Úvodní slovo starosty

Padělky

Vážení spoluobčané
Nové číslo občasníku se vám dostává do rukou
s mírným zpožděním zapříčiněným hlavně bleskovou povodní, která postihla naši obec ve dnech
2. až 4. června tohoto roku, a pak také snahou informovat vás o akcích konaných v závěru školního
roku a počátkem prázdnin.
Musím se přiznat, že i já sám jsem 3. června
v ranních hodinách při pohledu na rozvodněný
Vlásenický potok děkoval za to, že naše obec se
nachází převážně ve vyšších polohách a proto byly
bleskovou povodní zasaženi hlavně zahrádkáři
v chatové osadě Padělky, a minimum nemovitostí
přímo v naší obci. Síla tohoto toku, který v suchém
období překonáte takzvaně suchou nohou, byla
obrovská. Největší škoda byla naší obci způsobena
na objektu čistírny odpadních vod přiléhající přímo k potoku. Odhadovaná škoda na naší zatopené
čistírně se pohybuje okolo půl až třičtvtě milionu korun. Další škody vznikly na komunikacích,
rybníku a velká voda totálně zlikvidovala rovněž
přístupovou lávku k chatám mezi Matoušovským
a Bredovým mlýnem. Čistírnu odpadních vod se
nám podařilo díky našim zaměstnancům a pra-
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covníkům dodavatelských firem uvést do provozu
v rekordně krátkém čase tří týdnů, ostatní opravy
však budou probíhat ještě do konce roku. Opravy
komunikací a lávky předpokládáme dokončit rovněž do konce roku. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na odstraňování škod
a zajištění bezpečnosti spoluobčanů. Velký dík patří především našim dobrovolným hasičům, kteří
naplnili heslo vyšité na jejich praporu, a to „Bližnímu ku pomoci, Vlasti ku prospěchu“. Letošní
povodeň zasáhla rovněž povodí řeky Lužnice, která
je součástí našeho katastru. Hladina řeky nebyla
jako v roce 2002 ani 2006, přesto však zasáhla několik chat a komunikace kolem řeky. Bohužel tato
nastalá situace nám zpozdila stavbu sběrného
dvora, což bude mít za následek posunutí termínu
dokončení akce.
V průběhu měsíce května proběhl konkurs
na nového ředitele naší Základní a Mateřské školy. Konkurzní komise se skládala ze sedmi členů
- zástupců obce, krajského úřadu, školní inspekce,
rodičů, zaměstnanců školy a ředitelky ZŠ Slapy.
Vybírala z pěti kandidátů, kteří všichni splnili kvalifikační předpoklady. Na základě předložených

koncepcí a následně osobních pohovorů s jednotlivými kandidáty komise konstatovala, že tři kandidáti nejsou vhodní zastávat funkci ředitele a následně u dvou vhodných kandidátů určila pořadí
v konkurzu. Vítězkou konkurzu se stala Mgr. Marcela Vosátková, které jsem v průběhu měsíce června předal jmenování a uvedl do naší školy. Funkce
ředitelky se ujme od 1.8.2013. Doufáme, že jsme
vybrali dobře a nová paní ředitelka povede zdejší
zařízení ku prospěchu našich dětí, rodičů a obce.
Začátek července byl mnohem lepší než začátek
června a to hlavně proto, že se nám zlepšilo počasí,
přišlo pravé léto a také jsme se již prý po dvacáte setkali s našimi přáteli z družební obce Slovany. Skutečně přátelská atmosféra byla zakončena
krásným společným večerem s živou hudbou. Potěšující na celé akci je, že na ranní nedělní rozloučení
při odjezdu našich přátel přichází stále více a více
našich spoluobčanů.
Protože už začala doba dovolených, dovolte mi
popřát vám krásné oddychové dny, šťastný návrat
a hodně zdraví a síly do dalších dní.
Stanislav Flígr, starosta
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Výtah z 26. jednání zastupitelstva z 28. 3. 2013
 Informace o čerpání rozpočtu v příjmech
a výdajích k 28. 2. 2013.
 Vzata na vědomí informace o zpracování
a schválení rozpočtového opatření č. 2/2013.
 Schváleno rozpočtové opatření číslo 3/2013.
 Vzhledem k hospodářskému výsledku 0 Kč
není nutno odsouhlasit převod finančních
prostředků do fondů a byla schválena účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy
Dražice, sestavená k 31. 12. 2012.
 Schválena účetní závěrka obce Dražice, sestavená k 31. 12. 2012.
 Vzhledem k odstoupení ředitele ZŠ a MŠ
Dražice Mgr. Petra Mrzeny z funkce zastupitelstvo obce Dražice: b e r e n a v ě d o m
í oznámemí o ukončení výkonu funkce ředitele Základní školy a Mateřské školy Dražice
Mgr. Petra Mrzeny ke dni 31. 7. 2013 v souvislosti s jeho odchodem na základě vlastní
žádosti. Zároveň 9 hlasy schvaluje předložené znění vyhlášení konkursu na obsazení
ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Dražice (tvoří přílohu č. 1 tohoto
zápisu).
 Schváleno „Souhlasné prohlášení o přechodu vlastnického práva z majetku České
republiky do vlastnictví obcí…“, kterým
obec Dražice bezúplatně nabývá pozemek
p.č. 1959 o výměře 899 m2 v k.ú. Dražice
u Tábora (historický majetek obce - pozemek převeden ČR – Státním pozemkovým
úřadem).
 Schváleno „Stanovisko ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových











k zápisu nemovitostí na list vlastnictví
ve prospěch obce Dražice“, kterým obec Dražice bezúplatně nabývá pozemek p.č. 326/37
o výměře 335 m2 a p.č. 1750/49 o výměře
402 m2, vše v k.ú. Dražice u Tábora (historický majetek obce – pozemek převeden ČR
– Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových).
Manželé R. a L.H. a pan M.P. požádali obec
o odkoupení části pozemku p.č. 2196/1
v k.ú. Dražice u Tábora z důvodu zarovnání
hranic užívaných pozemků. Zastupitelstvo
obce vyhlašuje záměr prodeje části pozemku
p.č. 2196/1 v k.ú. Dražice u Tábora
Odsouhlasena „Smlouva o výpůjčce“, která
bude uzavřena mezi společností EKO-KOM
a.s., Praha 4 a obcí Dražice a upravuje vypůjčení kontejnerů na separovaný odpad.
Zastupitelstvo odsouhlasilo v souladu
s ustanovením § 3 písm. h) bod 11. zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,
ve znění zákona č. 501/2012 Sb., zasílání výnosů daní nebo podílu na nich převáděných
správcem daně obci podle zákona upravujícího rozpočtové určení daní na stávající účet
obce číslo 2329301/0100, vedený u Komerční banky, pobočky Tábor.
Zastupitelé schválili složení krizového štábu
obce Dražice takto:
Flígr Stanislav – předseda, Smažík Lubomír
– člen, Mynařík Ivan – člen, Lev Ladislav –
člen
Schváleno podání žádosti o poskytnutí dotace Jč. kraje na rok 2013 na projekt „Pře-












stavba PPS 12“ (přestavba hasičské stříkačky). Celkem náklady akce 39 000 Kč, z toho
požadovaná dotace 27 300 Kč, spoluúčast
obce 11 700 Kč. Spoluúčast obce ve výši
11 700 Kč.
Schváleno podání žádosti o poskytnutí dotace MŽP na akci „Výsadba stromořadí v k.ú.
Dražice“ (výsadba stromořadí ve 2 lokalitách – zbylá část v části obce Dražice-Západ
směrem k Boru a podél komunikace vedoucí
k vojenské střelnici). Celkové náklady akce
bez DPH budou činit 160 575 Kč, z toho
požadovaná dotace 144 517 Kč, spoluúčast
obce 16 058 Kč. Spoluúčast obce ve výši
16 058 Kč bez DPH.
Schváleno navýšení příspěvku hokejovému
klubu HC Dražice pro rok 2013 o 6 000 Kč.
Schválen výběr dodavatele na akci „Oprava
místních komunikací Dražice – střed II.etapa“ dle doporučení výběrové komise, dodavatelem bude firma HES stavební s.r.o., Bydlinského 14/16, 391 01 Sezimovo Ústí,
Starostka družební obce Slovany ze Slovenské republiky zaslala na obec Dražice
dopis s potvrzením účasti na společném
setkání obou obcí ve dnech 5.–7. července 2013.
Pan Ludvík Hes, „duchovní otec“ babyboxů
v České republice, poděkoval obci Dražice
za její finanční příspěvek na babybox v Táboře.
Paní Mičíková upozornila na prohlubeň
v chodníku u budovy čp. 55 – bývalý obecní

úřad.

