrada naší multicary),
kontejnery a výkonný štěpkovač za OA. V programu mikroregionu Táborsko jsme byli rovněž
úspěšní a za minimální prostředky pořídíme
nosič kontejnerů za traktor a nádoby na separovaný odpad. Začátkem září jsme zajistili 50%
dotaci od nadace pro správný životní styl na sadu
cvičebního nářadí pro občany. Tyto stroje budou
nainstalovány ve sportovním areálu a v případě
potřeby budou v přemístěny k budoucímu pečovatelskému domu.
Na konec léta jsme společně se všemi dražickými spolky připravili spolkový den, který si myslím
měl velmi dobrý ohlas v obci i za jejími hranicemi.
Mně osobně se nejvíce líbilo vystoupení modelářů, které mělo skutečně profesionální úroveň. Děkuji všem, kteří se na této zdařilé akci jakkoli podíleli. Jak všichni víme ve dnech 10 - 11. 10.2014
proběhnou volby do senátu a do zastupitelstev
obcí. V naší obci se zaregistrovala tři uskupení
(viz seznamy dále), což slibuje tentokrát skutečně velmi zajímavý volební souboj o vedení naší
obce. Já osobně doufám, že dojde na souboj volebních programů a ne osobních ataků a pomluv.
Závěrem mi dovolte, abych vás všechny pozval
k volbám, ve kterých skutečně můžete rozhodnout o dalším směřování naší obce.
Stanislav Flígr, starosta obce 
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„Spolková“

Spolkový den

Dnes je den spolkový, my bardi folkoví teď
na kytáry přišli jsme vám hrát.
Spolků převelice maj naše Dražice,
tak touhle cestou pojďme jim hold vzdát.
Máme tu hasiče a jejich proudnice, ti každou
akci skvěle podpoří, ale než ve vodě jsou radši
v hospodě, kde kromě kamen nic víc nehoří.
- Naj, najJsou tu i myslivci úlovků dychtivci, ať je to zajíc,
kočka nebo pták, v neděli, ve středu tráví noc
v posedu, by kance mohli do tomboly dát.
Fandíme sportovcům, těm dražickým borcům
– volejbal, tenis, fotbal, nohejbal uhádnout
od pasu výsledek zápasu umí jen ten, co sudím
prachy dal.
- Naj, naj –
Stavíme letadla, aby vždy dopadla,
tam kam my chcem´ ať stále létají,
ale když přestanou, na stromě přistanou,
tak je pak všichni dlouho hledají.
Motorky od Jawy to zas jiné baví a každý rok
si spolu vyjedou, snad jiskra přeskočí, motor se
roztočí, poznáš je tak, že vždy od šmíru jsou.
- Naj, najA potom v sobotu užít si lopotu, to zas rybáři
na brigádu jdou prací však nežijou, radši se
napijou ve své klubovně kousek za vodou.
Sdružení rodičů to je též aktivní, to každé dítě
s lampionem ví, připraví soutěže, na ohni večeře
a na hřišti nás vždycky pobaví.
- Naj, najA ještě Nomáci, holky a mládenci co bránu
i májku rychle postaví a pak jako svišti,
v klubovně na hřišti každou událost pěkně oslaví.
K bavení publika není jen putyka, kultura musí
také někdy být, komediantů pár zaplní celý sál
a skvělý potlesk bude dlouho znít.
Tak to jsou Dražice v té naší muzice, zpívejme,
pijme, žijme vesele, ať všichni závidí, že jsme tu
fajn lidi a že jsme stále dobří přátelé.
- Naj, naj Táňa Veselovská, Ivan Šimák 

2

Poslední sobotu v srpnu se ve sportovním
areálu konal „Spolkový den“. Smyslem této
celodenní akce bylo představit činnost místních spolků, a že jich není málo, a příjemně se
rozloučit s prázdninami. Návštěvníci tak měli
možnost shlédnout fotbalová utkání starší
přípravky a A mužstva TJ Dražice, nohejbalový turnaj a ukázky zásahů SDH Dražice – styl
rozhazování hadic, sání, nalévání a nakonec
i fungující koněspřežku. MS Raště umožnilo
vyzkoušet si střelbu na pohyblivý terč a došlo
i na hudbu. Rybářské sdružení umožnilo našim
nejmenším chytit si rybu, i když jen plastovou.
Velký zájem vzbudila prezentace leteckomodelářského klubu, který si přizval kolegy z jiných
klubů a nad sportovním areálem tak kroužila

rádiově řízená letadla různých typů a velikostí.
Jawa klub Dražice se přijel pochlubit svými naleštěnými stroji československé výroby a Sdružení rodičů si pro děti připravilo bludiště. Prezentaci spolků zakončili Dražičtí komedianti
svým pěveckým vystoupením. Zapěli několik
známých písní, ale také jednu vlastní „Spolkovou“, která vzbudila velký ohlas a jejíž text je
v občasníku otištěn. Po celý den byl přítomen
také E.ON Faktor team se svými nejen fotbalovými atrakcemi. Spolky zajistily také občerstvení – vepřové, zvěřinové a rybí speciality, ale
i klasiku jako párek v rohlíku, klobásy či řízek.
Celý den pak zakončilo posezení s živou hudbou „A proč ne“.
Blanka Čítková 

Výtah z jednání zastupitelstva obce
37. jednání konané dne 27. 3.
 Seznámení s čerpáním rozpočtu v příjmech
a výdajích k 28.2.2014. Jednotlivé položky
paragrafu „bytové hospodářství“ v příjmech
byly vysvětleny emailem paní Slabou.
 Schváleno rozpočtové opatření č. 3/2014.
 Trvá záměr prodeje čp. 22.
 Schváleno vyhlášení záměru pronájmu garáže u školy.
 Schváleno vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor současné šatny v kulturním domě o výměře 30,8 m2.
 Schváleno znění dodatku ke Smlouvě o užívání sportovního areálu, který bude uzavřen mezi obcí Dražice a Tělovýchovnou

jednotou Dražice na dobu neurčitou s 10-ti
letou výpovědní lhůtou, zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem tohoto dodatku.
 Místostarosta okomentoval připravenou
Územní studii Dražice – lokalita Z4 (v části obce Dražice – Jih)zpracovaná v březnu 2014, která byla následně zastupiteli
schválena.
 Místostarosta spolu se starostou informovali o připravované žádosti o dotaci na svoz
a likvidaci bioodpadu v obci a navrhli uzavřít smlouvu o dílo na zpracování žádosti
o dotaci s firmou Zapletal & Partners s.r.o.,
Tatarkova 724, Praha 4. Zastupitelstvo

smlouvu schválilo.
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(pokračování ze str. 2)

38. jednání konané dne 24. 4.
• Čerpání rozpočtu v příjmech a výdajích
k 31.3.2014 vzato na vědomí.
• Schválené rozpočtové opatření č. 4/2014
vzato na vědomí.
• Schváleno rozpočtové opatření č. 5/2014.
• Schváleno vyhlášení záměru pronájmu
střešní části bytového domu čp. 260 za účelem umístění antén.
• Schválen předložený Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací na roky 2014 až
2023 pro obec Dražice.
• Schválena studie domu s pečovatelskou služ-

39. jednání konané dne 29. 5.
• Čerpání rozpočtu v příjmech a výdajích
k 30.4.2014 vzato na vědomí.
• Schválené rozpočtové opatření č. 6/2014 vzato na vědomí.
• Schváleno rozpočtové opatření č. 7/2014.
• Schválen Závěrečný účet obce Dražice sestavený k 31.12.2013 včetně zprávy Krajského úřadu Jihočeského kraje o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2013 bez výhrad.
Zároveň přijato nápravné opatření k chybě
zjištěné ve zprávě Krajského úřadu Jihočeského kraje z přezkoumání hospodaření za rok
2013 – kontrolní výbor bude kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva obce – zákon č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, § 119, odst. 3.

40. jednání konané dne 26. 6.
 Čerpání rozpočtu v příjmech a výdajích
k 31.5.2014 vzato na vědomí.
 Schválené rozpočtové opatření č. 8/2014
vzato na vědomí.
 Schváleno rozpočtové opatření č. 9/2014.
 Paní M.R. požádala obec Dražice o odkoupení části obecního pozemku p.č. 1057/2 – lesní pozemek. Zastupitelé žádost zamítli.
 Schválena Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci POV Jihočeského kraje v roce
2014 číslo SD/OREG/101/2014, která bude
uzavřena mezi obcí Dražice a KÚ Jihočeského kraje ve věci poskytnutí dotace ve výši
150 000,- Kč na opravu chodníku Dražice-západ. Zastupitelstvo 9 hlasy odsouhlasilo
znění výše uvedené smlouvy a pověřilo starostu jejím podpisem.
 Místostarosta okomentoval dvě výběrová
řízení – jedno na vnitřní a venkovní omítky hasičské zbrojnice a druhé a vypracování
projektové dokumentace, potřebné pro stavební povolení domu s pečovatelskou službou. Zastupitelé schválili výsledky výběro-
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bou čj. 904/Ka/2014 včetně dalšího postupu
pro zajištění stavebního povolení.
• Schváleno poskytnutí neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ Dražice na školu v přírodě
pro žáky a předškoláky ZŠ a MŠ Dražice
ve výši 20 000,- Kč.
• Ředitelka ZŠ a MŠ Dražice Mgr. Vosátková požádala o mlhovadlo pro osvěžení
dětí v letních měsících a pozvala přítomné
na 25.5.2014 na školní akci.
• Paní Salabová upozornila na to, aby byly
na dětském hřišti upraveny jehlany voděodolnými deskami.

