Úvodní slovo starosty

První přímá volba
prezidenta republiky
v Dražicích
Ve dnech 11. a 12. ledna 2013 proběhla
i v naší obci první přímá volba prezidenta republiky. V zasedací místnosti obecního úřadu
pětičlenná volební komise uvítala 445 voličů
z celkového počtu 635. Jako první přišel odvolit pan Vladimír Pinkava, nejstarší voličkou
byla paní Miluše Pášová, nejmladším voličem
se stala Kateřina Špalová a poslední hlasovací
lístek vhodil do hlasovací urny Jan Mrázek.
Pořadí

Zdroj: http://uniquenaturewallpapers.com

V

ážení spoluobčané!
Velikonoce jsou za námi a jaro stále nikde. Letošní zima nám skutečně dává zabrat, a to nejen
na psychice, ale i co se týče nákladů, budeme muset sáhnout mnohem hlouběji do kapes. Doufejme, že se
nám teploty již brzy změní k lepšímu a budeme moci začít užívat jarních radovánek.
Dovolte mi, abych se v krátkosti vyjádřil k situaci, která je poslední dobou stále častěji diskutována vámi spoluobčany, ale i obyvateli ostatních okolních obcí, a to je chod naší Základní a Mateřské
školy. Jako základní informaci je nutné sdělit, že ředitel naší ZŠ a MŠ, kterému končí funkční období
k 31. 7. 2013, se ze zdravotních důvodů rozhodl nepokračovat ve funkci. Zastupitelstvo obce proto
na svém březnovém zasedání rozhodlo o vyhlášení konkurzu na místo nového ředitele (ředitelky) naší Základní a Mateřské školy. Při bilancování činnosti našeho ředitele je potřeba konstatovat, že po ekonomické stránce jsou výsledky naší ZŠ velmi dobré a za celé funkční období se škola nedostala do červených čísel.
Podle vyjádření předchozího ředitele ZŠ v Táboře na Pražském sídlišti se žáci přicházející z dražické školy
většinou řadili k lepšímu průměru. Dílčí nedostatky se objevovaly ne v získávání, ale v řízení lidských
zdrojů, a to především proto, že někteří zaměstnanci naší ZŠ a MŠ si neuvědomovali, že jsou především
zaměstnanci, kteří za svou mzdu mají odvádět služby pro občany naší a přilehlých obcí. Tuto stránku
budeme muset v budoucím období za součinnosti s novou ředitelkou (ředitelem) zlepšit.
Věřím, že naše malotřídka si v obecném srovnání oproti svým větším a plně organizovaným kolegyním
nezadá. Věkově smíšená skupina dětí přináší žákům mnoho výhod. V malotřídkách se totiž přirozeně
rozvíjí a dále uplatňuje smysl pro spolupráci. Starší děti často pomáhají mladším, žáci různých věkových
skupin se musí naučit vzájemně respektovat, protože bez vzájemné ohleduplnosti by výuka ve společné
třídě nebyla možná. Malotřídka je místo, kde se všichni znají. Toto domácí, takřka rodinné prostředí, je
nejen příjemné, ale je také obvykle prevencí některých negativních jevů, jako je například šikana nebo
násilné chování žáků. Pokud dovede učitel využít možností individuálního přístupu, pro které malotřídka
poskytuje ideální pole působnosti, není důvod k obavám, že by žáci přechod na druhý stupeň, tedy na běžnou školu, přestali stíhat nebo se nebyli schopni adaptovat na jinak organizovaný typ výuky a s tím spojené nároky. V mnoha ohledech malotřídní škola funguje jako rodina. Má to svoje výhody, a to zejména,
když vztahy v rodině fungují hladce. Stejně jako v každé rodině dojde i k nepochopením či nejasnostem,
ale právě díky blízkosti a tomu, že se všichni znají, by se měli dokázat dobrat řešení a spolupracovat spolu
ku prospěchu žáků, rodičů a celé školy.
Závěrem mi dovolte, abych touto cestou poděkoval stávajícímu řediteli p. Mrzenovi za odvedenou práci
pro naši obec a popřál mu brzkého uzdravení a pohodu v osobním životě. Chci vám slíbit, že se budeme snažit v konkurzu najít schopného ředitele (ředitelku), která za pomoci technických, ekonomických
a lidských zdrojů dokáže posunout naši školu opět o krůček dál, tak aby pro vás rodiče žáků bylo radostí
spolupracovat společně se školou na výchově a vzdělání vašich dětí.
Stanislav Flígr, starosta obce 
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Jméno kandidáta
Miloš Zeman
Jiří Dienstbier
Jan Fischer
Karel Schwarzenberg
Vladimír Franz
Zuzana Roithová
Jana Bobošíková
Taťana Fischerová
Přemysl Sobotka

Celkem

Počet
hlasů
114
88
85
78
23
18
14
13
11
444

Počet voličů
Počet voličů, kterým byly vydány
úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů
Volební účast: 70,07 %
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445
445
444

Dražice – výsledky voleb prezidenta
republiky 2.kolo 25.1.–26.1.2013
Pořadí
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2.