Výtah z 27. jednání zastupitelstva z 25. 4. 2013
 Vzato na vědomí čerpání rozpočtu v příjmech a výdajích k 31. 3. 2013.
 Vzata na vědomí informace o zpracování
a schválení rozpočtového opatření č. 4/2013.
 Schválena „Smlouvu o poskytnutí příspěvku v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje pro poskytování příspěvků v oblasti kultury v roce 2013 č. SD/
OKPP/099/13“. Účelem této smlouvy je
poskytnutí neinvestiční dotace pro nově
vzniklý divadelní spolek Dražičtí komedianti ve výši 20 000 Kč.
 Žádost manželů P.H. a M.H. o koupi pozemku p.č. 1064/02 o výměře 27 m2. Vzhledem
k potřebě zachovat přístup k ostatním pozemkům proběhne místní šetření a poté
rozhodnutí
 Informace k probíhajícímu konkursu na výběr ředitele/ky ZŠ a MŠ Dražice - složení
komise:
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 členové určení zřizovatelem – Stanislav Flígr, který je zároveň předsedou komise a Jaroslava Mičíková,
 člen určený ředitelem Krajského úřadu Jč.
kraje – Jana Palmová
 člen z oblasti školství podobného školního zařízení – ředitelka ZŠ a MŠ Slapy
Mgr. Zdeňka Sedláková
 člen za pedagogické pracovníky příslušné
právnické osoby vykonávající činnost školy
– Věra Packová
 člen za Českou školní inspekci – Mgr. Jana
Novotná
 člen za školskou radu – Radka Rypáčková
 tajemníkem komise, který organizačně a administrativně zabezpečuje jednání komise
Ing. Markéta Brtnová.
 Informace o vydaném stavebním povolení
na sběrný dvůr.
 Informace o větším počtu žádostí o umís-

tění v mateřské škole, než je její současná
kapacita. Zastupitelé uzavřeli tento bod se
závěrem, že starosta doporučí řediteli školy, aby přednostně přijal do mateřské školy
děti z Dražic a děti, které budou z ostatních
obcí již nad limit mateřské školy, budou odmítnuty.
 Ing. Kotšmíd z řad občanů vyzval k dopravnímu řešení nebezpečné situace na místní
komunikaci – sjezd z hlavní silnice k poště,
kde auta parkují tak, že se nedá projet. Pan
Lev projedná tuto situaci s dopravním komisařem.
 Mgr. Krátký informoval o úspěchu žáků
5.ročníku základní školy Dražice při přijímacích zkouškách na osmileté gymnázium
Tábor, kdy ze 100 žadatelů bylo přijímáno
30 studentů. Z Dražic se hlásili 4 studenti
a byli přijati 3. Mgr. Krátký poděkoval práci

školy a učitelce Volfové.
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Výtah z 28. jednání zastupitelstva,
konaného dne 30. 5. 2013
 Vzata na vědomí informace o čerpání rozpočtu v příjmech a výdajích k 30. 4. 2013.
 Schváleno rozpočtové opatření č. 5/2013.
 Schválen závěrečný účet obce Dražice za
rok 2012, který byl řádně vyvěšen, včetně
zprávy Krajského úřadu Jihočeského kraje
o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2012 bez výhrad.
 Schválen prodej pozemku p.č. 2196/3 o výměře 65 m2 v k.ú. Dražice u Tábora manželům R. a L.H. za cenu 150 Kč/m2, včetně
znění kupní smlouvy.
 Schválen prodej pozemku p.č. 2196/1, díl
„a“ o výměře 115 m2 v k.ú. Dražice u Tábora
panu M.P. za cenu 150 Kč/m2, včetně znění
kupní smlouvy.
 Schválen záměr prodeje pozemku p.č.
1861/38 o výměře 65 m2 v k.ú. Dražice u Tábora za cenu 150 Kč/m2.
 Schválen záměr pronájmu pozemku p.č.
326/37 o výměře 335 m2 v k.ú. Dražice u Tábora. Pan Mynařík se dostavil v 19.20 hodin.

 Zamítnuta žádost manželů P. a M. H. o odkup pozemku p.č. 1059/27 v k.ú. Dražice
u Tábora.
 Schválen Plán krizové připravenosti obce
Dražice.
 Starosta informoval o proběhlých schůzích a valné hromadě Svazku obcí mikroregionu Táborsko. Nastoupil nový
předseda a místopředsedové, rozdělení
příjmu mikroregionu z pronájmu autobusů. Zastupitelé vzali informace na vědomí.
 Možnost získání dotace na nový povrch
multifunkčního hřiště ve sportovním areálu
z finančních prostředků Krajského úřadu Jihočeského kraje.
 Informace o zásahu dražických hasičů u hořící chaty u řeky.
 Do výběrového řízení na funkci ředitele ZŠ
a MŠ Dražice se přihlásilo 5 kandidátů.
 Informace o možnosti koupě zařízení

na úsporu elektrické energie.

Výtah z 29. jednání zastupitelstva,
konaného dne 27. 6. 2013
 Vzato na vědomí čerpání rozpočtu v příjmech a výdajích k 31. 5. 2013.
 Schváleno rozpočtové opatření č. 6/2013.
 Schváleno znění kupní smlouvy, kterou
obec Dražice prodává pozemek p.č. 1861/38
v k.ú. Dražice u Tábora manželům M. CH.
a J. CH. za cenu 150 Kč/m2 .
 Schváleno znění smlouvy o smlouvě budoucí
na zřízení práva věcného břemene umístění
inženýrských sítí pro čp. 93 v k.ú. Dražice .
 Schváleno znění smlouvy o smlouvě budoucí
kupní na koupi pozemku p.č. 2196/3 o výměře 65 m2 v k.ú. Dražice u Tábora za cenu
150 Kč/m2, která bude uzavřena mezi obcí
Dražice a manžely R. a L. H.. Samotný prodej
proběhne v roce 2016 vzhledem k závazku
obce do této doby s uvedeným pozemkem
nedisponovat.
 Schváleno znění smlouvy o smlouvě budoucí kupní na koupi pozemku p.č. 2196/1, díl
„a“ o výměře 115 m2 v k.ú. Dražice u Tábora za cenu 150 Kč/m2, která bude uzavřena
mezi obcí Dražice a panem M.P.. Samotný
prodej proběhne v roce 2016 vzhledem k závazku obce do této doby s uvedeným pozemkem nedisponovat.
 Schváleno znění Smlouvy o poskytnutí
grantu SD/OEZI/75/13 reg.č. 10-01-005/13
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na projekt „Rekonstrukce povrchu multifunkčního hřiště v Dražicích“ ve výši
350 000 Kč.
 Schváleno znění Smlouvy o poskytnutí grantu v rámci grantového programu Podpora
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje, 1. výzva pro rok 2013,
č. SD/KHEJ/360/2013-UZ 00344 na projekt
„Přestavba PPS 12“ ve výši 15 000 Kč.
 Starosta informoval o průběhu výběrového
řízení na funkci ředitele ZŠ a MŠ Dražice.
Ve výběrovém řízení z 5 kandidátů zvítězila
Mgr. Marcela Vosátková. Převzala jmenovací
listinu a od 1.8.2013 povede ZŠ a MŠ Dražice. Mgr. Petr Mrzena předal výpověď funkce
ředitele školy k 31.7.2013 dohodou.
 Starosta informoval o průběhu povodní
ve dnech 2. a 3. června 2013 v naší obci, kdy
největší škoda vznikla na majetku obecním,
a to na čistírně odpadních vod. Starosta poděkoval především dobrovolným hasičům, Janu
Samcovi a zaměstnancům obce, kteří pomohli vyčistit ČOV od nánosů špíny a bláta. Dále
povodeň vyplavila a zničila příjezd k Bredovu
mlýnu a k chatám u řeky. Odnesla lávku pro
pěší u řeky přes Vlásenický potok. Ing. Průcha z řad občanů poznamenal, že oplocení by

mělo být součástí pojištění ČOV.