• Pan Stibor z řad občanů kritizoval pobíhání
psů, kteří znečišťují dětské hřiště, ve sportovním areálu. Starosta odpověděl, že bude
instalována zákazová cedule a dále pověřen
správce, který bude dodržování zákazu kontrolovat, případně budou uplatněny sankce.
• Pan Mynařík požádal o úpravu termínu pro
konání spolkového dne v obci (plánován
na 6.9.), protože pro myslivce je z důvodů
honitby kachen nevhodný.
• Pan Janíček upozornil na to, že novou výsadbu ovocných stromů by bylo potřeba ne
chat zastřihnout.

• Schválena Účetní závěrka obce Dražice za rok
2013 bez výhrad.
• Schválena Účetní závěrka ZŠ a MŠ Dražice
za rok 2013 bez výhrad. Zároveň schváleno
převedení hospodářského výsledku za rok
2013 ve výši 18 915,32 Kč do rezervního fondu.
• Schváleno výběrového řízení na akci „Dražice
– sportovní areál – závlaha fotbalového hřiště“ vítěz – firma JOMAINVEST s.r.o., Rožmitál pod Třemšínem, cena 268 283,40 vč. DPH.
• Schváleno řešení nedostatečné kapacity mateřské školy Dražice nástavbou budovy mateřské školy.
• Schváleno podání žádosti na Úřad práce v Táboře o jedno pracovní místo na veřejně prospěšné práce včetně spolufinancování obce

dle podmínek poskytovatele dotace.
• Pan Lev informoval o přípravách výběrového
řízení na dodavatele projektové dokumentace
pro územní a stavební řízení na dům s pečovatelskou službou.
• Schváleno znění darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru ve výši 5000,- Kč obci
firmou Sakutus CZ a.s. Dražice na pořádání
dětského dne 1.6.2014.
• Schváleno navýšení neinvestičního příspěvku
na rok 2014 pro TJ Dražice o 100 000,- Kč
v případě postupu fotbalového „A“ mužstva
do celorepublikové soutěže.
• Ředitelka ZŠ Mgr. Vosátková poděkovala zastupitelům obce za spolupráci se ZŠ
a MŠ Dražice v průběhu školního roku
2013/2014.


vých řízení takto:
Výběrové řízení na akci „Vnitřní a venkovní omítky hasičárny“ – vítěznou firmou je
firma Jan Pavlík, Dražice 235 s nabídkovou
cenou 276 586,- Kč.
Výběrové řízení na akci „Vypracování projektové dokumentace – dům s pečovatelskou
službou Dražice“ – vítěznou firmou je firma
Ing.arch. Milan Kašpar, Dražice 214 s nabídkovou cenou 382 713,- Kč.
 Vzat na vědomí zápis z provedené kontroly
finančního výboru obce Dražice (kontrola
administrace a naplnění účelu poskytnutých
dotací z rozpočtu obce Dražice v roce 2013)
– kontrola bez závad.
 Vzat na vědomí zápis z provedené kontroly
kontrolního výboru obce Dražice (kontrola
plnění usnesení zastupitelstva obce za období leden – květen 2014) – kontrola bez
závad.
 TJ Dražice nepodala přihlášku do celorepublikové soutěže fotbalu, a tudíž neobdrží dotaci od obce ve výši 100 000,- Kč
 Schváleno poskytnutí neinvestiční dotace

ve výši 20 000,- Kč TJ Dražice na opravy
a provoz autobusu TJ.
Starosta informoval o čtyřech přijatých studentech na brigádu přes letní měsíce.
Starosta informoval o postupu projektových
prací na nástavbě mateřské školy. Předpoklad podání žádosti o stavební povolení je
druhá polovina července 2014.
Mgr. Krátký informoval o jednání školské
rady dne 23.6.2014, kde bylo konstatováno,
že je posun ve zlepšení stavu provozu a výuky v ZŠ a MŠ Dražice.
Pan Smažík navrhl, aby ředitelka školy
do příštího zastupitelstva připravila návrh
oprav a investic pro ZŠ a MŠ Dražice s výhledem na 5 let.
Pan Kotšmíd z řad občanů vznesl dotaz, jak
je možno zasáhnout do ničení komunikace k Matoušovskému mlýnu firmou Daich.
Starosta informoval, že pravomoce obce jsou
v tomto směru omezené vzhledem k tomu,
že komunikace není v majetku obce. Přesto
obec vyvolá místní šetření za účasti Staveb
ního úřadu v Táboře.
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Hasičská zbrojnice

V současné době
probíhají závěrečné práce na rekonstrukci bývalých
dílen vojenských
staveb na důstojný
stánek pro naše
hasiče. Stavba probíhá zčásti svépomocí, zčásti zaměstnanci obce a převážně dodavateli z řad našich spoluobčanů.
Kolaudaci předpokládáme do konce
listopadu a předání do užívání do konce
letošního roku. Stavební rozpočet předpokládal cca 2,3 mil. Kč, v současné době
máme odhady, že by částka neměla překročit cca 1,3 mil. Kč.
Pavlík Jan a jeho spolupracovníci
– stavební práce
Stuchlík Vlastimil
a jeho spolupracovníci
– střecha a krov
Naši hasiči – bourací a malířské práce
Soldát Milan – vodoinstalace a odpady
Kuchár Petr – elektroinstalace
Flígr Stanislav – revize elektro
Samec Jan – podhledy a tepelné izolace
Zaměstnanci a brigádníci obce
– zemní a ostatní pomocné činnosti
Kos Stanislav – instalace oken
fa Počinek
– přípojky vody, kanalizace a VO
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem, kteří se na stavbě podíleli,
a našim hasičům popřál příjemné užívání
objektu.
Stanislav Flíg, starosta obce 
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Slovo ředitelky ZŠ a MŠ Dražice

Vážení rodiče, milé děti, přátelé školy,
čas vyměřený letošním prázdninám vypršel
a dny zalité sluncem zanedlouho vystřídají
podzimní mlhy a plískanice. Po dvou měsících
ticha se školou opět rozeznělo švitoření dětských hlásků a žákům, rodičům, prarodičům
i mnohým dalším nastanou slasti i strasti spojené se školní docházkou.
Ony slasti i strasti letos poprvé okusí také
našich 10 prvňáčků, jimž se jejich velký životní krok pokusí usnadnit nová paní učitelka

Mgr. Jana Bozadžievová. Řady zaměstnanců
školy ještě rozšila nová posila školní družiny
a současně asistentka pedagoga Bc. Veronika
Tomášová.
S velkou radostí mohu rovněž oznámit, že
díky vstřícnosti a podpoře zastupitelů obce
Dražice, se během prázdnin započalo s plánovaným rozšířením budovy školky.
Všem přeji úspěšný start do dalšího školního
roku.
Mgr. Marcela Vosátková
ředitelka ZŠ a MŠ Dražice 

Začátek školního roku probíhá
v mateřské škole netradičně

1. září 2014 se sešlo v mateřské škole 28 Sluníček a 28 Hvězdiček. Čekaly je vesele vyzdobené třídy s mnohým překvapením. To největší
nás snad ještě čeká! Bohužel jsme nemohli 15
malých zájemců o mateřskou školu od 1. září
umístit. Po vzájemné úspěšné dohodě s vedením ZŠ a MŠ Dražice a zastupitelstvem obce se
však i tyto děti dočkají.
Náročné stavební úpravy nasvědčují tomu,
že od 1. ledna 2015 otevřeme novou třídu
Měsíčků. A tak se dostane po čtyřech letech,

ve kterých byla poptávka rodičů větší než kapacita mateřské školy, na všechny žadatele.
I přes menší obtíže, které každá stavba obnáší,
se všichni na novou třídu těšíme a děkujeme
zastupitelům obce za vstřícný a velmi potřebný
krok pro občany Dražic a okolí. Přejeme všem
dětem i jejich rodičům, aby se dílo zdařilo a děti
k nám do školky chodily rády a byly šťastné
a spokojené.
Věra Packová
vedoucí učitelka MŠ 

www.obecdrazice.cz
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Z historie mateřské školy
„Školka“ v Dražicích fungovala již od roku 1945, kdy byl ve škole zřízen žňový útulek pro děti do šesti let. V roce 1948 byla pro provoz žňového útulku upravena a zařízena místnost v přízemí školní budovy. Tehdy jej navštěvovalo 18 dětí.
Z původního záměru postavit jednotřídní mateřskou školu sešlo. Zvýšená populace si vyžádala změnu projektu a v roce 1982 začala výstavba dvoutřídní mateřské školy pro 60 dětí. Zemědělský útulek se přestěhoval do třídy, která sloužila jako tělocvična. Z útulku se budovala školní kuchyně a jídelna. Provoz zůstal
polodenní, což zaměstnaným matkám nevyhovovalo. Od 1. září 1981 byla prodloužena provozní doba od 7:00 do 15:30, další rok do 16:00 hodin.
25. února 1985 byla otevřena nová závodní mateřská škola, kterou provozovalo JZD Dražice. Nová školka měla hodnotu necelé dva miliony korun. Stavba
byla z velké části postavena brigádnicky. MŠ řídila paní Jarmila Novotná z Dražic. Bylo zapsáno 26 dětí, průměrná docházka 21.
Ve školním roce 1991/92 se stal zřizovatelem MŠ Dražice obecní úřad. Závodní mateřská škola změnila název pouze na mateřskou školu a z dvoutřídní se
stala jednotřídní. Došlo i k personálním změnám. Ředitelka paní Jarmila Novotná odešla do důchodu a místo ní nastoupila paní Věra Packová, která vede mateřskou školu dosud. Pro tento školní rok bylo zapsáno 25 dětí. Polovina mateřské školy byla uvolněna pro žáky školní družiny a cvičebnu, kterou podle potřeby
využívaly i děti z MŠ.
V příštím školním roce se zvýšil zájem o umístění dětí do MŠ, a proto byl od 1. ledna 1993 provoz rozšířen o půldenní třídu se 14 dětmi. Děti z MŠ pobývaly
v prostorách družiny dopoledne a odpoledne se spojily do jedné třídy.
1. ledna 2003 vstoupila Mateřská škola Dražice do právního subjektu se Základní školou Dražice s jedním ředitelem Mgr. Miroslavem Martínkem. Nový
oficiální název je Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor.
V posledních letech bylo nejvýznamněji investováno do zateplení části budovy školky, pořízení nového zařízení, vybavení, výměny oken a vchodových dveří.