Jméno kandidáta
Miloš Zeman
Karel Schwarzenberg

Celkem
Počet voličů, kterým byly vydány
úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů
Volební účast: 62,16 %

Počet
hlasů
225
168
393
396
396
393
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Výtah z 23. jednání zastupitelstva z 29. 11. 2012
 Schváleno čerpání rozpočtu obce 10/2012,
rozpočtové opatření čílo 8/2012, odsouhlasení
pracovní verze návrhu rozpočtu obce Dražice
na rok 2013
 Pověření starosty provedením rozpočtových změn
v měsíci prosinci v plném rozsahu v příjmech i výdajích vzhledem k tomu, že zastupitelstvo obce
se naposledy sejde uprostřed měsíce prosince
a do konce roku mohou nastat situace, kdy bude
potřeba rozpočtové změny ještě provést O provedených rozpočtových změnách bude starosta informovat zastupitelstvo na jeho nejbližším zasedání.
 Schváleno znění smlouvy, která bude uzavřena
mezi obcí Dražice a Městem Tábor na zajištění
povinné školní docházky na období 9 – 12/2012 .
 Schváleno znění smlouvy, která bude uzavřena mezi obcí Dražice a Městem Sezimovo Ústí
na zajištění povinné školní docházky na období
9-12/2012 .
 Schválena darovací smlouva, která bude uzavřena mezi obcí Dražice a MS Raště – jedná se o finanční dar na údržbu hřbitova.
 Schválena darovací smlouva, která bude uzavřena mezi obcí Dražice a panem Janem Samcem,
Dražice 182 – jedná se o bezúplatné zhotovení
stojanu na kola ve sportovním areále Dražice.
 Schválen záměr – přijetí daru – pozemků pod
cyklostezkou p.č. 2204/13 a 2204/14 v katastrálním území Dražice u Tábora.
 Schváleno znění rámcové mandátní smlouvy,
která bude uzavřena mezi obcí Dražice a společností Cashdirect, a.s., Praha 5 – jedná se o vymáhání pohledávek obce Dražice.
 Schváleno znění Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení a právu věcného břemene, která bude
uzavřena mezi obcí Dražice a paní L.M. – jedná se o zřízení stavby inženýrských sítí na p.č.
381/3 v k.ú. Dražice u Tábora, věcné břemeno
bude zřízeno bezúplatně.
 Schváleno znění Smlouvy č. 14990015913/001
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o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, která bude uzavřena mezi obcí Dražice
a firmou E.ON Distribuce, a.s. – jedná se o zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemcích p.č. 165/2 a 2144/2 v k.ú.
Dražice u Tábora, věcné břemeno bude zřízeno
úplatně za cenu 800 Kč bez DPH.
Schváleno navýšení neinvestičního příspěvku
ve výši 10 000 Kč pro Sbor dobrovolných hasičů vzhledem k vynaloženým nákladům na 660.
výročí založení obce a pořízení praporu hasičů.
Schváleno navýšení neinvestičního příspěvku na provoz ZŠ a MŠ Dražice na rok 2012
o 50 000 Kč z důvodů navýšení kapacity MŠ.
Schváleno poskytnutí finančního daru Římskokatolické farnosti Dražice ve výši 25 000 Kč
na částečné financování opravy střechy na farní stodole v Dražicích.
Připravované žádosti o dotace :
z Programu obnovy venkova (Krajský úřad Jč.kraje) na financování opravy chodníků Dražice-střed
II.etapa ve výši 200 000 Kč – žádost již podána,
z Programu obnovy venkova (Krajský úřad
Jč.kraje) na financování úhrady úroků z úvěru na výstavbu bytového domu čp. 260 ve výši
45 000 Kč – žádost již podána,
z Krajského úřadu Jč. kraje na rekonstrukci multifunkčního asfaltového hřiště – nový povrch –
žádost ve stadiu zpracování,
z Krajského úřadu Jč. kraje na podporu živé kultury (u nás vznikající divadelní spolek) – žádost
ve stadiu rozpracování.
Obec vznesla požadavky na vrácení historického majetku obce Dražice od Vojenských lesů
a statků. Dále bylo na Katastrálním úřadě zjištěno, že obec historicky vlastnila též pozemky,
které v současné době vlastní Ministerstvo
obrany a Pozemkový fond ČR. Zastupitelstvo
obce v souvislosti s nabytím účinnosti zákona
173/2012 Sb. 9 hlasy souhlasí s tím, aby obec

