Jak jsme na tom
s dotacemi?
Jak jsme se již zmínili v minulém
čísle občasníku, obec požádala o dotace
z Programu obnovy venkova Krajského
úřadu Jihočeského kraje pro rok 2013.
Obě naše žádosti byly úspěšné, obdrželi jsme dotaci na úhradu části úroků
z úvěru na výstavbu bytového domu
čp. 260 ve výši 45 000 Kč i dotaci
na opravu chodníku v části obce Dražice – střed, zde jsme obdrželi jen část
požadované částky – 80 000 Kč (požadováno bylo 200 000 Kč).
Dále jsme obdrželi další dvě dotace
rovněž z Krajského úřad Jihočeského
kraje na tyto akce:
- rekonstrukce povrchu multifunkčního hřiště v Dražicích
ve výši 350 000 Kč (požadováno bylo
551 127 Kč),
- přestavba PPS 12 z programu Podpora jednotek SDH obcí Jihočeského
kraje ve výši 15 000 Kč (požadováno
bylo 27 300 Kč).
Podařilo se nám získat finanční prostředky, poskytované Úřadem práce
v Táboře, na pracovní místa v rámci
veřejně prospěšných prací v obci. Finanční prostředky pocházejí z Evropského sociálního fondu v ČR z operačního
programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“.
Zaměstnali jsme 4 občany Dražic
na období duben – listopad 2013, z výše
uvedeného programu je poskytováno
na každé pracovní místo maximálně
13 400 Kč měsíčně.
V dubnu letošního roku jsme odeslali žádost o poskytnutí podpory z operačního programu Životní prostředí
na vybavení sběrného dvora v Dražicích. Celkové náklady na projekt činí
528 000 Kč, z toho by měla obec hradit
10 %, což je 58 200 Kč. Zatím jsme obdrželi pouze akceptaci naší žádosti.
Z Ministerstva životního prostředí,
které jsme žádali o dotaci na výsadbu
stromořadí v k. ú. Dražice, zatím nemáme žádné vyjádření.
Jaroslava Slabá
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Ubrečený
Den dětí

V sobotu 1. června 2013 se organizátoři navzdory nepříznivému počasí
rozhodli uskutečnit tradiční Den dětí
v areálu TJ.
Zamračená obloha se slitovala a začala „brečet“ až před 11. hodinou. Díky
tomu si 140 menších či větších návštěvníků stačilo zasoutěžit, občerstvit
se, zaskákat si na nafukovacím hradu.
I za deště bylo možné nechat si namalovat malůvku na obličej, svézt se na čtyřkolce, zastřílet si, sednout si do závodního automobilu, zakoupit sladkosti
nebo prošmejdit hasičské auto a vybavení sanitky.
Poděkování patří zaměstnancům
obce, pracovnicím Mateřské a Základní školy, Sdružení rodičů a všem, kteří
byli ochotni jakkoliv pomoci. Za zázemí
a starost o občerstvení patří dík Restauraci Na hřišti.
Celá akce by se neobešla bez finančního přispění těchto sponzorů: Obec
Dražice, Sakutus s. r. o., Restaurace
Na hřišti, Michala Rypáčka, Jana Samce,
Stanislava Mrázka, Stanislava Ploštici
a Jiřího Barboříka.
Za organizátory Hana Krátká 

Družební setkání

Víkendové dny od 5. do 7. července patřily družebnímu setkání naší obce se zástupci
obce Slovany. Přátelská atmosféra panovala již
od samotného příjezdu, kdy proběhlo přivítání
u kulturního domu, společná večeře a prohlídka Obecního úřadu v Dražicích. Pan starosta,
místostarosta a zástupci sportovců, hasičů
a rybářů seznámili všechny s programem následujících dnů. Po ubytování ve škole následovalo posezení a volejbalové utkání ve sportovním
areálu TJ. V sobotu čekala na přátele ze Slovan

prohlídka Sakutusu a posezení s rybáři u rybníka Na suchých. V odpoledních hodinách se
všichni přemístili na fotbalové hřiště. Zde sehráli přátelské utkání dražičtí fotbalisté s fotbalisty ze Slovan. Dobrá zábava pak pokračovala zpěvem a tancem za doprovodu živé hudby
až do pozdních hodin. V neděli dopoledne
proběhlo rozloučení a společné fotografování.
Všem, kteří se na organizaci a průběhu tohoto
setkání podíleli, patří velké poděkování.
Za kulturní komisi Jarka Salabová 

Zahradní slavnost jinak

Zahradní slavnost mateřské školky se kvůli deštivému počasí změnila na závěrečné vystoupení
v sále Kulturního domu. Kromě sluníčka v jiném prostředí ale nic nechybělo. Děti z celé školky
divákům ukázaly, co se všechno za školní rok naučily. Maminky se opět postaraly o sladké i slané pohoštění. Nechybělo rozloučení s předškoláky a na závěr si děti pochutnaly na kornoutu se
zmrzlinou. Přes prázdniny si všichni odpočineme a budeme se těšit, co nového nás potká v novém
školním roce.
Hana Krátká 
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Jak nám utekl školní rok v MŠ

Projekt DEN ZEMĚ
Den země jsme oslavili ve školní družině
týdenním projektem „ Třídím, třídíš, třídíme“.
V pondělí se děti rozlosovaly do družstev a povídaly si o vzniku odpadu, kam se dává, jak se
dále zpracovává. Po teoretické části hledaly
nakreslené kontejnery a třídily namalované
odpadky.

Praktické třídění si vyzkoušely při soutěžích na hřišti. Úterní odpoledne patřilo sběru
odpadků kolem školy. Skupinky dětí dostaly
igelitové pytle, každý si navlékl hygienické rukavice a všichni pilně sbírali všechno, co do přírody nepatří. Nasbíraný odpad si každá skupina pečlivě vytřídila a uklidila. Během týdne se
děti podívaly na film o třídění odpadu a venku
na hřišti malovaly vodovými barvami a páteční
výtvarné odpoledne patřilo opět přírodě kolem
nás. Na obrázcích dětí vznikaly smutné a veselé stromy, stromy snů a stromy na skládkách.
Projekt se vydařil, děti si vyzkoušely praktické třídění odpadu a vyčistily část okolí školy.
Jarka Salabová 

Třetí přespávání

Na začátku školního roku jsme společně
s maminkami ze Sdružení rodičů přespali
ve stanech přímo ve školce. Dál už všechno pro
nás a paní učitelky utíkalo podle plánu.
Moc se nám líbila návštěva dopravního hřiště a cirkusu. Předškoláci zvládli na jedničku
plavecký výcvik. Nacvičili jsme pro rodiče vánoční besídky a předškoláky „vzali“ do školy.
Zatancovali jsme si a zasoutěžili na veselém
karnevale. Na čarodějnice jsme opékali buřty.
Obdarovali jsme maminky k jejich květnovému
svátku nejen dárečky, ale i vystoupením v kulturním domě.
Návštěvu velkého divadla v Táboře jsme
vyměnili za několik malých divadélek, která za námi přijela rovnou do školky. Ani ti
nejmenší se nemuseli bát, všichni jsme dobře viděli a mohli jsme si sáhnout na herce
i na loutky. Navštívila nás také paní z porad-
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ny, aby viděla, jak nám to ve školce jde. Všichni jsme si zazpívali a zatancovali na muzikálu v Miléniu. Předškoláci navštívili vojáky
v Klokotech.
K tomu všemu nám paní učitelky pomáhaly správně vyslovovat hlásky, hrát na flétnu,
cvičily s námi a s mamkami v tělocvičně, hrály
si s předškoláky a rodiči na školu. V Atakáčku jsme se naučili tancovat a předškoláci umí
hodně cizích slovíček, kterým my malí nerozumíme.
Po pohádce „O Budulínkovi“, na kterou nás
pozvaly děti ze školy, jsme všem na Zahradní
slavnosti ukázali, co jsme se za ten rok naučili.
A také jsme se rozloučili s předškoláky.
O velkých prázdninách si odpočineme a budeme se s novými kamarády těšit zase na další
školní rok.
Maláčci a Velkáčci z MŠ 

V pátek 24. května se uskutečnilo již třetí
přespávání dětí na půdě školy. Tentokráte pod
názvem „ Naše milé rodinky“. Celé tématické zaměření probíhalo formou soutěží mezi
jednotlivými rodinami, které si děti vytvořily. A tak vznikla rodina Zídkova, Novákova,
Simpsonových a rodina Přívozníkova.
Maminky musely na čas věšet prádlo, tatínkové jezdili slalom a jejich děti driblovaly, skákaly přes švihadlo a přenášely míčky na pálce.
Nechyběl ani běh celých rodinna čas. Při vytváření jídel z papíru ukazovali jednotliví členové
rodin své kuchařské umění. Noční putování
po světýlkách celé soutěžení zakončilo. Všichni
dostali diplomy a čekala je zasloužená pohádka. Počasí se vydařilo a o dobrou náladu a legraci nouze nebyla.
Jarka Salabová 
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Sportujeme a máme úspěchy
O sportovní aktivity není v naší škole nouze.
Děti cvičí nejen při hodinách tělesné výchovy,
ale pokud dovolí počasí, jsou na školním hřišti
každé odpoledne. Sportovní vybavení školy je
na dobré úrovni, a tak mohou děti hrát fotbal,
hokej, florbal, přehazovanou, vybíjenou i košíkovou. Dostatek švihadel, míčů, létajících talířů i pestrobarevný padák poskytují celou řadu
možností k pohybu. Veký zájem dětí vzbuzují
hry s kin ballem. Při škole funguje i kroužek taneční, který má 16 členů a sportovní kroužek,
do něhož chodí 24 dětí. Snad právě proto mají
žáci naší školy sportovní úspěchy i na sportovních soutěžích pořádaných AŠSK.
V letošním roce vybojovali chlapci v okresním kole ve vybíjené 2. místo. Na turnaji ve fotbalu McDonald´s Cupu obsadili naši fotbalisté
9. a 12. místo. Na florbalovém turnaji v Chotovinách skončilo naše družstvo na 7. místě.
Horní řada zleva: J. Šedivý, O. Samec, J. Radosta, V. Racek, M. Novák, T. Běhoun
Dolní řada zleva: R. Koloušek, K. Mrzena,
J. Stuchlík, K. Čítek, D. Tůma
Brankař: A. Sváček