Porovnání před 20ti lety a dnes

Výdaje z obecního rozpočtu 1994 na provoz
V roce 1994 se vydané peněžní prostředky členily na MŠ, ZŠ a školní jídelnu:
Mateřská škola: plánované výdaje 73.000Kč, skutečné výdaje 64.633 Kč
Základní škola: plánované výdaje 68.000 Kč, skutečnost 82.801 Kč
Školní jídelna: plánovaný rozpočet: příjmy 120.000 Kč, výdaje
170.000 Kč skutečnost: příjmy 119.613,80 Kč, výdaje 161.289 Kč
Celkem výdaje: plánované výdaje 191.000 Kč
(čerpáno z obecní kroniky)
skutečné výdaje 189.109,20 Kč

www.obecdrazice.cz

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní
rok 2014/15
Ředitelka ZŠ a MŠ Dražice stanovila následující kritéria, podle nichž
bude postupovat při rozhodování v případě, kdy počet žádostí o přijetí
k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou
kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
1) Předškolní vzdělávání se zpravidla poskytuje dětem ve věku od 3 let až
do začátku povinné školní docházky.
2) V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně
vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.
3) Jestliže nedojde k přijetí dítěte podle kritéria v bodě 2., vychází při
přijímání dětí do mateřské školy ředitelka z kritérií uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. Kritéria jsou posuzována ke stavu k 1.září 2014.

1

2

3

Bydliště

Mateřská škola Dražice má stanovenou kapacitu 56 dětí ve dvou odděleních. Pro školní rok 2014/2015 je v MŠ Dražice 15 volných míst
(14 + 1 místo na odvolání).

Věk dítěte

Závazné zásady pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 1994/95
1) Přijímání dětí do MŠ je prováděno jedenkrát ročně (zpravidla poslední týden měsíce března) zápisem vyhlášeným ředitelkou MŠ. O termínu zápisu
budou písemně informováni rodiče všech dětí obce Dražice, které v nastávajícím roce dovrší věku 3 let a dále obecní úřady obcí Drhovice a Meziříčí.
2) Pro přijímání dětí stanoví zřizovatel to je obec Dražice, tyto zásady
a pořadí jejich uplatňování:
a) Děti předškolního věku, které v následujícím roce zahájí školní docházku mající trvalé bydliště ve spádovém regionu Dražice, Drhovice, Meziříčí, bez ohledu na zaměstnanost rodičů.
b) Děti starší tří let žijících ve spádovém regionu, jehož oba rodiče jsou
zaměstnáni.
c) Děti spádového regionu, jejichž matka není zaměstnána v případě, že kapacita MŠ není naplněna. Zde lze sjednat docházku i jen
na dobu určitou nebo na dobu dopolední či odpolední.
d) Děti, které nemají trvalé bydliště ve spádovém regionu, oba rodiče
jsou zaměstnáni, ale jejich pracovní doba není taková, aby zaručila
vyzvednutí dítěte z MŠ v místě bydliště, nebo v místě bydliště není
volná kapacita MŠ.
e) Žádosti a přijetí mimo termín zápisu pokud je stav naplněn, budou řešeny ředitelkou MŠ ve spolupráci se zřizovatelem a školským úřadem.
3) Ředitelka MŠ vyhotoví o zápisu dětí písemný zápis s grafickou přílohou o naplněnosti stavu během celého roku.
4) Rodiče zapsaného dítěte obdrží od ředitelky MŠ písemné vyjádření
o přijetí či nepřijetí, popř. přijetí na dobu určitou. Tím pro ně vyplývá
povinnost hradit částečnou úhradu na provoz zařízení podle vydané
obecně závazné vyhlášky. O případných změnách v počtu dětí ředitelka
MŠ informuje zřizovatele.

2014
Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole na školní rok
2014/2015 činí 300 Kč za celodenní, 200 Kč za polodenní docházku. Poslední ročník MŠ (předškolák) není žádná úplata.

Individuální
situace
dítěte

1994
Školkovné v roce 1994 činilo 150 Kč měsíčně. Z těchto prostředků
se částečně hradily provozní náklady a částečně pomůcky pro děti.

Trvalý pobyt dítěte v obci Dražice

20 bodů

Trvalý pobyt dítěte mimo obec Dražice

3 body

Dosažení 3 let věku k 31. 8. 2014

10 bodů

Dosažení 3 let věku k 31. 12. 2014

5 bodů

Dosažení 3 let věku ke 30. 6. 2015

1 bod

Dosažení věku 4 let věku

15 bodů

Dosažení 5 let věku

25 bodů

Dítě se hlásí k celodennímu provozu

8 bodů

Sociální potřebnost dítěte

20 bodů

4) Při shodném bodovém ohodnocení více dětmi má přednost starší dítě. V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií, včetně data narození) může být v ojedinělých 
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Sdružení rodičů
Sdružení rodičů Základní školy
Dražice připravilo i v letošním
školním roce pro
malé i velké příznivce volnočasových aktivit několik akcí. Tou nejbližší bude
Drakiáda, která se uskuteční v sobotu 4. října
na hřišti u školy v Dražicích. Pro děti, které přijdou pouštět draky, čeká doprovodný program
a opékání špekáčků, ty zajistí Sdružení rodičů.
Pokud se vám nebude chtít po společném odpoledni odejít domů, můžete s námi přespat
ve „stanovém městečku“, které vybudujeme
v prostorách školky. Možná se nám podaří
zjistit, zda hračky v noci ožívají. Pokud byste
potřebovali bližší informace, volejte, prosím,
774 05 14 27.
Nyní už jen malý přehled následných akci SR
v roce 2014 – 8. listopadu (sobota) Svatomartinský lampionový průvod, 29. listopadu (sobota) adventní jarmark. O plánovaných akcích
budete vždy s předstihem informováni formou
plakátů na vývěskách a na webových stránkách
obce Dražice.
Na všechny účastníky akcí se moc těšíme
a vynasnažíme se, abychom se všichni dobře
pobavili.
Za Sdružení rodičů Katka Suchopárová 

Z historie mateřské školy
(pokračování ze str. 5)
individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodičů dítěte doložená potvrzeními zaměstnavatele. K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je rodič dítěte,
který není výdělečně činný, na mateřské/
rodičovské dovolené s dalším dítětem.
5) Děti jsou přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte – do výše
kapacity školy. Všechny podané žádosti
o přijetí k předškolnímu vzdělávání budou
ředitelkou školy posouzeny dle uvedených
kritérií a výsledně zpracovány do pořadníku.
Rodiče budou o výsledku správního řízení
vyrozuměni listinou, která bude umístěna
na vchodových dveřích Základní školy Dražice, Mateřské školy Dražice a internetových
stránkách. Při podání písemné žádosti bude
každému účastníkovi přiděleno registrační

číslo. Zde bude mít zákonný zástupce uveden i termín vyhlášení výsledků.
Výdaje z obecního rozpočtu 2014
na provoz
Od roku 2011 se účtuje o Základní škole a Mateřské škole Dražice jako o celku bez
rozdělení na MŠ, ZŠ či školní jídelnu. Peněžní
prostředky z obecního rozpočtu jsou určeny
na provoz školy (spotřeba energií, materiál,
učební pomůcky…) Mzdové prostředky škola
získává ze státního rozpočtu přes Krajský úřad
Jihočeského kraje.
- plánovaný rozpočet výdajů 660.000 Kč
- upravený rozpočet výdajů 680.000 Kč
(k 31.8.2014)
Tento rozpočet nezahrnuje investiční náklady, jako je výměna oken v ZŠ či současné sta
vební úpravy v MŠ.

Družební návštěva na Slovensku
pokračovala v roce 2014

Loupežníci, to jsou páni
Tato slova mnohokrát zazněla v pohádce
„Jak šlo vejce do světa“, kterou jsme sehráli pro
své kamarády ze školy i ze školky. Plníme slib
z minulého občasníku, prozrazujeme název pohádky a navíc se chlubíme, že jsme hráli nejen
s maňásky, ale i ve slušivých kostýmech jako
opravdoví herci. Zvířátka v čele s moudrým
vejcem byla odvážná, nezalekla se hrůzostrašných loupežníků, vyhnala je do lesa. Nakonec,
jak to v pohádkách bývá, loupežníci se polepšili
a všichni se spolu skamarádili. Myslíme, že se
pohádka líbila a my už chystáme představení
další.
„Dramaťáci“ z dražické školy 
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Dlouholetá tradice návštěv mezi družební obcí Slovany – Dražice pokračovala i letos.
Družební obec Slovany okr. Martin oslavovala v roce letos 50 let organizovaného fotbalu.
Na pozvání starostky obce a předsedy místní
tělovýchovné jednoty se uskutečnil 4. 7. až
6. 7. 2014 zájezd na tamní oslavy (konkrétně
na místní fotbalový turnaj – za účasti čtyř mužstev).
Počáteční zájem ze strany hráčů TJ Dražice
byl dosti překvapivý, postupem času a blížícímu se termínu zůstala jen malá hrstka hráčů,
která by byla schopná absolvovat tento turnaj.
Cíl, tedy vyhrát turnaj ve Slovanech, se vzdaloval. Za morální a finanční podpory starosty
Stanislava Flígra, předsedy TJ Jiřího Novotného a dalších odvážlivců se návštěva i přes počáteční potíže s autobusem naší TJ uskutečnila.
Ke sportovcům se přidala i skupinka místních občanů, kteří v družební obci Slovany
byly poprvé, akce byla hodnocena jako zdařilá.