požádala jak Vojenské lesy a statky, tak Ministerstvo obrany a Pozemkový fond ČR o vrácení
historického majetku obce – všech pozemků,
které historicky vlastnila obec Dražice.
Schváleno znění Obecně závazné vyhlášky obce
Dražice č. 1/2012 o místních poplatcích. Vyhláška bude následně vyvěšena na úřední desce
OÚ Dražice a nabude účinnosti dne 1. 1. 2013.
Informace o vynaložených nákladech spojených
se oslavami 660. výročí založení obce Dražice,
tyto činily 156 000 Kč. Podrobné vyúčtování je
k dispozici na obecním úřadě
Informace o problematice pozemku a věcného
břemene cesty u řeky, jehož vlastníkem je v současné době paní Havlíková. Připravují se právní
kroky nabytí tohoto pozemku zpět obcí Dražice.
Pan Kuldan informoval o provedené kontrole
hospodaření obce Finančním výborem se závěrem – bez závad.
Starosta požádal pana Janíčka o zjištění možnosti poražení dubu u sportovního areálu, který kořeny zvedá podlahy objektu.
Iinformace o možnostech vybudování zastřešení některého tenisového kurtu. Věc je ve fázi
zjišťování cen materiálů, prací, rozsahu apod.
Paní Mičíková informovala o náhradním programu setkání důchodců, který je vybírán. Dále informovala o přítomné o práci Sboru pro občanské záležitosti, který letos navštívil 26 jubilantů.
Dále informovala o tom, že staré kroniky sboru,
do kterých se už 10 a více let nezapisuje, musely
být odevzdány Okresnímu archivu v Táboře.
Pan Janíček přečetl dopis nájemníků z bytového
domu čp. 260, který mu byl doručen, a ve kterém
nájemníci žádají o sjednání nápravy nadměrného
hluku a chování nájemníků bytu paní Šimkové.
Starosta odpověděl, že již s paní Šimkovou jednal, upozornil ji na problémy s chováním v domě
a v případě, že se chování nezlepší, nebude jí prodloužena nájemní smlouva a bude vystěhována. 

Výtah z 24. jednání zastupitelstva z 20. 12. 2012
 Pokácení stromu u hřiště – bude opětovně posouzeno v příštím roce.
 Schváleno čerpání rozpočtu obce 11/2012,
schváleno rozpočtové opatření číslo 9/2012,
projednání přebytkového rozpočtu obce Dražice na rok 2013, projednání rozpočtového výhledu obce Dražice na roky 2013-2015
 Předložen plán inventur obce Dražice na rok
2012.V lednu budou zastupitelstvu předloženy
výsledky inventarizaci.
 Schválena darovací smlouva, která byla uzavřena mezi obcí Dražice a firmou E.ON Česká
republika, s.r.o. Touto smlouvou firma E.ON
darovala obci Dražice 2 ks kompozitních bezpečných branek.
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 Schválena darovací smlouva, která bude uzavřena mezi obcí Dražice a ŘSD ČR. Touto
smlouvou ŘSD ČR daruje obci pozemky pod
cyklostezkou.
 Schválena darovací smlouva, která bude uzavřena mezi obcí Dražice a Svazkem obcí mikroregionu Táborsko. Touto smlouvou Svazek obcí
daruje obci Dražice komunální traktorovou sekačku.
 Schválen plán práce zastupitelstva na rok 2013.
 Informace o zřízeném profilu zadavatele obce
Dražice na veřejném portále v souvislosti s veřejnými zakázkami.
 Schválena „Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Dražice“.

 Zastupitelstvo obce Dražice souhlasí s tím, aby
nebyly vymáhány poplatky z prodlení z neuhrazených pohledávek u dluhů, které v jednotlivých případech nepřevyšují částku 50 000,Kč. Důvod – většinou se jedná o dlužníky,
u kterých je velmi nízký předpoklad vymožení
částky, byly by uměle navyšovány příjmy obce,
které by se musely následně administrativně
snižovat opravnými položkami. Toto rozhodnutí zastupitelstva bude dopracováno do interní směrnice obce Dražice o účetnictví.
 Mgr. Růžičková informovala o provedené finanční kontrole v ZŠ a MŠ Dražice se závěrem
– bez závad. Podrobná zpráva tvoří přílohu to
hoto zápisu.
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Výtah z 25. jednání
zastupitelstva obce Dražice,
konaného dne 21. 2. 2013
 Schváleno rozpočtové opatření číslo
10/2012, rozpočtové opatření číslo 1/2013
 Vzato na vědomí čerpání rozpočtu v příjmech a výdajích k 31.1.2013.
 Rozdělení dotací organizacím
- ZŠ a MŠ Dražice
600 000 Kč
- SK Palermo Dražice
10 000 Kč
- SDH Dražice
20 000 Kč
- Sdružení rodičů ZŠ Dražice
10 000 Kč
- TJ Dražice - činnost
100 000 Kč
- TJ Dražice – provoz cvičebny
100 000 Kč
- Leteckomodelářský klub Dražice
30 000 Kč
- NOM Dražice
10 000 Kč
- MS Raště Dražice
10 000 Kč
- Obč. sdružení Dražičtí komedianti
25 000 Kč.
 Schváleno poskytnutí finančního daru
Ochraně fauny České republiky o.s. ve výši
2000 Kč,
 Schváleno poskytnutí finančního daru Občanskému sdružení Babybox pro odložené
děti – STATIM ve výši 2000 Kč,
 schváleno Stanovisko ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k zápisu
nemovitostí – p.č. 826/2, p.č. 853/3 a p.č.
853/4, vše v k.ú. Dražice u Tábora, na list
vlastnictví ve prospěch obce Dražice.Obec
o pozemky Úřad pro zastupování státu požádala.
 Schválen prodej nemovitosti čp. 134 včetně
pozemků st.p. 49/2 a p.č. 2239 za odhadní
cenu 1 600 000 Kč.