V lehké atletice se naše škole již dlouhé roky účastní atletického čtyřboje. Ani letos naše škola
nechyběla a vyslala celkem sedm tříčlenných družstev. Mezi nejúspěšnější patřilo družstvo chlapců 2. ročníku ve složení K. Mrzena, F. Cícha a D. Loužecký. Jejich družstvo zůstalo těsně pod
medailovými místy na 4. příčce. Hezké umístění vybojovali i chlapci 5. ročníku, kteří v konkurenci
15 škol obsadili 6. místo ( J. Šedivý, O. Samec, T. Běhoun). V kategorii jednotlivců zaslouží pochvalu V. Soldátová, která za účasti 36 závodnic získala 7. místo v kategorii dívek 3. ročníků. V kategorii chlapců 5. ročníku obsadil v jednotlivcích J. Šedivý pěkné 6. místo. V kategorii jednotlivců z řad
chlapců 2. ročníku startovalo 36 závodníků a naši chlapci podali výborné výkony. K. Mrzena obsadil 4. místo, F. Cícha 10. místo a D. Loužecký 13. místo. Jakub Šedivý a Ondra Samec v běhu na
50 metrů.

Ve středu 12. června se uskutečnil 44. ročník atletického přeboru Táborska. Naše škola
sestavila družstvo ze 14 žáků z 1. - 5. ročníku.
Všichni se snažili podat co nejlepší výkony
a někteří si zlepšili své osobní rekordy. J. Šedivý, G. Výborná a K. Mrzena postoupili v běhu
na 50 metrů do finálových rozběhů a získali
pro školu bodové hodnocení. Svým skokem
do dálky dlouhým 405 cm postoupil do finále
i Jakub Šedivý, ale na medaili to nestačilo. Tu
vybojoval pouze Lukáš Halaš v hodu kriketovým míčkem výkonem 41, 80 m a obsadil druhé místo.

Všem našim malým sportovcům patří poděkování za skvělou reprezentaci naší málotřídní školy v okresních sportovních
soutěžích.
Jarka Salabová 

6

www.obecdrazice.cz

červenec 2013

Školní družina jezdí na výlety
Výstava skotu
V pátek 17. května se školní družina zúčastnila výstavy skotu ZD Opařany . Vrámci výstavy byl pro děti připraven doprovodný program
s názvem ZEMĚDĚLSTVÍ ŽIJE! Děti čekala naučná stezka, poznávání plodin, strojů a zvířat.
Pavlína Farová 

V botanické zahradě
Poslední květnové odpoledne trávily děti se školní družinou na výstavě kaktusů v Táboře. Po výkladu a prohlídce nainstalované výstavy si prohlédly i skleníky plné exotických rostlin a prošly si
venkovní prostory botanické zahrady. Pozornost a všímavost dětí prověřil krátký test z pořízených fotografií přímo v botanické zahradě.
Jarka Salabová 

Pohodové odpoledne s pohádkou
Je čtvrtek 27. června 2013 odpoledne a naše
děti už se nemohou dočkat, až vyrazíme do kulturního domu v Dražicích, kde žáčci místní základní školy sehrají od 17:00 hodin divadelní
pohádku O Budulínkovi. Jedeme raději včas,
abychom zaujali místa v první linii a pořádně
viděli na našeho synovce/bratrance Kamila Čítka, který v pohádce ztvárňuje dědečka.
Je pět minut po páté a opona se roztahuje.
Malí herci na jevišti se nezdají být vůbec nervózní a text jim plyne přirozeně, umí ho, jako
když bičem mrská. Pohádkový dědeček Kamil
občas loupne okem do sálu, kde má silnou diváckou podporu. Zato divadelní babička se raději nedívá vůbec, aby neznervózněla. Budulí-
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nek se prochází po jevišti a působí jako opravdu
zkušený herec, na ocásku paní lišky se pak pevně drží, a když s ním liška vyběhne do lesa, děti
v sále mají otevřené pusinky. V doupěti u lišky
je veselo. Malé lištičky Budulínka zlobí a otravují, že si chtějí hrát. A což teprve, když chce
liška prodat Budulínka medvědovi, to je v sále
haló. Jak už to v pohádkách bývá, dobře to dopadne, dědeček s babičkou Budulínka zachrání,
dědeček chytí lišky jednu po druhé do velkého
pytle a vypráší jim kožich pořádnou sukovicí.
Závěrečná písnička medvědů a lištiček je naprosto dokonalá a lidé v sále tleskají, děti se
uklání a užívají si svůj úspěch. Paní Mičíková
coby režisérka se usmívá a rozdává dětem dá-

rečky. Je vidět, že je s dílem spokojená, vše
dobře dopadlo, nikdo nic nezkazil a rozhodně
si neuřízli ostudu. Právě naopak.
Já, jakožto ochotník malého divadla vím, kolik je práce za takovou hodinkou na jevišti. Namalovat kulisy, sehnat vhodné oblečení, naučit
se text … O to víc mě mrzí, že malé herce přišlo
podpořit tak málo lidí. Doufám, že to paní Mičíkovou a její ovečky neodradí od nastudování
další pohádky v příštím roce, byla by to opravdu škoda.
Tímto děkujeme za pohodové odpoledne
s pohádkou a těšíme se na vás zase za rok!
Byli jste úžasní!
Jana Farová 
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Úspěch školy
Velkým úspěchem dražické školy skončilo
přijímací řízení do prvního ročníku osmiletého
studia Gymnázia Pierra de Coubertina Tábor.
Přihlášeno bylo cca 100 uchazečů ze škol celého
okresu. Volných míst bylo pouze 30. Mezi uchazeči jsme našli i 4 žáky dražické školy Jakuba
Radovského, Jana Radostu, Vojtěcha Jedličku
a Kateřinu Švecovou. Přijati byli Jakub Radovský, Jan Radosta a Vojtěch Jedlička. I Kateřina
Švecová se umístila v první polovině všech uchazečů. To můžeme směle hodnotit, jako neuvěřitelný úspěch dražické školy.
Naše škola si prožila v poslední době nepěkné
období, které vyvrcholilo nepříjemnými ataky
na učitelku Blaženu Volfovou, které jsme řešili
v zastupitelstvu i ve školské radě. Kvalita paní učitelky i celé naší školy se naopak projevila v úspěších dětí v příjímacím řízení na táborské gymnázium i v celostátním testování 5. tříd - Česká školní
inspekce v rámci projektu NIQES. Uznání jsme
získali i v celookresním školském prostředí. Žáci
byli velmi dobře připraveni a dokázali, že i v dražické vesnické škole je výuka na velmi dobré úrovni a stojí za to je zde nechat studovat.
Ukázalo se, že naše škola má velmi dobré
předpoklady pro kvalitní fungování. Je to náplast na nedobré jméno, které jsme si vybudovali
v posledním období různými nesmyslnými osobními spory.
Dovoluji si tímto paní učitelce Blaženě Volfové
za kvalitně odvedenou práci v dražické škole poděkovat, a věřím, že její nástupci se budou jejím
učitelským kvalitám přibližovat. Děkuji za šestiletou práci i spolupráci končícímu řediteli Petrovi Mrzenovi. Přeji i nové paní ředitelce Marcele
Vosátkové, aby se jí práce dařila a Dražice byly
nadále synonymem kvalitního školství.
Zdeněk Krátký, předseda sportovního
a školského výboru, člen školské rady 