V sobotu proběhl samotný fotbalový turnaj, los
nám moc nepřál, první zápas proti TJ Kláštor
pod Znievom. Samotný turnaj vyhrála místní
TJ Družstevník Slovany. Výkony našich borců
byly ospalé, byla znát nesehranost a chyběla
síla. Nasazené posily V. Stuchlík, J. Stuchlík,
J. Pavlík st., P. Kozák na hráče turnaje prostě
nestačily. Po ukončení turnaje proběhla taneční veselice, tam už výkony našich hráčů byly
na kvalitnější úrovni.
V průběhu turnaje několik málo zájemců
navštívilo termální koupele Turčianské Teplice
a výstup na zříceninu hradu Zniev nad obcí.
V neděli po snídani nastalo focení a loučení,
rozebral se ovčí sýr. Neoficiálně – ústy pana
J. Soldáta (SDH Dražice) bylo učiněno pozvání
na oslavy r. 2015 do Dražic.
Cesta zpět proběhla bez jediného problému,
tímto chce celá výprava poděkovat řidiči autobusu naší TJ panu Slávku Fořtovi za spolehlivý
návrat.
Vladimír Kuchár 
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SDH vs. JSDHO
Vážení spoluobčané,
rád bych vás seznámil se základy požární
ochrany obce a vysvětlil rozdíl mezi SDH –
Sbor dobrovolných hasičů a JSDHO – Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (zásahová
jednotka)
Základem kvalitního fungování požární
ochrany občanů a majetku je dobrá komunikace mezi obcí, SDH a JSDHO.
Sbor dobrovolných hasičů je občanské
sdružení, které je zaregistrováno u Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska. Jedná se o samostatně hospodařící organizaci s přiděleným
IČ, která musí podávat daňové přiznání. Může
provozovat společenské akce jako ples, sběr
šrotu, požární sport a jiné. V čele stojí starosta sboru a výkonným orgánem je výkonný výbor sboru. Hlavní činností je prevence požární ochrany, údržba a opravy požární techniky
výzbroje a výstroje. Dále se podílí na získávání
nových členů a jejich odborné přípravě, jelikož
z členské základny SDH se vybírají hasiči do zásahové jednotky obce.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
obcí je organizační složkou obce, je zcela zá-

vislá na rozpočtu obce a její činnost je pouze
represivní. Zásahové jednotky musí ze zákona
zřizovat obec a za činnost je odpovědný starosta obce, kterému podléhá velitel JSDHO. Obec
posílá hasiče na potřebná školení, zdravotní
prohlídky a zajišťuje akceschopnost jednotky.
Pro účely plošného pokrytí území ČR jednotkami požární ochrany se dle operační hodnoty
dělí jednotky PO do šesti kategorií JPO I až
JPO VI. JSDHO Dražice jsou dle spádovosti,
velikosti obce a výbavy požární technikou zařazeny do JPO V.
Povolání JSDHO – zásahovou jednotku
může povolat pouze operační důstojník z Hasičského záchranného sboru nebo starosta obce
případně jeho zástupce a to pouze do katastru
obce. Musí se dodržovat poplachový plán obce
a postup při zásahu. Hasičská technika je vedena v poplachovém plánu a žádný hasič nemůže
s technikou svévolně vyjíždět. Velitel jednotky
má plnou odpovědnost za nasazení hasičů při
zásahu tak, aby nebylo riskováno s jejich životem a zdravím. Členové zásahové jednotky
musí být ze zákona pojištěni a případné plnění jde za státem nebo obcí dle toho, kdo po-

volal zásahovou jednotku. Zásahová jednotka
musí mít na zásah vždy velitele plus tři hasiče. Z toho důvodu má zásahová jednotka obce
Dražice 16 členů jelikož všichni chodí do práce
a při povolání jednotky se musí sejít počet 1+3.
Z toho důvodu marně apeluji, aby členy zásahové jednotky byli i zaměstnanci obce, pokud
budou zdravotně způsobilí, jelikož jsou v obci
stále k dispozici.
Největší zásahy JSDHO Dražice: noční požár chaty u Lužnice v květnu 2013, blesková
povodeň v červnu 2013 s následným úklidem
čističky odpadních vod a požáry ve vojenském
prostoru na ploše 27 hektarů v březnu 2014.
Na všechny tyto ostré zásahy byl splněn časový
limit nástupu jednotky 10 minut s dostatečným počtem hasičů.
V současné době má SDH Dražice 70 členů a z toho je 16 členů v zásahové jednotce
obce. Všichni členové SDH a JSDHO dělají veškerou výše popsanou činnost pro obec
a občany ve svém volném čase a zdarma.
Dle hesla z našeho praporu „Bližnímu ku pomoci, Vlasti ku prospěchu“.
Jaroslav Soldát, starosta SDH Dražice 

Sbor dobrovolných hasičů
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych v pár
větách shrnul činnost SDH.
V měsíci březnu jsme pomáhali při výstavbě
nové hasičské zbrojnice, která vzniká rekonstrukcí bývalých garáží v objektu Lesanka, dvě
soboty jsme věnovali otloukání staré venkovní
omítky. Poslední březnovou sobotu jsme společně s myslivci vyrazili na sběr kamene na polích.
Chtěli bychom poděkovat všem občanům,
kteří nám na začátku května připravili staré železo ze svých domovů a umožnili nám jeho odvoz do šrotu. Poslední květnový den proběhla
v Radimovicích u Tábora hasičská soutěž okrsku. Na těžkém podmáčeném terénu se za SDH
Dražice zúčastnily tři týmy žen a tři týmy mužů.
Ze soutěže jsme přivezli v ženské kategorii jedno
první místo a dvě třetí místa. V mužích jsme získali jedno druhé místo a taktéž dvě třetí místa.
Na počátku června se zástupci sboru zúčastnili Hasičské slavnosti Litoměřice. Tyto slavnosti
patří k největší celorepublikové akci hasičských
sborů, jsou zde zastoupeni dobrovolní i profesionální hasiči. Předvedli naši stříkačku „koňku“
vyrobenou v roce 1885. V polovině měsíce byl
sbor pozván do Radkova, kde proběhla „dálková
doprava vody“. V minulých dvou letech se tato
akce úspěšně konala v Dražicích. Díky pozitivním zkušenostem se i SDH Radkov rozhodlo
tuto akci zorganizovat. Náplň spočívá v dopravě
vody ze vzdáleného zdroje k místu případného
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Hasičská soutěž Radimovice u Tábora

požáru. V Radkově se jednalo o dopravu vody
z rybníka ležícího cca 200 metrů od obce. Z hasičského okrsku se zúčastnilo 5 sborů.
Počátkem července, již tradičně, doprovodila část členů SDH sportovce a ostatní občany
do partnerské slovenské obce Slovany. Tento výlet je doprovázen nejen sportovní, ale též společenskou aktivitou. Dvě soboty a dvě odpoledne
všedního dne jsme věnovali bílení nové hasičské
zbrojnice.
V srpnu naše děvčata uklízela v prostorách
budoucího zázemí. Celkově jsme zde odpracovali cca 400 hodin. Za pomoc všem velice děkuji.
Čtvrtou sobotu se sbor zúčastnil se dvěma smíšenými družstvy soutěže O Pohár starosty obce

Drhovice. Součástí akce byla štafeta 7x60m
a požární útok. Provádění těchto činností se neobešlo bez chyb a tak jsme se umístili v druhé
polovině dvanáctičlenného startovního pole.
Poslední srpnovou sobotu se konal ve sportovním areálu Den spolků, kde naši zástupci předvedli požární útok. Prezentovala se dvě mužstva
mužů a jeden tým žen. Dále zde byl předveden
zásah s naší oblíbenou „koňkou“, kterou nám
kde kdo z jiných sborů závidí.
V posledním čtvrtletí nás čeká už jen valná
hromada SDH. Závěrem mi dovolte poděkovat
všem členům, kteří se aktivně zapojují do akcí
našeho sboru.
Aleš Melich, jednatel SDH 
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O nehodě, pomoci, lidech a ostatních
Dne 4. července 2014 došlo vlivem únavy materiálu k menší katastrofické události
(prasknutí hradící vložené fošny ve stavidle
rybníka), jež ve svém důsledku mohla přerůst
do hygienické katastrofy, a to úhynem celé rybí
osádky.
Jediné štěstí bylo, že se událost stala v sobotu, nikoli ve všední den, kdy by s největší pravděpodobností došlo bez povšimnutí k vyprázdnění rybníka. Ihned po oznámení události
Marcelem Vápeníkem byla zahájena záchranná
akce. Situace ale byla složitější z důvodu právě
probíhající návštěvy obce Slovany a probíhaly
také další soukromé oslavy.
Záchranná akce trvala přibližně sedm hodin.
Za pomoci paní Slabé, pánů Smažíka, Dvořáka, Saluse, Jecha, Macharta, Kohúta, Gončara
a obětavého a rizikového zákroku pana Jana
Samce se za pět minut dvanáct podařilo závadu odstranit.
Dále pomohli rybáři z Tábora s napuštěním
vody do sádek, kdy by muselo dojít k nuce-

Rybářská soutěž

nému výlovu, a změřením ph vody – kyslíku.
Účastníkem se stali též profesionální hasiči
HZS Tábor, kteří se s takovým zásahem ještě
nesetkali, a tak víceméně nevěděli, do jaké akce
jedou. Pomohli také další spoluobčané, p. Pavel
Samec věnoval pytle na písek a p. Heřmánek
věnoval prkna na zmírnění tlaku vody před
zásahem.
Co říci závěrem. Dle mého mínění není vyřešena otázka přístupu profesionálního HZS