Dotační programy
v roce 2013

 Schválen nákup nemovitosti čp. 43 včetně pozemků st.p. 38, p.č. 154 a p.č. 155/2
v k.ú. Dražice u Tábora za účelem vybudování domu s pečovatelskou službou.
 podána žádost o dotaci na mzdy – veřejně
prospěšné práce na Úřad práce v Táboře,
 schválen obsah inventarizační zprávy o provedení inventarizace majetku a závazků obce
Dražice za rok 2012.
 Proběhly kontroly na OÚ Dražice v měsíci
únoru – kontrola Finančního úřadu v Táboře, byly kontrolovány poskytnuté dotace
na vybavení pracoviště CzechPoint v roce
2009 a dotace na pracovní místa – veřejně
prospěšné práce v roce 2010.Dále proběhl
na obci závěrečný audit Krajského úřadu Jihočeského kraje za rok 2012 – vše bez závad.
 Proběhlo výběrové řízení na výměnu oken
v sále kulturního domu Dražice. Výběrová
komise doporučila a Zastupitelstvo schválilo
jako vítěznou firmu Kadlec okna dveře s.r.o.
Tábor.
 V současné době probíhá další výběrové řízení na opravu další části chodníků v Dražicích.
 Na vědomí informace o zřízení nového
účtu obce u ČNB, tato povinnost vzniká
v souladu s ustanovením § 3 písm. h) bod
11. zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech, ve znění zákona č. 501/2012 Sb.
Na základě žádosti obce budou na tento plynout pouze finanční prostředky ze státních
dotací, daňové příjmy obce budou i nadále
zasílány na stávající účet obce, vedený u Komerční banky v Táboře.
 Starosta otevřel jednání ohledně problematiky školy a stížnosti na chod školy a vztahy mezi zaměstnanci. Po vyjádřeních všech
zastupitelů a dotčených osob byl schválen
návrh opatření, který navrhl starosta obce.
 Uzávěrka občasníku je 15. 3. 2013.


Počet obyvatel stále stoupá
rok
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rok
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narození

9

14

17

uzavření sňatku

11

4

7

úmrtí

4

5

8

rozvedená manželství

3

5

0

přihlášení k pobytu

30

23

20

nárůst obyvatel

16

14

6

odhlášení z pobytu

19

18

23

počet obyvatel k 31.12.

780

794

800

změna čísla popisného

28

12
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Jaroslava Mičíková

Koncem roku obec obdržela dotaci z Ministerstva životního prostředí na akci „Výsadba
stromořadí v k.ú. Dražice“ (jedná se o stromořadí v severní části obce podél cesty k „Jezírku“) ve výši 74 812,- Kč.
V listopadu loňského roku obec požádala
o dotace z Programu obnovy venkova Krajského úřadu Jihočeského kraje pro rok 2013:
 Dotace na opravu chodníku v části obce
Dražice – střed, obec požádala o částku
200 000 Kč.
 Dotace na úhradu části úroků z úvěru na výstavbu bytového domu čp. 260, obec požádala o částku 45 000 Kč.
Obě dotace jsou v současné době ve stadiu
schvalování.
Dále jsme požádali o další dotace rovněž
Krajský úřad Jihočeského kraje na tyto akce:
 Koncem roku 2012 o dotaci na rekonstrukci
povrchu multifunkčního hřiště v Dražicích
ve výši 100 000 Kč, byla to maximální částka, o kterou jsme mohli požádat. V současné
době jsme obdrželi oznámení Krajského úřadu
o přidělení dotace ve výši pouhých 60 000 Kč,
tuto částku jsme byli nuceni odmítnout vzhledem k vysoké spoluúčasti obce. Zároveň jsme
v těchto dnech požádali o další dotaci na stejnou akci, kde je již zajímavější výše dotace
– 551 127 Kč (celková výše nákladů by měla
činit 787 325 Kč) – ve stadiu schvalování.
 Další žádost se týkala poskytování příspěvků v oblasti kultury, zde jsme požádali o dotaci pro naše nově vzniklé občanské sdružení
Dražičtí komedianti na materiál na výrobu
kulis, rekvizity, světla apod., projekt má název „Cimerman v Jihočeském kraji“, požádali jsme 50 064 Kč, obdrželi jsme 20 000 Kč.
V současné době jsme požádali o finanční
prostředky na následující projekty:
 Ministerstvo životního prostředí na akci
„Výsadba stromořadí v k.ú.Dražice“ – mělo
by se jednat o výsadbu stromořadí podél
zbylé části komunikace od sídliště Západ
směrem k Boru (loni byla osazena část)
a podél komunikace od sportovního areálu
směrem ke střelnici. Požádali jsme o částku
144 517 Kč (celkové náklady by měly být
160 575 Kč) – ve stadiu schvalování.
 Úřad práce v Táboře o 4 pracovní místa
na veřejně prospěšné práce v obci v období
duben až listopad 2013, zatím máme nezávazně slíbeno, že na každé pracovní místo
bychom měli obdržet 12 000 Kč měsíčně,
v současné době probíhá výběrové řízení
na obsazení pracovních míst.
Doufáme, že alespoň část finančních prostředků na základě našich žádostí obdržíme,
vrátila by se nám tím alespoň zčásti energie

a čas, věnovaný vypracování žádostí.
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Nové sběrné místo
separovaného
odpadu
V loňském roce vzniklo nové
sběrné místo na separovaný odpad
(plast, sklo, papír, tetrapak) u bytového domu čp. 4 (Lesanka). Tyto
kontejnery mohou samozřejmě využívat všichni občané.