Važme si lidí, kteří dávají dětem něco navíc
Názor
Je za námi další školní rok, nastává období bilancování. Ráda bych vyjádřila svůj názor, týkající se často probíraného tématu, kterým je naše
škola.
Možná si řeknete, jakým právem do problematiky školy mluvím, nejsem ani zaměstnanec školy,
ani občan Dražic, jsem pouze pracovník obecního
úřadu. Dění ve škole sleduji už dlouho, je pravda,
že pouze z vnějšku, neprožívám přímo problémy
uvnitř školy a mezilidské vztahy v ní. Přesto mi
není lhostejný její osud, stejně jako mnohý z vás
jsem do této školy od první do páté třídy chodila a ráda na tohle období vzpomínám. Moje děti
dražickou školu nenavštěvovaly, oba kluci chodili do Tábora, a proto mám možnost srovnání.
Myslím, že by si měl každý rodič opravdu vážit
téměř domácího prostředí ve škole, přístupu
většiny pracovníků školy k našim dětem - ať už
pedagogických nebo nepedagogů. Na dobré úrovni je i kvalita výuky ve škole – jak se zmiňuje
Mgr. Krátký v předchozím příspěvku.
Mnoho lidí, se kterými se setkávám, kladně
hodnotí nejen vybavení školy, ale i její mimoškolní a prázdninové aktivity. Proto mě mrzí, že se
na lidi, kteří se mimo svou pracovní náplň dokáží
věnovat škole a dětem ve chvílích svého osobního
volna bez nároku na nějakou finanční odměnu,
zapomíná. Vidím je s dětmi, které je uznávají jako
autoritu nejen ve škole, ale i mimo ni při dalších
akcích, které se v Dražicích konají, ať už se jedná
o mnoho sportovních nebo i kulturních akcí. Jsou
ochotni škole pomoci a zapojit se do práce, když
je nejhůř (myslím tím nenadálé onemocnění pana

ředitele). Já si těchto lidí opravdu velice vážím,
vím, že sama bych toho tolik nezvládla. Za jejich
práci bych jim tímto chtěla poděkovat. Myslím,
že jména nemusím psát.
Na několika místech už jsem se setkala s poděkováním paní učitelce Volfové za její práci v souvislosti s přijetím tří dětí ke studiu na výběrové
škole (na jednání zastupitelstva obce, v našem
periodiku, na webových stránkách školy paní
učitelka gratuluje žákům k tomuto úspěchu).
Je samozřejmě v pořádku a důležité, že kantor
připraví žáka kvalitně na přijímací zkoušky. Já
ze své pozice nedokážu posoudit, jak kvalitní je
jeho práce a jestli se dá měřit pouze přijetím dětí
ke studiu, do jaké míry se věnuje ostatním dětem
ve třídě, nejen těm, kteří nemají s výukou problémy, ale i těm slabším. To ví asi nejlépe paní učitelka sama. Ale myslím si, že stejně důležitá je loajalita vůči svému zaměstnavateli, ochota zapojit se
do mimoškolních aktivit a snaha udělat pro svého
zaměstnavatele a hlavně pro děti také něco „navíc“. Proto si važme lidí, kteří toto dokážou, aby
se nám v budoucnu nestalo, že je znechutíme natolik, že od nás odejdou nebo se zatvrdí a začnou
si pouze „plnit své pracovní povinnosti“. Ano,
všichni jsou nahraditelní, jde o to, jak kvalitně…
Ze srdce přeji nové paní ředitelce, aby se jí
podařilo kolektiv školy stmelit a aby se každý
zaměstnanec počínaje vedením školy, kantory
a konče uklizečkami, cítil ve škole dobře. Jen v takovém prostředí se budou cítit dobře i naše děti.
Nemusíte se mnou souhlasit, je to jen můj názor…
Jaroslava Slabá 

Úspěch na divadelních prknech
Premiérou hry Záskok se poprvé veřejnosti představili 7. května 2013 Dražičtí komedianti. Jejich vystoupení mělo velký úspěch,
více než 300 diváků se báječně bavilo. Škoda
jen, že počet repríz je omezen povolením
umělecké agentury, která spravuje autorská
práva.
Amatérští herci rádi přijali pozvání k vystoupení v Městském divadle F. Šrámka v Písku, kde
se představení rovněž velmi líbilo. Bylo to poprvé v historii dražického ochotnického divadla,
kdy se hrálo v opravdovém kamenném divadle.
Tato úžasná možnost se bude ještě opakovat,
neboť soubor s radostí přijal i pozvání táborského dramaturga M. Kříže, hrát v divadle
O. Nedbala v rámci programu Táborských setkání. Pokud jste neměli možnost shlédnout Záskok v Dražicích, zveme vás 15. září v 19.00 hodin do táborského divadla.
S velkým ohlasem dobře se bavícího publika
se Dražičtí komedianti setkali také 2. června

8

v Jistebnici na festivalové přehlídce amatérských divadelních souborů „Jistebnický guláš“.
Fotografie z této přehlídky si můžete prohlédnout na internetu.

***

V budoucnu by soubor rád uvedl hry s větším obsazením (v Záskoku hrálo 6 herců). Máte-li zájem a chuť zahrát si příště s námi, informujte se na tel. čísle 733 108 756.
Libuše Skaláková 
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JAWA klub DRAŽICE
Jawa klub zahájil letošní sezónu v květnu
srazem veteránů v Moravči u Mladé Vožice.
Další akce se uskutečnila 15. června, kdy jsme
pořádali před Kulturním domem v Dražicích
1. ročník srazu motocyklů československé výroby. Sjelo se sem 37 strojů, nejdále to měli
pánové od Příbrami. Výjezd na spanilou jízdu
odstartoval ve 12:30 hod. směr Jistebnicko –
Borotínsko. Celá trasa měřila 53 km a kromě
dvou strojů to všechny „Jawičky a Čízy“ zvládly v naprosté pohodě. Po příjezdu do Dražic
následovalo losování věcných cen a ocenění
nejstaršího motocyklisty, kterým byl pán z Příbramska (ročník 1947). Ceny nám věnovaly
firmy AKTIV - Opava, HEINEKER, SAKUTUS
a obec DRAŽICE. Všem moc děkujeme, zvlášť
obecnímu úřadu za půjčení stánků a stolů.
A co nás letos ještě čeká? Na červenec máme
naplánován výlet na hrad Kámen, v srpnu tradiční tří-denní výjezd na Sázavu, kde se zúčastníme v Ledči nad Sázavou závodu „Melechovský okruh“, v září se jede Harachovka, v říjnu
„Veteráni Čelkovice“ a v listopadu budeme mít
poslední jízdu tzv. „Zavírání šoupátek“.
To jsou naše plány, ale věříme, že bude ještě
plno neplánovaných akcí.
Za Jawa klub Miroslav Kadlec 

Sbor dobrovolných hasičů Dražice
V sobotu 25. května se uskutečnila okrsková soutěž v požárním sportu. Za SDH Dražice
se soutěže zúčastnilo celkem šest družstev (3 x
ženy a 3 x muži). Pořadatelem soutěže byl Sbor
dobrovolných hasičů v Drhovicích. Na soutěž
jsme tentokrát začali trénovat již koncem dubna, a i když nám moc nepřálo počasí, myslím,
že se všechna družstva připravila na výbornou.
Radost nám určitě udělalo mužské družstvo
náctiletých, které se dalo letos poprvé dohromady, a dále že nejmladší ženy se konečně pustily
do „nalejvání“ savic. Ostatní družstva samozřejmě nezůstala pozadu a důkazem je, že z Drhovic
šest dražických družstev přivezlo šest pohárů.
Jeden pohár nám bohužel letos utekl, a to pohár
za nejrychlejší útok. Celou soutěž jsme zakončili
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v Hospodě u Pejšů v Drhovicích.
Výsledky:
ženy I A – 3. místo
ženy I B – 1. místo
ženy II – 3. místo
muži I A – 2. místo
muži I B – 3. místo
muži II – 3. místo
Další akce, která nás ještě letos čeká, je Hasičský den, který bude 31.srpna na myslivecké
střelnici. Nejdříve se pokusíme o dálkovou dopravu vody spolu s ostatními sbory okrsku (Matoušovský mlýn › myslivecká střelnice ) a pak
nás čeká několik tradičních i netradičních soutěží s hasičskou technikou. Více informací bude
s předstihem uvedeno na stránkách SDH.