Modelářský klub Dražice

V sobotu 7. června upořádal rybářský spolek
při obci Dražice za podpory Rybářství Seidl Tábor, obce Dražice a Restaurace Na hřišti již 5.
ročník rybářských závodů v lovu kaprů.
Soutěže se zúčastnilo 30 soutěžících z blízka i daleka. Soutěžilo se ve dvou kategoriích,
do a nad 15 let. Hodnotícím kritériem byla
hmotnost úlovku. Celkem se chytlo 36 kaprů.
Pořadí kategorie do 15 let:
1. Karkula Štěpán – 1 kapr
2. Bartoník Štěpán – rozhodl los
3. Melichar Tomáš – rozhodl los
Pořadí kategorie nad 15 let:
1. Lichtneger Karel (Sepekov) – 3 ks – celkem 2,62 kg
2. Pithart Josef (Miličín) – 4ks – celkem 2,06 kg
3. Vápeník Marcel (Dražice) – 4ks – celkem 2,04 kg
Největšího kapra chytil pan Vrana Pavel –
1,74 kg. Nejstarším účastníkem byl pan Krištof
Miroslav ze Sepekova – 81 let. Vlasta Urban 
POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ VÝLOV
RYBNÍKA NA SUCHÝCH,
který se uskuteční 1. listopadu 2014.
Občerstvení zajištěno.
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k těmto situacím a spolupráce s jinými spolky
a pomoc spoluobčanů při řešení katastrofických událostí.
Jinak bych chtěl svým jménem poděkovat
těm, kteří se podíleli na záchranné akci. Ti,
kdo o problému věděli a nepomohli, ať se chytí
za nos.
Za rybářský spolek Dražice
Vlastimil Urban


Vít Krátký při natáčení gumového svazku

V posledních měsících se jako každým rokem v tomto období točí veškeré dění v klubu
kolem příprav na Mistrovství České republiky
mládeže. Letošní rok je však výjimkou, jelikož
se přípravy netýkají pouze účasti, ale především zajištění všech organizačních záležitostí.
Současně s MČR se dražický klub rozhodl uspořádat i soutěž na podporu modelářů do 12 let,
která byla nazvána Dražický pohár. Na květnovém Krajském přeboru mládeže splnilo limit
pro účast na zářijovém republikovém mistrovství celkem 9 zástupců našeho klubu (Martin
Bartoník, Tomáš Bartoník, Kamil Čítek, Mar-

tin Dvořák, Jaroslav Halaš, Lukáš Halaš, Vojtěch Jedlička, Petr Novotný a Michal Páša).
Další dva pak splnili podmínky účasti v Dražickém poháru (Štěpán Bartoník a Zdeněk Čítek).
V kategorii F1B se naši závodníci účastnili
jednotlivých soutěží Českého i Světového poháru. V rámci soutěží Českého poháru dosáhli
několika medailových umístění. Tradičně nevynechali ani soutěž Světového poháru na Všechově, kde Vít Krátký skončil na 7. místě, Jaroslav Malenický na 14. pozici, Petr Novotný
17. a v kategorii juniorů dosáhl jediného 
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Modelářský klub Dražice
(pokračování ze str. 8)
medailového umístění našich zástupců v rámci
letošních soutěží Světového poháru, když obsadil bronzovou pozici.
V kategorii F1B podnikli dražičtí závodníci i několik výprav do zahraničí. Nejprve
se Jaroslav Malenický v květnu zúčastnil dvou
světových pohárů, na kterých obsadil 12.
a 14. místo, následně se Petr Novotný vydal
na mistrovství světa juniorů, kde jeho výkon
postačil na 25. místo a společně se svými týmovými kolegy si do sbírky připsal ještě 6. místo

ze soutěže družstev. Jako poslední se do zahraničí vypravil Vít Krátký, který v rumunské
Salontě nejprve odlétal dvě soutěže Světového
poháru, kde obsadil 14. a 16. místo a poté se
premiérově zúčastnil seniorského Mistrovství
Evropy, ale neúspěšný poslední start ho odsunul až na 65. pozici.

Petr Novotný se svým modelem

Na Varvažově bylo dobře

Do konce roku je plánována ještě účast
na Mistrovství České republiky a dalším podniku Světového poháru.
Pavel Liška
předseda klubu 

Jawa klub
Dražice
Za podpory obce Dražice, firmy Sakutus
a dalších drobných sponzorů, uspořádal místní Jawa klub 2.ROČNÍK SRAZU MOTOCYKLŮ
ČESKOSLOVENSKÉ VÝROBY. Na sraz dojelo
52 motorek a půl hodiny po dvanácté vyjely
na okružní jízdu směr Chyšky, Jistebnice, Borotín a Dražice. Trasa byla dlouhá 64 km a byly
na ní tři přestávky. Po dojezdu do Dražic proběhlo vyhodnocení a losování startovného.
Nejstarším motocyklem byla Jawa 350 SV
z roku 1935, majitel pan Václav Butal, nejstarším řidičem byl pan Jan Hruška ročník 1945,
a nejmladším řidičem byl pan Martin Čamra
ročník 1998. Oba jeli na Jawě mustang, nejdál
to měl pan Petr Hofrichter ze Sokolova na Jawě
350.
Týden po našem srazu jsme vyjeli do Týnce
nad Sázavou, kde Jawa slavila 85 let a pořádala
tzv. Cílovou jízdu. Sjelo se tam neuvěřitelných

350 strojů, z toho 302 motocyklů Jawa.

Část prázdninového volna dětí vyplnil i v letošním roce letní tábor na Varvažově. Tábor
zaštítila CK Topinka, která poskytla ubytování, stravu a pojištění dětí. Program táborové
hry Přemyslovci připravily vedoucí tábora
Jarka Salabová a Renata Samcová. Obě si část
dovolené užívaly se skupinou 20 dražických
dětí ve věku 6 – 15 let v lesích kolem Zvíkova
a přiblížily dětem období vlády českého krále
Václava II.
Děti byly rozděleny do rytířských družin,
vytvořily si erbovní znaky a po dobu 10 dní se
připravovaly na boj se Závišem z Falkenštejna.
Král Václav pasoval děti na rytíře a vysílal je
jednotlivě nebo celé družiny k boji se Závišovými vyzvědači. Těm rytířům, kteří byli při tažení
úspěšní a projevili největší statečnost, uděloval
pak panovník rytířské hodnosti a řády, pečetěné královským glejtem. V přilehlých lesích
zbudovala každá družina maketu své tvrze,
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zdolala tajnou chodbu a vyluštila poselství . Každý byl pak podle rytířské zdatnosti odměňován králem Václavem II. stříbrnými mincemi,
za které jim panovník umožnil nakoupit potřebnou výzbroj pro rytíře nebo pro jeho družinu. Když byly všechny družiny panských rodů
vycvičeny a podle požadavku krále vyzbrojeny,
mohly se vydat na tažení, kterým byly navráceny dědičné klenoty českému království a zvíkovské lesy byly zbaveny moci Vítkovců a jejich
pána Záviše z Falkenštejna. Během pobytu si
děti vyrobily vlastní pláště, kalichy, přívěšky
a slavnostní oděv. Formou her, soutěží a rukodělného tvoření se děti seznamovaly s historií.
Prázdninový pobyt v přírodě zpříjemnilo
dětem hezké počasí, dobrá nálada, legrace,
koupání, výlety a sladké odměny. Všem se mezi
Přemyslovci líbilo a mohou se těšit opět za rok
na další putování našimi dějinami.
Jarka Salabová 
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Dražický fotbal
Před pár měsíci jsme si užívali vítězství v Krajském přeboru a tím završili
patrně nejúspěšnější období v celé historii našeho fotbalového klubu. Během
tohoto období jsme dokázali třikrát
po sobě vyhrát Krajský přebor a dvakrát
vyhrát Jihočeský pohár, což se doposud
žádnému klubu nepodařilo a v nejbližší době jen tak nepodaří. Bohužel jsme
nedokázali doplnit hráčský kádr o dostatečné množství kvalitních hráčů,
kteří by ovšem přijmuli filozofii klubu
a reprezentovali Dražice ve vyšší soutěži
bez finanční náhrady. Za párek a za pivo
se jim bohužel v Dražicích hrát nechtělo
a to byl nakonec hlavní důvod našeho
společného odmítnutí působit v nadcházejícím roce v divizi, jelikož domácí hráči
opravdu hrají zadarmo.
Do nové sezony vstupuje „A“ mužstvo
ve velmi pozměněném složení, v němž
dostanou velký prostor naši nadějní dorostenci a hráči „B“ mužstva, kteří budou
mít chuť s námi trénovat a reprezentovat Dražice. Dále v kategorii dospělých
jsme z důvodu nedostatečného hráčského kádru nepřihlásili „C“ mužstvo, ale
většina hráčů se směle přesunula do „B“
mužstva.
V mládežnických kategoriích se nám
podařil velký úspěch, když po velmi
dlouhé době máme obsazené všechny
mládežnické kategorie. Přípravky a žáky
jsme doplnili o několik hráčů z Řepče.
Velké naděje vkládáme do našich dorostenců, kteří by měli patřit ve své kategorii k nejlepším v okrese a postupně
by se měli začít prosazovat i v kategorii
dospělých.
Závěrem chci poděkovat všem trenérům, rodičům a lidem, kteří se o dražický
fotbal starají a věnují mu svoji energii
a svůj volný čas. Velké poděkování patří také vedení obce za podporu, kterou
nám poskytuje. V neposlední řadě patří
poděkování Vám fanouškům, kteří dražický fotbal navštěvujete a pevně věřím,
že nás budete podporovat, i když nebudeme figurovat na prvním místě tabulky.
Miloš Veselý, předseda oddílu kopané
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Úspěšné jarní tažení!