Kontejner na
použité oblečení
a bytový textil
V únoru 2013 se za bývalým obecním úřadem objevil nový červený
kontejner. Jeho využitím se můžete
zapojit do systému zabývajícího se
sběrem a ekologickým zpracováním
použitého textilu, obuvi i hraček.

Textil vkládejte do sáčků
a tašek, aby se zachoval
v použitelném stavu!

ANO
 veškeré oděvy
 bytový textil
(záclony, závěsy, ubrusy, povlečení…)
 obuv, tašky, kabelky, hračky

NE
 koberce
 molitan, matrace
 znečištěný textil

Upozorňujeme občany, chataře
a zahrádkáře, že splatnost poplatků
za komunální odpad a psy (i feny)
na rok 2013 je do 31. 3. 2013. Výše
poplatků se neměnila. Platit můžete v hotovosti na OÚ v úředních
hodinách, převodem na účet či složenkou. Potřebné informace naleznete na www.obecdrazice.cz
či tel.: 381 239 680.
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Moderní obec a nemovitý majetek
Již obecný zákoník občanský č.946 v roce 1811
definoval pojmy obecní statek a obecní jmění.
V roce 1949 zákon č.279 učinil konec jakémukoliv
majetku obcí. Obcím se vrátilo postavení právnické osoby až ústavním zákonem č.294 v roce 1990.
Navracení historického majetku obcím končí dnem
31. 3. 2013.
V posledních letech jsme díky velkému pátracímu úsilí požádali o navrácení historického majetku
i v naší obci. V současné době ještě není veškerý
majetek zapsán na katastrálním území, avšak probíhají úkony potřebné k převodům majetku na naši
obec.
Většina z vás co vlastníte nějakou nemovitost
víte, že majetek neznamená pouze jistotu, ale především starost a náklady. Kdo sleduje dění v naší
obci a stav majetku obce, jistě jeho pozornosti neušlo jak výrazně majetek naší obce za poslední roky
stoupl. Může to pro nás do budoucna znamenat
i zvýšení nákladů na správu tohoto majetku. V poslední době se právě proto stále častěji zamýšlíme
jak v této záležitosti postupovat dále. Domnívám
se, že je potřeba stanovit priority, zvážit možnosti
a poté přistoupit k případnému prodeji nepotřebného majetku. Jsem přesvědčen, že obec by se neměla
zbavovat majetku, který je potřebný pro zajištění
chodu obce, jako například objektů sloužících k zajištění služeb, kultury a sportu pro své obyvatele.
Myslím tím kulturní dům, školu a mateřskou školu,
sportovní areál, ČOV apod. Do této kategorie spadá
i bytový fond. Zde je však třeba zvážit zda obec naší
velikosti potřebuje 33 bytů různých velikostí a kategorií.
Díky našim předchůdcům, kteří svou prací zajistili v obci většinu objektů potřebných pro důstojný
chod obce se nyní můžeme již zamýšlet nad vybudováním nádstavby standartu moderní obce. Osobně se domnívám, že nám v současné době schází již
pouze několik málo objektů a prostor. Jako první
bych zmínil dům s pečovatelskou službou a ordinací lékaře, dále je to vhodný prostor pro sportovní
aktivity v zimních měsících a v neposlední řadě
sběrný dvůr, a důstojná hasičská zbrojnice. Poslední dva jmenované objekty intenzivně připravujeme
a na objekt sběrného dvora jsme v tomto měsíci obdrželi i stavební povolení a předpokládáme jeho dokončení do poloviny roku. Novou hasičskou zbrojnici projektujeme a po vydání stavebního povolení
ji chceme realizovat zčásti svépomocí a z části jako
dodávku místních řemeslníků. První dva objekty
jsou finančně velmi náročné a proto si v současné
době nedovedu představit jejich realizaci bez pomoci/dotace/ státu nebo krajského úřadu. Nemělo
by nám to však bránit v tom abychom realizovali
projektové přípravy až po stavební povolení.
V kontextu předchozích vět, bych se chtěl vrátit
do minulých volebních období, a zároveň i současnosti a okomentovat některé kroky, týkající se
nemovitého obecního majetku. Před několika lety