JSDHO Dražice
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
zatím v letošním roce zasahovala celkem čtyřikrát a jednou byla v pohotovosti při požáru
trávy na střelnici.
Zásahy:
23. 5. v 1.16 hodin
 výjezd na žádost Krajského operačního
střediska k požáru chaty u Lužnice
2. 6.
 povodeň – pytlování písku, připraveni
na stěhování nábytku
8. 6.
 po povodni – čištění ČOV tlakovou vodou
11. 6.
 po povodni – čištění ČOV tlakovou vodou
Michal Páša 

9

červenec 2013

S rybáři bylo dobře

Další úspěšné období modelářů

V sobotu 8. června panovala na březích dražického rybníka Na Suchých pohoda a dobrá
nálada. Místní svaz rybářů zde uspořádal soutěž v rybolovu. Přihlásilo se celkem 32 rybářů
(10 dětí a 22 dospělých). Každý si vylosoval své
stanoviště a ve vymezeném časovém úseku se
snažil chytit co nejvíce ryb. Následkem předešlých povodní velké úlovky nebyly, ale i přesto
měli někteří štěstí a jejich návnada zabrala.
Celkovým vítězem se stal pan Dominik Dvořák. Deset nejúspěšnějších rybářů obdrželo diplomy a věcné ceny. Na všechny , kdo využili
slunečné počasí a přišli se na rybolov podívat,
čekaly výborné rybí speciality, zákusky a dobře vychlazené pivo. Soutěž se vydařila, a tak
nezbývá, než pořadatelům poděkovat za jejich
práci a popřát jim hojnost ryb.
Jarka Salabová 

Nohejbal
Dne 8. června 2013 jsme se zúčastnili tradičního nohejbalového turnaje trojic v Jistebnici. Bylo tam osm týmů, které byly rozděleny do dvou skupin po čtyřech. Náš tým
skončil ve skupině druhý kvůli porážce od Tukanů z Milevska. Ve finálové skupině jsme porazili áčko Jistebnice, dorostence z Milevska,
několikanásobného vítěze Tukani Milevsko
a celý turnaj jsme nakonec VYHRÁLI. Za náš
tým hrál Honza Samec, Karel Kubů a Honza
Veselý. Černou tečkou na jinak vydařeném dni
bylo zranění Honzy Veselého. Tímto přeji brzké uzdravení.
Už se také rozběhla Tučapská liga a i zde se
nám daří velmi dobře. Z dosud odehraných osmi
zápasů jsme nepoznali hořkost porážky. Sportu
zdar a nohejbalu zvlášť!
Jan Samec 
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Modeláři mají za sebou další úspěšné období. V zimě se účastnili závodů Sezimácké ligy,
na kterých získali tradičně přední umístění.
V kategorii mladších žáků vyhrál Lukáš Halaš,
třetí místo obsadil Jakub Radovský. Jaroslav
Halaš zvítězil a Petr Novotný byl druhý v kategorii starších žáků. Soutěž juniorů byla plně
v režii dražického klubu, zvítězil Martin Dvořák před Vítem Krátkým a Martinem Bartoníkem. Pouze mezi seniory se dražičtí na stupně
vítězů nepropracovali.
Místní modelářský klub pořádal otevřený
krajský přebor mládeže, kterého se účastnili
i závodníci z jiných krajů republiky. Na tomto
krajském přeboru se podařilo některým našim

závodníkům splnit limit pro účast na zářijovém Mistrovství republiky mládeže v Senici
na Hané. Právo účasti na mistrovství republiky
si v průběhu sezóny vybojovali:
Lukáš Halaš, Jaroslav Halaš, Michal Páša,
Ondřej Páša, Petr Novotný, Lucie Novotná, Tomáš Bartoník, Martin Bartoník, Jaroslav Dvořák, Martin Dvořák, Vít Krátký.
Počátkem července odjíždí Vít Krátký a Petr
Novotný s reprezentací ČR na Mistrovství Evropy juniorů kategorie F1B v Bulharsku. Před
tím se v Bulharsku zúčastní i dalšího ze závodů
série Světového poháru.
Pavel Liška, vedoucí LMK Dražice


SAKUTUS na kolech
Ve dnech 23. - 26. května 2013 „dražická cyklo parta“ absolvovala výlet se sportovní cestovní
kanceláří TRIP do Rakouska.
Jezdili jsme po glocknerských cyklostezkách v oblasti Východního Tyrolska a Korutan. Počasí
nám sice moc nepřálo, ale přesto jsme našlapali 250 km.
Jan Kuldan 

www.obecdrazice.cz

červenec 2013

Zhodnocení ročníku 2012–2013
fotbalistů ,,A“

V jarním vydání Dražického občasníku jsem
prezentoval jako hlavní cíl obhajobu loňského
vítězství. Jsem rád, že nyní, kdy je jen pár dnů
po skončení celého ročníku, mohu konstatovat, že tento nelehký cíl byl splněn a mohli
jsme si společně zazpívat část svého vítězného
chorálu ,,tak jsme mistři, no a co…?!“ ( Po vítězných zápasech obyčejně halekáme ,,tak
jsme z Dražic, no a co …?!“).
Vzhledem k tomu, že se tento oslavný chorál ozýval z naší šatny z 30 možností celkem
16x, myslím, že jsme zvítězili zaslouženě.
Od loňského 6. kola jsme totiž v tabulce nebyli na horším než 3. místě celkem 6x a na 2.
příčce 4x. Z toho vyplývá, že ve 26 případech
z 30 jsme okupovali čelo tabulky. Svým soupeřům jsme dokázali nasázet úctyhodných 79
gólů, naši brankáři kapitulovali pouze 32x.
Zvítězili jsme tak i v počtu nejvíce vstřelených
a nejméně obdržených branek. V tabulce jsme
za sebou nechali taková mužstva jako Prachatice, Písek, Vodňany, Třeboň, Jindřichův Hradec apod. Jasný důkaz, že i v malé obci se dá
dělat fotbal na solidní úrovni, a to se ani nechci pouštět do rozborů financování a srovnávání podmínek, které mají už na první pohled
třeba v Hradci nebo Písku a Třeboni. Navíc už
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i v této soutěži jsou oddíly, které hráčům platí
za to, že u nich kopou do míče…
Jak jsem už ve svých referátech nejednou
zmínil, není dnes jednoduché přivést šikovného fotbalistu do našich skromných podmínek.
Musí být nejen platný na hřišti, ale hlavně
zapadnout do party. Toto se nám osvědčilo už
za doby trénování Zdeňka Krátkého, a proto
máme v úmyslu v tom i pokračovat. Že je to ta
správná cesta, dokazují dosahované výsledky.
Není nad to bavit se fotbalem jak při zápasech, tak hlavně při trénincích. Proto jezdíme
v zimě na hory a v létě sjíždíme české řeky
(hráči si vše financují sami). Při těchto sportovně rekreačních akcích se ideálně stmeluje
kolektiv pro další období. Vždyť fotbal je kolektivní hra a víc než jinde je třeba, aby všichni
táhli za jeden provaz!
Uplynulý ročník soutěže máme tedy zdárně
za sebou. Nedá mi, abych se trochu kriticky
nevyjádřil k vedení krajské soutěže. Vždyť co
je to za vítězství bez slavnostního předání pořádného poháru, focení s ním, plnění šampaňským… Právě toto mám budějovickým funkcionářům za zlé, že nedokázali zorganizovat
předání poháru hned po posledním utkání.
A to v případě Dražic měli dvojnásobný dů-

vod. Vyhráli jsme totiž nejen krajský přebor,
ale poprvé v naší historii i Jihočeský pohár.
Je smutné, že oba poháry sice dostaneme, ale
k předání dojde na půdě svazu při losování
příštího ročníku. Takže se poháry přenesou
z jedné místnosti do druhé a tím to pro činovníky svazu skončí…To, že soutěž vyhrají Dražice a ne Prachatice, sice nebylo do posledního
kola jasné. Hojný počet fotografů z různých
médií dával tušit, že nebylo až tak složité tipnout si vítěze.
Závěrem už jen pár řádků k tomu, co nás
čeká. Po konci soutěže strávíme pár dnů společně na kolech kolem Lipna a potom je volno.
V půlce července nás na domácím trávníku
čeká první zápas předkola Poháru České pošty. To už pod vedením nového trenéra. Mildu
Veselého nahradí v příštím ročníku Láďa Táborský. Milda se chce věnovat jen hraní, a tak
vedení sáhlo po trenérovi z Tábora. Ti, co znají
fotbalové prostředí, znají i pana Táborského.
Dlouhá léta hrával fotbal za FK Tábor a pak
trénoval např. ve Veselí nebo Pacově. Přejme
mu, aby se mu podařilo navázat na minulé
úspěchy a dokázali jsme vyhrát krajskou soutěž pro Dražice i potřetí.
As. trenéra Lubomír Kolář 
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Béčko chce utužit kolektiv

Zimní příprava B mužstva začala hned
po skončení sezóny, kdy jsme chodili každý pátek do haly v Borotíně. Tato hala byla dohromady s C mužstvem. Ve většině případů jsme se
scházeli v hojném počtu kolem 16 lidí.
Jelikož se nepodařila vyřešit otázka trenéra,
museli jsme to vzít opět do vlastních rukou.
Jednou týdně jsme chodili běhat a sehráli jsme
dvě přátelská utkání s mužstvy Bernartic B
a Božetic. Tréninková morálka při běhání byla
malá a nescházeli jsme se ani zdaleka v takovém počtu jako do páteční haly. Výjimkou nebylo ani to, že na běhání přišli pouze dva lidé.
I přesto byl vstup do sezóny podařený a povedlo se nám vyhrát hned první zápas proti Košicím. Dále byly výsledky střídavé a tomu také
odpovídalo postavení v tabulce. Drželi jsme se
kolem devátého místa, na kterém jsme také
sezónu dohráli. Toto umístění nám zajistilo, že

z okresního přeboru nespadneme, ale i přesto
jsme po dohodě s mužstvem přihlásili třetí třídu.
Do příští sezóny doufáme, že se k béčku
připojí i mladší hráči z dorostu (Páša, Dvořáci)
a hlavně hráči C mužstva (Šika, Pavlík. M., Šindelář, Mrázek), kteří dostanou dostatek prostoru ukázat, co v nich je. Do budoucna by měli
tvořit osu mužstva. Těmito hráči by se mělo
béčko doplnit také z toho důvodu, že hráči, kteří hrají zároveň za staré pány, se chtějí věnovat
už pouze jim, případně pomoci céčku.
Dokopnou jsme uspořádali v Restauraci
Na hřišti, které touto cestou chceme poděkovat. Sešli jsme se v hojném počtu a oslavy
probíhaly do ranních hodin. Během příští sezóny chceme utužit kolektiv a pokusit se hrát
o přední pozice této soutěže.
Za Béčko Novotný Jiří 