Mám-li navázat na minulý Občasník, musím
se vrátit o několik měsíců zpět a věnovat se závěru zatím nejúspěšnějšího období dražického
fotbalu. Pokus o třetí obhajobu vítězství v krajském přeboru v řadě nám vyšel a skutečně jsme
po posledním zápase zvedali nad hlavy pohár
pro nejlepší tým. I když se nepodařilo pokračovat v podzimní spanilé jízdě, kdy jsme neztratili ani bod, nakonec jsme první místo potřetí
obhájili.
Období, kdy jsme asi hráli nejhezčí fotbal,
jsme pak ještě umocnili vítězstvím v Jihočeském poháru a postupem do Poháru České pošty. V prvním kole jsme si poradili na domácím
trávníku s divizním Českým Krumlovem a těšili se na atraktivního soupeře z vyšší soutěže. Los nám přidělil Štěchovice, pravidelného
účastníka 3. nejvyšší soutěže. V pěkném, bojovném střetnutí jsme však dokázali vzdorovat jen první polovinu zápasu a nakonec jsme
prohráli 1:5 a byli z dalších bojů vyřazeni. Naši
hráči ale při konfrontaci s profesionálním fotbalem určitě nezklamali.
Když se po posledním zápase zavřely dveře
fotbalové šatny, byl čas na relax a odpočinek.
Jak už se stalo pravidlem, vydali jsme se do přírody a za jiným druhem sportu než je prohánění balonu po hřišti. Opět jsme zamířili na Lipno
a kopačky vyměnili za kolo. Vyšlo nám krásné
počasí a myslím, že všichni zúčastnění byli spokojeni. Při společných večerních debatách jsme
se však nedokázali oprostit od fotbalu. Blížil se
totiž termín pro přihlášení do divize. Po mnoha jednáních se sponzory a vedením obce byla
naděje, že by se dali nezbytné finanční náklady
spojené s vyšší soutěží zabezpečit.
Zbývalo tak ještě vyřešit problém hráčského kádru. A tady nastal velký problém jednak
na postu brankáře a jednak s dalšími hráči
do pole. Pavel Janouch se nám zranil a celé jaro

nemohl do brány. Dodnes není zcela fit. Druhý
gólman Jakub Cimburek nám na poslední chvíli oznámil, že pracovní povinnosti mu nedovolí
u nás na podzim pokračovat. Několik brankářů
a potencionálních hráčů jsme oslovili, ale jejich
požadavky, zejména finanční, jsme nedokázali
akceptovat. Divize už je přeci jen soutěž, kde
hráči s profesionální smlouvou (tedy takoví,
kteří se fotbalem živí) jsou takřka samozřejmostí. Skutečnost byla taková, že do dne podání přihlášky do divize jsme brankáře ani
dostatečné množství kvalitních hráčů nesehnali. Proto jsme se do soutěže ze zcela logických důvodů nepřihlásili. Tento krok nám byl
mnohými hodně zazlíván, ale na naši omluvu
je nutné dodat, že celé vedení TJ má svědomí
čisté. Skutečně jsme tentokrát postoupit chtěli, objektivní příčiny však rozhodly o setrvání
v krajském přeboru i v dalším ročníku.
Pro nadcházející boje v krajské soutěži bylo
nutné vytvořit zcela nový tým. Z různých důvodů od nás odešli Majer, Pösinger, Janouch,
Cimburek a Fiala. Letní přípravu tak absolvovali tito hráči: Novotný K., Kromka, Kaše,
Fořt, Hojdar, Valášek, Janouch, Voneš, Veselý,
mladíci bratři M. a Z. Dvořákovi a P. Novotný
a noví hráči Slavík, Adam, Haloun, Ploc, Kaše
Z., Brožovský, Chramosta. V přípravných zápasech se ovšem zranili Brožovský a Chramosta, a proto byli povoláni z rezervy ještě Kolář
a Stuchlík Jaroslav.
Hodnocení průběhu podzimu si ponechám
jako námět pro další číslo Dražického občasníku. Závěrem bych rád pozval všechny příznivce
do ochozů našeho stadionu. Za hráče mohu slíbit, že udělají vše pro to, aby dokázali navázat
na úspěchy z minulých let!
Lubomír Kolář
vedoucí a asistent trenéra „A“ mužstva
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Dorost

Nohejbalový turnaj

Zleva stojící: Z. Dvořák, Bartoník, Soldát, Tesař, Smažík, Vítek; zleva dole: Páša, Novotný, Výborný, J. Samec, Z. Samec, Švec

V naší dorostenecké kategorii jsme nakonec
obsadili v okresní tabulce 3. místo, ale výrazného úspěchu jsme dosáhli v Okresním poháru.
Tento poháru OFS jsme dokázali vyhrát, když
jsme ve finálovém utkání porazili až na pokutové kopy Sokol Sezimovo Ústí. V naší kategorii kromě výsledků jde především o to, připravit
hráče na kategorii dospělých. To si myslím, že

u nás funguje velmi dobře. Trenéři „A“ mužstva
dávají dorostencům velký prostor a umožňují
jim s mužstvem pravidelně a kvalitně trénovat. Věřte, že každý trénink je na těch klucích
vidět. Zlepšují se a doufám, že se z nich stanou
jednou opory mužstva dospělých. Ještě chci
poděkovat Kamilovi Marouškovi za spolupráci
při utkáních.
Radek Fořt, trenér dorostu 

V rámci Spolkového dne, který se konal
30. srpna v Dražicích, jsme uspořádali ukázkový turnaj trojic. Kromě našich dvou týmů
se zúčastnily ještě dva týmy z Tábora a jeden
z Radkova. Hrálo se systémem každý s každým
a poté se určilo pořadí, které bylo následující:
1. Dražice1 (M. Vlček, V. Kuchár, B. Fajtl,
S. Flígr), 2. Plovárna, 3. Mekebek, 4. Dražice 2
(J. Samec, J. Volek, D. Galik, K. Kubů), 5. Radkov.
Jan Samec 

Přípravky
Sezóna 2013-2014 skončila pro obě dražické
přípravky více než dobře. Starší přípravka obsadila 5. místo z 16 okresních mužstev. Mladší
svou soutěž suverénně vyhrála, své soupeře nechala s velkým odstupem za sebou a stala se tak
nejlepším mužstvem celého okresu. Za tímto
úspěchem se skrývalo mnoho a mnoho poctivé
práce, která se nám však plně vrátila v podobě
dosažených výsledků.
Nastávající sezónu bychom rádi pokračovali
ve stejných kolejích a navázali na letošní úspě-

chy. Přípravu jsme zahájili v polovině srpna
několika tréninky a potom již následovalo tradiční soustředění, kde kluci za 3 dny odtrénovali 18 hodin. Vrcholem přípravy byl pak turnaj
starších přípravek v Dražicích. Zúčastnilo se ho
8 mužstev. Tým Dražic „A“ obsadil 2. místo,
když nešťastně prohrál až ve finále s mužstvem
ze Soběslavi 1:3. Tým Dražic „B“ obsadil 8. místo.
První mistrové zápasy už obě přípravky
zvládly, když mladší smetla Meteor 12:0 a star-

Starší přípravka
zleva: F. Cícha, D. Loužecký, P. Machart, A. Rataj, J. Stuchlík, P. Bursík,
V. Soldátová, J. Mejta, K. Čítek, T. Fuka
Trenér: J. Loužecký

www.obecdrazice.cz

ší si poradila s Chýnovem 6:5. Rád bych Vám
představil i trenéry jednotlivých kategorií.
Starší přípravku vede Jaroslav Loužecký, mladší pak nově dlouholetý hráč a brankář Dražic
Milan Volek a k tomu je nutné ještě připočíst
před přípravku, kterou vede zkušený trenér
mládeže Jaroslav Fořt.
Závěrem bych chtěl poděkovat rodičům
za jejich pomoc a podporu při jednotlivých
utkáních. Těším se na další spolupráci s nimi.
Jaroslav Loužecký, trenér mládeže 

Mladší přípravka
zleva: F. Janoušek, O. Krejčí, V. Cipra, J. Hána, A. Krejčí, D. Sváček,
K. Bauer, P. Bursík, K. Běhoun, P. Blažek, J. Volek
Trenéři: J. Fořt, M. Volek
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Stolní tenis

Na úvod hodnocení stolního tenisu, vám ještě
dlužím výsledky turnajů z konce minulého roku:
Memoriál Lubomíra Běhouna za účasti
35 hráčů, vítězství obhájil Ondřej Peterka.
Vánoční turnaj za účasti 33 stolních tenistů,
pořadí bylo následující:
registrovaní: 1. Vančura Jaroslav, 2. Šerý
Jiří, 3. Kolář Michal
neregistrovaní: 1. Mrázek Stanislav,
2. Pražma Miloslav, 3. Mareš Josef
Bilancování minulého ročníku nebude pro
mnohé příliš lichotivé, počáteční euforie a nad-

šení trochu vyprchalo.
Pozice obou našich mužstev se nachází
na spodních příčkách tabulky. Příčinu tohoto
nezdaru přisuzuji také velké marodce. Z počátečních 12-ti hráčů pro obě mužstva nás zbylo
pouhých osm. Doufám, že příští ročník bude
k nám ve všech směrech pozitivní. Děkuji TJ
Dražice a zejména obecnímu úřadu za velkou
podporu, které se nám dostává při organizování našich turnajů.
Jiří Šerý, předseda oddílu


2014 MAREN CUP
Dne 26. 7. se vypravila naše trojice J. Volek,
V. Kuchár a M. Vlček na velmi dobře obsazený nohejbalový turnaj trojic v Táboře. Turnaje se zúčastnilo 11 týmů, které byly rozděleny
do dvou skupin. Z každé skupiny postupovaly
do vyřazovacích bojů první čtyři celky. Naší trojici se moc nedařilo a po loňském 2. místě hrozilo, že ani nepostoupíme ze skupiny. Na poslední
zápas ve skupině posílil tým J. Samec a rozhodovalo se o postupujícím mezi námi a týmem
z Myslkovic. Po remíze 1:1, ale lepším počtem
míčů jsme nakonec postoupili my. Ve čtvrtfinále jsme ale narazili na tým Kopyta (pozdější
vítěz) a podlehli mu jasně dvakrát 10:4. Pořadí: 1. Kopyta, 2. Měšice, 3. Mekebek, 4. Plovárna,
5. Plaplo, 6. Lužnice, 7. Davídek, 8. Dražice,
9. Myslkovice, 10. Hatamua, 11. Sládkovci
Jan Samec 