zakoupila obec Dražice nemovitost čp.22 , včetně
poměrně velké parcely, v jejíž sousedství leží historicky vlastněná obecní parcela, mezi pamětníky
zvaná „Na losech“. Tuto nemovitost obec zakoupila
se záměrem v její horní části vybudovat dům pro seniory. Součástí tohoto projektu mělo být i prodloužení komunikace za kulturním domem, výstavba
kanalizace, vodovodní,elektro a plynové přípojky
a dalších nutných souvisejících akcí. Vlastní stavba
měla být umístěna právě do tohoto svahu. To vše
v době, kdy sice bylo obtížné sehnat na takový projekt dotaci, nicméně to nebylo jako dnes nemožné.
Právě díky současné dotační politice státu, a zároveň naší neochoty opustit náš dlouhodobý záměr
vybudování pečovatelského domu, jsme se rozhodli
snížit investiční náklady stavby tak, aby bylo možné v tomto záměru pokračovat. Proto se začala hledat jiná lokalita pro výstavbu, která nepotřebuje
vybudování vlastní komunikace, přípojek a nemá
tak náročný systém zakládání. Takové lokality však
v uplynulých letech k dispozici nebyly. Na počátku
roku 2013, se však možnost získání takové nemovitosti naskytla, a bylo na rozhodnutí zastupitelstva,
zda její odkup od soukromých vlastníků schválí.
Zastupitelstvo tak jednohlasně učinilo, a nemovitost čp. 43,/Pařízkovi/ včetně 2500m2 pozemku
obec Dražice právě na výstavbu domu pro seniory
zakoupila.
Je potřeba se rovněž zamyslet, jak naložit s majetkem typu budovy 134, bývalé kapeličky. Ano je to
majetek obce, v současné době na rozdíl od budovy
55 (bývalý obecní úřad) nemovitost dlouhodobě bez
zájemce o pronájem. Budova, pokud by měla být
uvedena do řádného stavu, tzn. odvedení vlhkosti
(způsobené zvýšením státní silnice v osmdesátých
letech, bez provedení izolací budovy) a rekonstrukce instalací, by si vyžádala investici, která je násobně
nenávratná. Proto se opět zastupitelstvo obce rozhodlo vyhlásit záměr prodeje, což ještě neznamená
samotný prodej, nicméně je to krok k posouzení zda
je vůbec prodej realistický. Zde si samozřejmě obec
Dražice vyhrazuje též právo tuto nemovitost neprodat, pokud nebude jasně znám budoucí vlastník.
Obecně lze konstatovat, že obec má vlastnit
majetek, který v současnosti, nebo v budoucnosti bude sloužit nám občanům a může také přinést
určitý výnos/ne vždy finanční/. Majetek by neměl
neúměrně zatěžovat rozpočet obce náklady na svojí správu. Zároveň je tu také majetek, jako jsou části
parcel, které historicky užívají jiní vlastníci, a jsou
v majetku obce. Zde je možné jednat o jejich odprodeji, pokud se neomezí na právech další spoluobčané. Transakce s obecním majetkem vždy budou
předmětem diskusí z různých úhlů pohledu, a právě
proto se tomuto tématu bude vždy věnovat maximální pozornost. Doufám, že jsem Vám alespoň
v krátkosti v tomto textu poodhalil směřování obce
ve smyslu správy nemovitého majetku.
Stanislav Flígr, starosta obce 
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Očima vzpomínek k 70. výročí vzniku

Sportovního klubu v Dražicích

SK Dražice v roce 1943. Zleva stojící: Dolejší V., Sýkora J., Hedvičák J., Dohnal J., Plachý F., Šimek J.,
Pařízek J,. Volek J., Voneš Fr., Samec Fr., Páša J.