Hodnoceni sezóny 2012/13
Okresního přeboru přípravek
Jarní sezónu jsme zahájili zimní přípravou,
která se odehrávala v hale ZŠ Dražice. Zároveň
jsme odehráli několik halových utkání. Následně jsme navázali tréninky venku vždy v úterý
a ve čtvrtek v případě vhodného počasí.
Hned v úvodu prvního jarního kola nás čekal
ostrý start na velkém turnaji E.O.N Cup v Bechyni, kde jsme obsadili společně s mužstvem
Hrdějovic 7. místo.
Starší přípravka skončila na 5. místě ze 17ti
týmů. Ve skupině o 1. – 6. Místo odehrála
10 zápasů, ve kterých uhrála 2 výhry, 1 remízu a 7 zápasů prohrála. Celkově získala 7 bodů
při skóre 22:52. Ze starší přípravky odchází
pět hráčů (P. Horčička, M. Mrzena, T. Běhoun,
A. Sváček, M. Novák) do žáků. Touto cestou by-
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chom jim chtěli poděkovat za odvedené výkony
pro přípravku TJ Dražice. Nejlepším hráčem
a střelcem byl Pavel Horčička.
Mladší přípravka hraje bez tabulkového
umístění a odehrála 7 zápasů kde 2x vyhrála
a 5x prohrála s 6 body. Celkově získala 18 bodů
při skóre 116:127. Za nejlepšího střelce byl
vybrán Adam Rataj a nejlepšího hráče Jakub
Stuchlík.
Na závěr našeho hodnocení bychom chtěli
poděkovat vedení dražického fotbalu, vedení
školy, panu starostovi a též rodičům za podporu a také všem hráčům přípravky. Ti všichni
nám vytváří výborné podmínky k práci.
Trenéři:
Jaroslav Fořt a Bc. Radek Fořt 

Změna ve vedení TJ
Na poslední valné hromadě TJ Dražice předal funkci předsedy největšího občanského
sdružení v obci Miroslav Běhoun Marianovi
Horkovi.
Dvacetileté působení Miroslava Běhouna
ve vedení TJ je určitě dostatečně pozoruhodná
doba v dobrovolné funkci. Mě však více zajímají výsledky. A těmi se bývalý předseda může
zajisté pyšnit. Předává TJ, která provozuje volejbal, nohejbal, tenis, rekreační sport, stolní
tenis i fotbalový oddíl, patřící svou úspěšností
k nejlepším v Jihočeském kraji. Na naši malou
obec je to obrovský záběr sportovní činnosti
a jen těžko budeme hledat ve srovnatelných
obcích konkurenci.
Je jeho velkou zásluhou, že se postupně
povedlo v předešlých letech přesvědčit místní komunální politiky o potřebnosti podpory
sportovních aktivit, stejně jako o vložení prostředků do sportovní infrastruktury. Nádherný
sportovní areál, který mohou využívat naši občané je i jeho vizitkou. Měl jsem tu čest s Mírou
většinu let ve sportu spolupracovat, vím jak
těžká a nevděčná práce to je, a proto si dovolím
mu za jeho odvedenou práci pro sport upřímně
poděkovat.
Zdeněk Krátký, předseda Sportovního
a školského výboru 

Slovo předsedy TJ
Dobrý den,
Nevím, jestli všichni stihli zaregistrovat, že
letos od 13. května 2013 jsem se stal předsedou TJ. Jmenuji se Marian Horka a vystřídal
jsem na tomto postu pana Miroslava Běhouna.
Míra tuto činnost vykonával bezmála 20 let.
Za jeho práci bych mu chtěl prostřednictvím
tohoto sloupku poděkovat.
Pozici předsedy jsem vzal, protože si myslím, že některé zaběhlé věci se v TJ musí změnit. Chci zprůhlednit chod klubu, chci, aby se
v chodu klubu angažovalo více místních lidí.
Dále se budu snažit oslovit co nejvíce nových
potencionálních sponzorů TJ. Dalším důležitým bodem bude naplnění dětských fotbalových týmů a k nim sehnání kvalitních trenérů.
Během oslav 70. let TJ již proběhl první nábor
dětí. Oslavy se dle mého soudu povedly. V exhibičním utkání mezi výběrem TJ Dražice
a HC Tábor se zrodila remíza 3:3. Bohužel ekonomická situace TJ neumožnila fotbalistům
A týmu postoupit do divize.
Mile rád uvítám jakékoliv připomínky,
rady a doporučení, které by vedly ke zlepšení
činnosti TJ. Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem našim sponzorům, trenérům,
sportovcům a všem dobrovolníkům, kteří pomáhají v TJ.
Ing. Marian Horka 
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Dražice před sto lety
Vážení občané, v tomto čísle Dražického
občasníku vám poprvé představíme rubriku
„Dražice před sto lety“. Vzpomeneme
tak na významné události zachycené
v obecních kronikách. Prvním kronikářem –
zapisovatelem byl pan Antonín Švec, zdejší
učitel, který v prvním díle kroniky shrnul
ve stručnosti historii Dražic od roku 1420 až
do jeho současnosti. Od roku 1912 do roku
1949 byla kronika vedena řádně. Od roku
1950 do roku 1975 kronika psána nebyla,
jen rok 1965 – 1966 zachytil ředitel školy
František Smrž. Od roku 1975 do současné
doby tuto záslužnou činnost vykonává
paní Jaroslava Mičíková. Díky zápisům
v kronikách si můžeme připomenout, co
významného se v Dražicích a okolí událo
třeba před sto lety, tedy v roce 1913.
Ze zápisků se dozvíme, že v tomto roce
byl při valné hromadě rozpuštěn Čtenářsko-ochotnický spolek, který v obci působil cca
8 let. Rozpuštěn byl z důvodu ubývání členů
a nedostatečné podpory veřejnosti. V tomto
roce se také výrazně projevila „Matka příroda“. Na konci května nastala velká vedra,
která vyústila v bouře. Jeden z blesků pak
udeřil do stavení pana Antonína Chvala čp.
37 a způsobil požár, který měl rozsáhlé následky. Takto to zachytil kronikář p. Antonín
Švec:
„Od 20. měsíce května t.r. nesnesitelná vedra věštila neklidné jich skončení. Denně téměř ohlašovala se bouře. Dne 5. měsíce června
v pozdní době noční přihnala se obrovská bouře,
prudký lijavec a kde koho děsilo neustálé křížení se blesků. Po jedné hodině noční sjel blesk
do štítu obytného stavení p. Ant. Chvala čp. 37,
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zničil stavení obytné, chlévy, ve kterých zůstal
dobytek přes celý požár bez pohromy, toliko koně
vyvedeny a dány do stáje p. J. Samce čp. 1. Majitele p. A. Chvala blesk, který vnikl i do světnice, omráčil. Dále rozšířil se požár na stavení
p. Vojtěcha Vošty čp. 36, jemuž zničil úplně vše
i klenutí na chlévě po ohni spadlo; pak vyžádal
si za oběť stavení Jana Knotka čp. 35, stodolu
Václava Kocíka čp. 34 a stavení Marie Voštové
čp. 97. Škoda byla značná, odhadnuta poškozenými na 70.000 K a kryta jen z části pojištěním.
Nejhůře je v tom vdova M. Voštová, jíž i peřiny,
šatstvo apod. shořelo.
Zabrániti šíření ohně se nedalo, jelikož děsná
bouřka zrazovala lidi od stavení se vzdalovati
k požáru a taktéž i sbory hasičské, až po bouřce, když v oběť již padala stavení jmenovaných
pohořelých. Hned po udeření blesku přitáhl náměstek velitele se členem Frant. Volkem č. 99
stříkačku na hráz rybníka a dali ji ihned „dohromady“. Jelikož tam nebylo nikoho, kdo by
se stříkačkou fungoval, přivezli jmenovaní ještě
s několika hasiči, právě se dostavivšími stříkačku druhou, dali ji do rybníka a hájili stodolu
čp.37 a zachránili nejen tuto, nýbrž i s ní celou
stranu obce. Kdyby bylo bývalo dosti lidu a hasičů, zejména mladších (staří se báli od svých
manželek) mohla se i uchrániti stavení čp. 35,
34 a 97, jako se zachránila stavení čp. 23 a obytné stavení čp. 34, když se pak dostavili hasiči
a hodně lidu k pumpování. Z cizích sborů se dostavily z Tábora, Drhovic a Mezříče již později,
neboť dříve nemohly opustiti své obce. Platně
však působily i potom.“
Ve dnech 11. až 17. září 1913 proběhly poslední velké manévry rakousko-uherské armády. Podle Tábora, jako organizačního střediska, byly nazývány „u Tábora“ či „v jižních
Čechách“. Jejich severní hranice ale vedla
u Benešova, přes Vlašim a Soutice až k Led-