Tenisový turnaj „O putovní pohár
starosty obce Dražice“
V sobotu 6. září 2014 se uskutečnil na kurtech sportovního areálu
Dražice již 4. ročník tenisového turnaje O putovní pohár starosty obce
Dražice. Účastnilo se 6 dvojic. Nejstarší účastník Vláďa Kuchár hrál
snad jako nikdy, až soupeřům občas z jeho lajn oči přecházely. Nevídané akrobatické výkony Radka Kolouška přinesly překvapení a překvapivou bednu. Vítězem turnaje se po boji stala dvojice Luboš Kolář – Jirka Šerý, která předvedla vyrovnaný výkon a jasně přejela i sportovně
vyhecovanou dvojici Maroušek – Skalák. Pan starosta odměnil všechny
účastníky hodnotnými cenami. Po skončení sportovní části následovala společenská část turnaje, kde si hráči vyměnili „čerstvé dojmy“
a nově nabyté zkušenosti.
František Kotšmíd 
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1. ročník „O pohár kanceláře Petra Hervíře“

V polovině prázdnin, v pátek 1. srpna,
se na tenisových kurtech areálu TJ Dražice
u Tábora uskutečnil tenisový turnaj Generali
ve čtyřhře. Jednalo se o první ročník „O pohár
agenturní kanceláře Petra Hervíře“.
Začali jsme v 11 hodin zahájením za účasti generalského maskota, který sklidil velký ohlas. Poté se hráči rozlosovali do dvojic.
Do turnaje se přihlásilo 20 hráčů. Nejprve
hráli ve dvou skupinách systémem „každý s každým“. Všichni hráli s velikým nasazením
a soupeři nedarovali ani jediný míček zadarmo.
Po určení pořadí ve skupinách hráli dále hráči
vyřazovacím způsobem.
Diváci i hráči, kteří právě nehráli, měli
možnost vyzkoušet simulátor nárazu. A také
si ho, nejprve s obavami a poté s nadšením,
vyzkoušeli. Malí diváci se mohli zabavit
na kolotoči, prolézačkách a při kuželkách
a zejména pro ně bylo přichystáno malování
na obličej. A maloval se – jak jinak – lev. Tak-

že ke konci turnaje pobíhala kolem kurtů již
početná lví tlupa.
O co se hrálo? S prázdnou neodešel žádný
z hráčů. I pro ty, kteří nebojovali o místa nejvyšší, byly připraveny drobné dárky. Pro hráče,
kteří se umístili na 1. – 3. místě byly přichystané poháry a sportovní potřeby. Vítězové navíc
obdrželi putovní pohár a hlavní výhrou byl pro
každého z vítězné dvojice víkendový pobyt pro
2 osoby s polopenzí v hotelu na Benecku v Krkonoších, tedy v nejvýše položené obci ČR.
A jak to nakonec dopadlo? Na společném
3. místě se umístili Jan Pavlík + Milan Vlček
a Miroslav Běhoun + Michal Kolář. Na druhém
místě skončili Petr Novák + Jiří Novotný. Vítězi
prvního ročníku se stali Petr Krásný a Filip Švarc.
Všichni zúčastnění, ať již pořadatelé, hráči
nebo diváci si užili pěkný den, pobavili se a zasportovali si a již se všichni těšíme na druhý
ročník, opět v polovině prázdnin příštího roku.
Petr Hervíř 

Naše obec recyklací starých
spotřebičů výrazně přispěla
k ochraně životního prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 28
televizí, 12 monitorů a 294 kg drobného
elektra

jen o přínosech třídění televizí a počítačových
monitorů, ale také o významu sběru drobných
spotřebičů.

Občané naší
obce již několik
let zodpovědně
třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin
či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu
prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného
odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje
sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Naše obec získala certifikát vypovídající ne-

„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování
společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce
v loňském roce vytřídili 28 televizí, 12 monitorů
a 294 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili
13,19 MWh elektřiny, 623,92 litrů ropy, 58,56
m3 vody a 0,53 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 2,93
tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů
o 11,58 tun“.

www.obecdrazice.cz

Letní posezení
První prázdninový, ještě však červnový pátek bylo již tradičně v restauraci Na hřišti přivítáno léto s kapelou Teplický drak a grilovaným
selátkem. Nezvykle horké počasí a zvolený
termín ještě před odjezdem valné části našich
spoluobčanů na dovolené zajistil hojnou účast.
Vítání se tak protáhlo do sobotních ranních
hodin.
A protože zábavy v dnešní uspěchané době
není nikdy dost, za měsíc poté se konalo již také
tradiční Svatoanenské posezení s kapelou Flok.
Tentokráte, aby grilované prase nezevšednělo,
byly jako občerstvení podávány bramboráčky.
Počasí taktéž nezklamalo, není tedy co dodat.
Další pěkná akce, kde naši spoluobčané k sobě
našli cestu.
Ladislav Lev 

Sbor pro
občanské záležitosti
JUBILANTI
Svá významná životní jubilea od dubna
do konce srpna letošního roku oslavili tito naši
občané:
Miluška Samcová
Dražice čp. 138
Jaroslava Radostová
Dražice čp. 181
Stanislav Robusch
Dražice čp. 159
Jarmila Samcová
Dražice čp. 1
František Komínek
Dražice čp. 219
Jiří Soldát
Dražice čp. 190
Václav Černý
Dražice čp. 107
Vlastimila Malenická
Dražice čp. 184
Marie Haumerová
Dražice čp. 94
Anna Samcová
Dražice čp. 102
Všem jubilantům přejeme do dalších let
pevné zdraví, mnoho spokojenosti a osobní
pohody.
NARODILI SE
Ondřej Novotný
Dražice čp. 224
Barbora Suldovská
Dražice čp. 109
Alena Průchová
Dražice čp. 174
Monika Vignerová
Dražice čp. 179
Tomáš Adámek
Dražice čp. 151
Barbora Maroušková
Dražice čp. 176
Novým občánkům přejeme do života jen

to nejlepší.

Všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají
tak k ochraně životního prostředí, zaslouží ob
rovský dík.

13

září 2014

Závěrečná zpráva o činnosti obce
Už 10. a 11. října nás čekají volby do zastupitelstva naší obce. Končí mandát stávajících zastupitelů, a tak se domnívám, že by bylo vhodné zhodnotit uplynulé období let 2010-2014
pod vedením vámi zvoleného zastupitelstva.
Hlavní vizí a cílem bylo provést obec tímto obdobím bez zadlužení a za pokračování udržitelného rozvoje. Domnívám se, že se to podařilo.
Základním kamenem řízení obce je společné
veřejné zasedání zastupitelů. Můžeme konstatovat, že všechna svolaná veřejná jednání zastupitelů byla vždy usnášení schopná, a proto
mohly být předložené záležitosti projednány
bez odkladů. Účast jednotlivých zastupitelů si
můžete prohlédnout v přiložené tabulce.
Rozpočet naší obce, kde jeho hlavní příjmovou stránku tvoří příjmy z vašich daní, se nám
každý rok podařilo sestavit jako přebytkový,
a část prostředků tak uložit na horší časy, nebo
nenadálé výdaje spojené s životem obce. Další
nemalou část příjmové části tvoří dotace. Zde
rád konstatuji, že díky týmové práci a našim
nabytým zkušenostem se nám za čtyři roky
podařilo získat přes 10 milionů korun od různých poskytovatelů, což v konečném součtu
tvoří cca 1 roční rozpočet naší obce navíc (viz
tabulka). Všechny prostředky rozpočtu jsme
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se snažili rovnoměrně rozdělovat do všech
sfér života naší obce. Hlavními investičními
stavbami v uplynulém čtyřletém období byly
rekonstrukce našeho největšího objektu –
kulturního domu, opravy chodníků, výstavba
sběrného dvora a také nové hasičské zbrojnice.
Výrazně se nám též podařilo rozšířit majetek
obce, a to především získáním historického
majetku obce od státních institucí a jednotlivými účelovými nákupy nemovitého i movitého
majetku. Jedním z rozhodujících nákupů bylo
pořízení nemovitosti čp. 43 za účelem budoucího umístění domu s pečovatelskou službou.
V současné době je na tuto stavbu zpracovávána projektová dokumentace naším rodákem,
ing. arch. Milanem Kašparem. Prioritou č. 1
našeho zastupitelstva bylo udržení naší jediné příspěvkové organizace, a to naší základní
a mateřské školy. Každoroční příspěvek škole
na provoz a údržbu činil minimálně 700 tisíc korun. Investice do školy se určitě vyplatí
a s ohledem na demografický vývoj by v tomto
přístupu mělo pokračovat i budoucí zastupitelstvo.
K životu v naší obci patří spolky, tělovýchovná jednota a kluby. Potěšující je i narůstání
počtu těchto organizací a jejich větší aktivita.

Vedení obce se v rámci rozpočtových možností
snažilo podporovat všechny tyto organizace,
a to jak jednorázovým ročním příspěvkem,
tak i finanční spoluúčastí na jednotlivých pořádaných akcích. Jako jedny z nejzdařilejších
hodnotíme setkání rodáků v roce 2012 a spolkový den v letošním roce. I v ostatních sférách
spolupráce s dalšími aktéry můžeme být spokojeni. Naše činnost v mikroregionu Táborsko
a pravidelné setkávání na mezinárodní úrovni
s našimi přáteli ze slovenských Slovan určitě
obohacuje život občanů v naší obci. Velkou výhodu rovněž vidíme v těsné spolupráci s místními podnikateli a živnostníky.
Blížíme se ke konci volebního období. Některé záměry nebude možné realizovat, proto bych
vás chtěl rovněž seznámit s rozpracovanými
projekty, nejenom pro novou nebo staronovou politickou reprezentaci, ale i ke kontrole
veřejnosti, abyste vy, voliči, věděli, co zůstalo
„na stole“ a co se nestačilo dokončit. V minulých týdnech jsme jako jedna ze šesti set obcí
požádali o dotaci na rozšíření naší základní školy. V průběhu října by mělo být známé stanovisko ministerstva. V současné době provádíme
rozšíření naší mateřské školy o jednu třídu.
Dokončuje se projektová dokumentace na 
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(pokračování ze str. 14)
přestavbu bývalého obecního úřadu na 2 malometrážní byty a samozřejmě i dokumentace pro
dům s pečovatelskou službou. V realizaci nebo
v procesu výběrového řízení jsou dotace na sběr
bioodpadu a komunikace „kostel-KD“.