Čas plyne a utíká. Nezastavuje se. A když, tak jen na chvíli.
Obvykle tomu bývá tak proto, aby nás na něco upozornil,
nebo nám připomenul významné datum, či výročí.
Nejinak tomu bylo i v Dražicích. V rozlehlé jihočeské obci , lemující úhlednými chalupami a zemědělskými usedlostmi frekventovanou silnici z Tábora do Písku, žilo dříve
700 obyvatel. Většina se věnovala zemědělství. Avšak nemůže být přehlédnuta ani ta
skutečnost, že značná část obyvatel tvořila
trvalou zásobárnu schopných pracovníků
a řemeslníků pro město Tábor, pro táborský
okres, pro kraj jihočeský i místa vzdálenější.
Lidé tu žili jako v jiných obcích. Poznávali
chvíle radostné i chvíle naplněné bolestí. Nezoufali. Věřili práci, svým schopnostem. Utěšovali se vírou v lepší budoucnost. Tak tomu
bylo v Dražicích dlouhá léta od nepaměti.
Psal se rok 1943. Fašistická příšera zatáhla do války celý svět. Na frontách krváceli
a umírali lidé. Nejinak tomu bylo i v koncentračních táborech. Mladí i staří platili
tvrdou daň nenasytnému imperialismu.
Touha po míru rostla, sílila. Byla rok od roku
intenzivnější. Společně s ní rostlyi ztráty
na životech.
Boj za život a za mír představoval smrtelné nebezpečí. Musel být veden obezřetně,
takticky, v daných regulích,aby nebyl prozrazen. Rozpuštěné politické strany, zakázaná
činnost celé řady spolků , přísná cenzura
a jiné zákazy představují jen stručný výčet
opatření, která musela být respektována.
Za překročení a neuposlechnutí následovaly
nejpřísnější tresty.
Za této nepříznivé situace byl ustanoven
v Dražicích fotbalový klub nesoucí název SK
Dražice. Jeho založení tiše demonstrovalo
touhu po společnském životě, touhu po získání zdatnosti tolik potřebné k obranyscho-
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nosti utlačovaného národa. Dne 12. ledna 1943 uskutečnila se v Dražicích ustavující
schůze, na které do prvního výboru SK Dražice byli zvoleni:
KLIMENT Karel /předseda/, MRÁZEK Stanislav /zapisovatel/, ŠIMEK Jiří /rekvizitář
hokeje/, VOŠTA František /rekvizitář kopané/,
KADLEC Stanislav /jednatel kopané/, ŠMÍD
JOSEF /pokladník/, BOHUSLÁVEK Stanislav
/jednatel/, ŤOUPALÍK Karel /správce hřiště/,
DRDA Jan, VONEŠ Josef, VOLEK František,
MORAVEC František, PLACHÝ František /
členové výboru/.
Slávu nového klubu hrajícího pod názvem
SK DRAŽICE začali šířit první dražičtí fotbalisté: Josef Dohnal, Jaroslav Ovčačík, Josef
Pařízek, Josef Páša, František Samec, Jaroslav Volek, Miloslav Samec, Jiří Šimek, Josef
Volek, František Voneš, Stanislav Kadlec,
Ladislav Voneš a kapitán mužstva František
Plachý.
Nezůstali s členy prvního výboru osamoceni. Do SK přistupovali další nadšenci
a propagátoři sportu. Většina byla takzvanými obojživelníky. V létě hráli kopanou,
v zimě hokej.Byli to: Ladislav Čekal, Václav
Dolejš, Václav Drtina, Ladislav Hedvičák,
Jan Huňáček, Miloslav Kadlec, Miroslav
Maňák, Josef Marek, Jan Sýkora, Vlastimil
Šimák, Jaroslav Vobořil, Jaroslav Volek,
Jiří Židoň a společně s nimi pak navíc ještě
Chval, Havel, Liška a další sportovci. Kapitánem hokejového týmu SK Dražice byl František Samec.
Z publikace sportovců vypsala
Jaroslava Mičíková


S hrdostí
pokračujeme
ve sportu dál
V letošním roce 12. ledna uplynulo 70 let
od založení TJ Dražice. Kulaté výročí by mělo
být určitým mezníkem k zhodnocení minulosti i plánování budoucnosti. V ohlédnutí do doby minulé si myslím, že se nemá TJ
za co stydět. Během této doby nelze nazvat
žádné období vyloženě neúspěšným. Naopak
si myslím, že toto období lze chápat jako velice úspěšné, a to nejen v práci s mládeží, ale
i v kategoriích dospělých. Výrazných úspěchů
dosáhli hokejisté i fotbalisté. V současné době
se k nim přidávají stolní tenisté. Na tradici
mužského volejbalu teď navazují dvě družstva
žen. Pozadu by nechtěl být ani tenis. Nejvýraznějším úspěchem poslední doby je vítězství fotbalového „A“ týmu v krajském přeboru
a možnosti zahrát si vyšší soutěž, a to republikovou divizi. Po zvážení finančních možností
„A“ tým nepostoupil a snaží se obhájit vítězství v krajském přeboru.
Zmiňované oslavy 70. výročí začaly již
v únoru na sportovním plese oceněním bývalých funkcionářů. Další harmonogram
oslav se teprve upřesňuje a měl by pokračovat turnaji ve fotbale, tenisu, volejbalu a nohejbalu. Vyvrcholení oslav by mělo nastat
v červenci při plánované návštěvě družební
obce Slovany.

V kulturním životě obce se stává výrazným
mezníkem Sportovní ples TJ Dražice. Ani v letošním roce tomu nebylo naopak. Vzrůstající
zájem o ples se v letošním roce zastavil na 380
návštěvnících. K spokojenosti zahrála skupina MIDI. S velice kladným ohlasem se setkalo
nejen taneční vystoupení žáků ZŠ a členů TJ,
ale i členů TK Atak Tábor. Výrazným příspěvkem do pokladny TJ se stala i bohatá tombola. Těší mne, že občané takto hojně navštěvují
náš ples a tím zároveň podporují činnost TJ
Dražice, za což jim patří poděkování. V průběhu plesu byla v jídelně KD připravena výstava
fotografii ze života TJ.
M. Běhoun 
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Přespávání v družině

Turnaj ve vybíjené Preventan Cup

Na začátku února proběhlo již druhé družinové přespávání za tento školní rok. Celkem
přespávalo 13 dětí z velkého oddělení školní
družiny. Mezi největší zábavu patřilo noční bobování při svíčkách. Po vydatné večeři se děti
vydaly na běh školou. V každé třídě na ně čekal
nějaký ten úkol - přesmyčky, vystřihnout a složit puzzle, poznávat dopravní značky a zvířata.
Celý běh byl bodově ohodnocen. Po vyhlášení
výsledků na každého čekal diplom a sladká
odměna. Celé přespávání bylo zakončeno bobříkem odvahy. Velké poděkování za vydařené
přespávání patří samozřejmě také paním kuchařkám.