či nad Sázavou a Humpolci. Manévry, které
měly „podati obraz skutečné bitvy“, tak zasáhly větší území Podblanicka. Průběh řídil
následník trůnu František Ferdinand d´Este,
neboť císař se již od roku 1909 „císařských
manévrů“ neúčastnil. Pro arcivévodu byl
upraven zámek barona Nádherného v Chotovinách.
Do akcí se zapojilo téměř 120.000 mužů
s důrazem na „vyzkoušení různých novot
a zařízení, v posledních dobách v armádě
zavedených“. Hlavní roli hrály „výzvědná
služba aeroplánů a balonů, rychlé doručování
zpráv pomocí jiskrové (bezdrátové) a optické
telegrafie“ i „obstarávání rychlé a bezvadné
dopravy střeliva a proviantu postupujícímu
vojsku.“ Asi málokdo tuší, že se tato událost dotkla také Dražic. Byli zde ubytovaní zástupci cizích mocností i řadoví vojáci.
Po dobu manévrů zde byl zaveden telefon
a instalovány 3 svítilny. Takto tuto událost
zachytil p. Antonín Švec:
„Za příčinou vojenských manévrů staví se
skrze Dražice telefon. Linka z Tábora do Opařan a Milevska. Obecní zastupitelstvo zdejší
ve schůzi, konané dne 12. července 1913 usneslo
se jednomyslně na tom, požádati c.k. poštovní
a telegrafní ředitelství v Praze, aby telefonic.
hovorna a telegraf. úřad, kteréžto v době manévrů i u nás budou zřízeny, nám zde ponechány
byly. Žádost tuto osobně odevzdala v Praze deputace, zvolená v téže obecní schůzi a sice p. Jan
Samec č.1 a p. Antonín Švec. Deputaci uvedl
v zastoupení poslance p. Hybše, pan účetní Lukáš do c.k. poštov. ředitelství.
Poněvadž v obci naší ubytováni budou o vojenských (císařských) manévrech zástupcové či
attaché cizích mocností, konány v obci zdejší
tyto úpravy. Školní budova důkladně zedníky
pokračování na str. 14 ▶
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Sbor pro občanské
záležitosti
JUBILANTI
Svá významná životní jubilea od ledna
do konce června oslavili tito naši občané:
Jaroslava Klicmanová
Dražice čp. 5
Julie Vršková
Dražice čp. 89
Růžena Samcová
Dražice čp. 104
Jan Čermák
Dražice č.e. 458
Marie Hanzlíková
Dražice čp. 106
Miluše Pášová
Dražice čp. 98
Jiřina Čermáková
Dražice č.e. 458
Miluška Samcová
Dražice čp. 138
Hana Nehonská
Dražice čp. 119
Zdeněk Prášek
Dražice čp. 61
Josef Knotek
Dražice čp. 157
Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody.
pokračování ze str. 13 ▶

opravena, zevnitř i z venku řádně obílena.
Zedníci byli z Mezříče. Po té chodby budovy
školní vymalovány malířem J. Rožďálem z Tábora. Pak veškerá okna, dvéře natřena mistrem
J. Škochem z Tábora. Škola, jsouc takto opravena působí dojem slušný a působí čest zdejší
místní školní radě, zejména jejímu předsedovi
p. Frant. Novotnému č. 46, který s nevšední
ochotou obstarával potřeby budovy školní.
Dále opravena cesta vedoucí od říšské silnice
podél hráze rybníka úvozem ke škole a druhým
úvozem okolo „Janů“ tak, aby automobily mohly
pohodlně jezditi ku škole. Cesta opravena důkladně na náklad státní zprávy. Práce řídil c.k.
cestář J. Chalaš pod dozorem p c.k. cestmistra
B. Novotného z Tábora a pana stavebního rady
Procházky z Tábora.
Hráz rybníka důkladně opravena a pořízeno
na ni nové zábradlí, na kteréž přispěl pan stavební rada Procházka 50K, obec naše 130K. Zábradlí zhotovil syn zdejšího kováře p. V. Volek.
Mimo to postaveny byly zdejší obcí 3 svítilny,
které vypůjčeny od města Tábora a jistou firmou
z Prahy 2 velké, lihovo-petrolejové svítilny a sice
1 na hráz rybníka a 2 u školy. Tyto pak po manévrech odstraněny.
Od 1.měs. září t.r. obec naše velice oživla. Přijel a ubytoval se v bytě p. řídícího c. a k. setník
Jan Krajcsovics, který měl zde velení. Pak přijelo
z Vídně 30 mužů s 1 nadporučíkem 91. pěš. pluku vídeňského (Datschmeistrů) a ubytovali se
ve dvou vojen. barákách (dřevěných), které postaveny u škol. budovy na poli (kostelním). Zároveň
přijel c. a k. vrchní oficial 9. zásobárny z Dejvic

u Prahy a ubytoval se se zálož. poručíkem v čís.
47 u p. Jak. Samce, u něhož a u p. V. Volka čp.
46 byl umístěn zásobo. sbor. Věci, které se nevešly
do čp. 46 a 47 umístěny v hasičské kolně, z níž
veškeré věci hasičské odstraněny. Za tento pronájem dostalo se zdejšímu sboru hasičskému 115 K.
V budově školní umístěny též kanceláře pro telefon a sice ve III. a I. třídě. Pro oddíl mužstva as
40 mužů, postaveny byly na poli p. Jana Samce
čp. 31 dva přenosné baráky. Podobný barák byl
postaven na farní zahradě hned v sousedství školy, kde stravováni byli důstojníci a zástupci cizích
mocností. Z tohoto baráku vedla krytá chodba
obalená chvojí do kuchyně umístěné v bývalé farské konírně, která k tomuto účelu byla upravena.
Jiná kuchyň umístěna byla v nové školní kolně
a za touže byla polní pojízdná kuchyně.
Takto upravená škola a okolí přijalo dočasně
své obyvatele 3. září. Hlavní ruch však nastal dne
14. září, kdy dostavili se zástupci (attaché) cizí
a mimo ně i někteří vyšší úředníci vojenští a trval
tento ruch od 18. září, kdy počalo se s bouráním
baráků a odvážením kuchyní a nábytku. Jeho c.
a k. Výsost Nejjasnější pan arcivévoda následník
officielně do Dražic nezavítal, přec Dražicemi
projel na objížďce vojenských posic a dne 17. září
po ukončení manévrů konal přehlídku veškeré zúčastněné C.K. jízdy v počtu přes 8.000 na polích
od stanice Dražice – Vejrec ke Všechovu.
Na druhé straně podepsáni veškeří attaché
a ostatní vzácní hosté, jimž tuto knihu předložil
p. učitel Ant. Švec.
Je po manévrech a škoda, že po nich vše
z Dražic odstraněno, zvláště telefon a telegraf.“
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NARODILI SE
Od ledna do konce června se v Dražicích
narodili tito občánci:
Radka Rypáčková
Dražice čp. 145
Laura Horková
Dražice čp. 67
Oběma holčičkám přejeme do života jen to nejlepší.
ZEMŘELI
Od ledna do konce června nás opustili:
Marie Benáková
Dražice čp. 203
Věra Zíková
Dražice čp. 185
Květuše Knotková
Dražice čp. 157
Čest jejich památce!

Plánované kulturní
a společenské akce
Kulturní dům
26. 9. 2013
„Na podzim, když kvetou jiřiny“ – setkání seniorů
28. 9. 2013
„Keks“ – zábava
9. 11. 2013
Hubertská veselice
16. 11. 2013
„Memoriál L. Běhouna“ – stolní tenis
23. 11. 2013
„Visací zámek“ a „Vypsaná fixa“ – koncert
30. 11. 2013
„Alkehol“ – koncert
Restaurace Na hřišti
vždy od 19 hodin
26. 7. 2013
Svatoanenské posezení
– k tanci a poslechu hraje PM. Band
6. 9. 2013
Loučení s létem – grilované prasátko
– k tanci a poslechu hraje Teplický drak
Dobrou náladu s sebou, těšíme se na vás.
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