Jak je z uvedeného zřejmé, můžeme celkově
uplynulé období hodnotit jako úspěšné. Domníváme se proto, že předáváme obec nastupujícím zastupitelům v dobré finanční kondici
a společensky aktivní.

Dovolte mi závěrem, abych vás pozval k volbám zvolit si své zástupce, kteří povedou naši
obec v následujícím volebním období 20142018.
Stanislav Flígr, starosta obce Dražice 

Účast zastupitelů na jednáních OZ
rok
Zastupitel

Strana

2010

2011

2012

2013

2014

2 zasedání

11
zasedání

11
zasedání

10
zasedání

7
zasedání

účast

účast

účast

účast

účast

Celková
účast
v%

Ladislav Lev

Novým směrem

2

11

11

10

6

97,56%

Stanislav Flígr

Novým směrem

2

9

11

10

7

95,12%

Lubomír Smažík

Novým směrem

2

8

11

10

7

92,68%

Mgr. Zdeněk Krátký

Novým směrem

2

10

10

10

6

92,68%

Jan Kuldan

Novým směrem

2

10

10

10

6

92,68%

Mgr. Dana Růžičková

Novým směrem

2

10

11

8

7

92,68%

Jaroslava Mičíková

Novým směrem

2

10

10

8

7

90,24%

Oldřich Janíček

Společné Dražice

2

10

9

9

5

85,37%

Ivan Mynařík

Společné Dražice

-

9

8

9

6

84,21%

Michal Páša

Společné Dražice

1

0

-

-

-

33,33%

V lednu 2011 odstoupil pan Michal Páša, který se ze třech zastupitelstev se zúčastnil jednoho.
V únoru 2011 jej nahradil pan Ivan Mynařík, který se v onom roce zúčastnil devíti z desíti možných zastupitelstev.

Přehled obdržených dotací 2011–2014
rok

2011

poskytovatel

účel dotace

MMR

Úprava prostranství kolem křížku v Dražicích

KÚ Jihočeský kraj

Činnost JSDH obce Dražice

KÚ Jihočeský kraj

celkové náklady

dotace

spoluúčast obce

81 000,00 Kč

56 500,00 Kč

1 735,00 Kč

1 735,00 Kč

25 060,00 Kč
0,00 Kč

Obnova části hřbitovní zdi kolem kostela v Dražicích

201 181,03 Kč

100 000,00 Kč

101 181,03 Kč

MMR

Vybavení zahrady MŠ Dražice

470 220,00 Kč

329 154,00 Kč

141 066,00 Kč

KÚ JK - POV

Úroky z úvěru - výstavba bytového domu 260

128 288,19 Kč

89 801,00 Kč

38 487,19 Kč

KÚ JK - POV

Oprava místních komunikací Dražice - východ

502 909,00 Kč

120 000,00 Kč

382 909,00 Kč

Státní rozpočet

Dotace na školu a správu

-

294 900,00 Kč

-

Úřad práce

Dotace na zaměstnance VPP

247 865,00 Kč

90 000,00 Kč

157 865,00 Kč

Ministerstvo kultury

Obnova hřbitovní zdi u kostela sv. Jana Křtitele

227 831,00 Kč

200 000,00 Kč

27 831,00 Kč
23 976,00 Kč

1 082 090,00 Kč

2012

KÚ Jihočeský kraj

Veřejné osvětlení Dražice - výměna zdrojů

47 736,00 Kč

23 760,00 Kč

KÚ Jihočeský kraj

Oprava hřbitovní zdi „nového hřbitova“

55 133,00 Kč

30 000,00 Kč

25 133,00 Kč

KÚ JK - POV

Úroky z úvěru - výstavba bytového domu 260

101 927,17 Kč

71 348,00 Kč

30 579,17 Kč

MŽP

Výsadba stromořadí (sídl. Západ a Bory)

42 300,00 Kč

38 070,00 Kč

4 230,00 Kč

MŽP

Výsadba stromořadí (k Jezírku)

83 124,00 Kč

74 812,00 Kč

8 312,00 Kč

KÚ JK - POV

Oprava chodníků střed I.etapa

324 402,00 Kč

110 000,00 Kč

214 402,00 Kč

Státní rozpočet

Dotace na školu a správu

-

301 300,00 Kč

-

Úřad práce

Dotace na zaměstnance VPP

254 919,00 Kč

147 466,00 Kč

107 453,00 Kč

996 756,00 Kč
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2013

KÚ JK - POV

Oprava chodníku střed II. etapa

460 845,00 Kč

80 000,00 Kč

380 845,00 Kč

KÚ Jihočeský kraj

Rekonstrukce povrchu multifunkčního hřiště

669 551,00 Kč

350 000,00 Kč

319 551,00 Kč

KÚ Jihočeský kraj

Povodně 2013

295 090,24 Kč

294 090,24 Kč

1 000,00 Kč

KÚ Jihočeský kraj

Dotace JSDH - povodně 2013

67 422,00 Kč

66 000,00 Kč

1 422,00 Kč

KÚ JK - POV

Úroky z úvěru - výstavba bytového domu 260

48 450,17 Kč

33 915,00 Kč

14 535,17 Kč

KÚ Jihočeský kraj

Cimerman v JK - Dražičtí komedianti

44 011,00 Kč

20 000,00 Kč

24 011,00 Kč

KÚ Jihočeský kraj

Činnost JSDH obce Dražice

4 843,00 Kč

1 520,00 Kč

3 323,00 Kč

KÚ Jihočeský kraj

Přestavba PPS 12 - JSDH

39 200,00 Kč

15 000,00 Kč

24 200,00 Kč

MŽP

Výsadba stromořadí (k boru, ke střelnici)

186 255,00 Kč

167 630,00 Kč

18 625,00 Kč

SFŽP + EU

Vybavení sběrného dvora v Dražicích

571 566,49 Kč

514 409,09 Kč

57 157,40 Kč

Státní rozpočet

Dotace na správu

-

143 300,00 Kč

-

Úřad práce

Dotace na zaměstnance VPP

440 377,00 Kč

406 732,00 Kč

33 645,00 Kč

2 092 596,33 Kč

2014

KÚ JK - POV

Oprava chodníku Dražice - západ

KÚ JK - POV

Úroky z úvěru - výstavba bytového domu 260

329 120,00 Kč

150 000,00 Kč

-

29 227,00 Kč

SFŽP + EU

179 120,00 Kč
-

Zavedení systému svozu bioodpadu v obci

3 168 990,00 Kč

2 852 090,00 Kč

316 900,00 Kč

ROP jihozápad

Místní komunikace KD - kostel

3 025 188,00 Kč

2 571 409,80 Kč

453 778,20 Kč

Státní rozpočet

Dotace na správu

-

145 300,00 Kč

-

Úřad práce

Dotace na zaměstnance VPP k 30.7.2014

259 866,00 Kč

165 631,00 Kč

94 235,00 Kč

Nadace správného
životního stylu

Dotace na venkovní fitness hřiště

169 004,00 Kč

73 084,00 Kč

95 920,00 Kč

Mikroregion Táborsko

Traktorový nosič kontejnerů
1x hnízdo na separovaný odpad

397 969,00 Kč

358 172,00 Kč

39 797,00 Kč

5 913 657,80 Kč

Obdržené dotace za celé období

10 085 100,13 Kč

Kandidátní listiny v obci Dražice
Volby do zastupitelstev obcí 10. 10.–11. 10. 2014

Novým směrem
Poř. číslo

Společné Dražice

Jméno

Poř. číslo

Jméno

Vstřícné Dražice
Poř. číslo

Jméno

1

Flígr Stanislav

1

Soldát Jaroslav

1

Mgr. Krátký Zdeněk

2

Smažík Lubomír

2

Mynařík Ivan

2

Melich Aleš

3

Lev Ladislav

3

Janíček Oldřich

3

Ing. Mrázek Stanislav

4

Kuldan Jan

4

Bc. Novotný Pavel

4

Mgr. Veselý Miloš

5

Mgr. Růžičková Dana

5

Kabát Martin, DiS.

5

Mgr. Rypáček Martin

6

Mičíková Jaroslava

6

Kašpar Milan

6

Chval Jiří

7

Ing. Pospíšilová Eliška

7

Průcha Jaroslav

7

Máchová Renata

8

Suchopárová Kateřina

8

Chvál Jaroslav

8

Kadlecová Jana

9

Ing. Novotný Zdeněk

9

Novák Petr

9

Pavlík Michal

Další postup po volbách
Volby do zastupitelstev obcí
Pravděpodobné vyhlášení volebních výsledků
Podání návrhu na neplatnost hlasování, voleb
Ustavující zasedání nově zvoleného ZO

10.–11. října 2014
14. října 2014
Nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb.
Do 15 dnů ode dne uplynutí zákonné lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb
či hlasování, zároveň musí být informace o době, místě a programu připravovaného ZO
zveřejněna na úřední desce nejméně 7 dní přede dnem svého konání.

Předpokládaný termín svolání ustavujícího zasedání nového zastupitelstva v naší obci bude v 1. polovině listopadu.
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
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