Pavlína Farová 

Přespávání s Eskymáky
V pátek 8. února přespávalo 16 dětí z malého
oddělení školní družiny na půdě školy. Tentokrát si všichni hráli na ESKYMÁKY. Nejprve se
rozdělovali do loveckých tlup a vymýšleli si pokřik a svou vlajku. Důležitým úkolem bylo postavení iglů. Jako stavební materiál posloužily
staré záclony, deky a závěsy. Po stavbě příbytku
si lovci vyzkoušeli svou mušku. Házeli šipkami
do obrázků zvířat. Rychlost jednotlivých loveckých tlup prověřilo zdolávání nebezpečné
večerní cesty podle rozsvícených svíček. Při
vyrábění papírových eskymáčků používaly děti
barevné papíry, lepidlo a nůžky a procvičily si
svou šikovnost. Celé eskymácké putování zakončil bobřík odvahy. Děti překonávaly strach
ze tmy a chodily si pro strašidýlko do doupěte.
Pohádka a mlsání ve spacáku bylo sladkou odměnou za statečnost. Přestože si děti nemohly
užívat hry a stavby z opravdového sněhu, přespávání se jim líbilo, nechyběla legrace a dobrá
nálada.
Jarka Salabová 

V pondělí 25. února 2013 se zúčastnili naši
žáci okresního kola celostátní soutěže ve vybíjené základních škol PREVENTAN CUP v kategorii chlapci 5. tříd. V konkurenci 13 škol
obsadili krásné 2. místo. Naši školu reprezentovali J. Šedivý, T. Běhoun, V. Racek, M. Novák,
J. Radosta, O. Samec (všichni jsou žáci 5. třídy),
A. Sváček (žák 4. třídy), J. Stuchlík, D. Tůma,
R. Koloušek (žáci 3. třídy) a K. Mrzena (žák 2.

V družině se konal turnaj
ve stolním fotbale

Stolní fotbálek nás baví. Děti hrají tuto
hru téměř každý den, a proto nebylo daleko
k nápadu uspořádat si v této hře malý družinový turnaj. Do historicky 1. turnaje se přihlásilo 6 dvojic. Hrálo se na dva poločasy po
2 minutách. Třetí příčku obsadil Adam Sváček
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třídy). Přestože za naši školu museli nastoupit
díky malému počtu žáků v jednotlivých ročnících i mladší žáci, předvedli všichni bojovnou
a disciplinovanou hru. Dokázali tak konkurovat i velkým plně organizovaným školám. Zaslouženě si odvezli nejen diplom za 2. místo,
ale především dobrý pocit z předvedené hry.
Stejný zážitek jsem měla i já a děkuji klukům
za předvedené výsledky.
Jarka Salabová 

a Jakub Radovský. Krásné druhé místo získal Vilém Racek a Radek Voneš. První místo
vybojoval Kamil Čítek a Jakub Stuchlík. Při
vyhlášení výsledků všichni dostali sladkou
odměnu.
Pavlína Farová 
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Je nás jedenáct

Sportování
i zábavu
máme rádi
V lednu jsme jako již tradičně začali dojíždět
na plavání. Všech patnáct plaváčků se na každou lekci moc těší a jistě si odnesou „mokré
vysvědčení“ s jedničkou.
Dobrá nálada i veselí patří k Masopustu.
Děti z obou tříd se bavily a soutěžily v nejroztodivnějších maskách, připojily se k nim i paní
učitelky a teta Blanka. Báječné fotografie si
mohou rodiče prohlédnout na CD, které je
k dispozici v mateřské škole.

Natálka Böhmová, Terezka Smíšková, Kačenka Švecová, Hanička Vošterová, Barborka Samcová, Adélka Zídková,
Matěj Novák, Jakub Stuchlík, Matěj Knotek, Vojtěch Novák, Kamil Čítek a Jaroslava Mičíková.

Nejsme ale fotbalisté z Klapzubovy jednáctky, jsme divadelníci z dramatického kroužku
dražické školy. Vlastně, je nás mnohem víc.
Patří k nám malí pomocníci – maňáskové postavičky s pricipálem Edou Čmelíkem. Hrajeme společně pro kamarády ze školy i ze školky
různé pohádky a scénky v naší kouzelné chaloupce.
Naposledy jsme sehráli pohádky O pejskovi
a kočičce a O Smolíčkovi. Určitě se všem líbily, protože nám hodně tleskali a usmívali se.
Nás sice očas bolí ruce a prsty, jak se snažíme
maňásky „oživit“, to nám však nevadí, hlav-

ně, že děláme radost ostatním dětem i sobě.
V kroužku nejen nacvičujeme, ale hrajeme všelijaké hry, učíme se správně hlasitě vyslovovat,
čteme si a vyprávíme zajímavé příběhy. Hodně
se nasmějeme a občas nás překvapí i sladká odměna.
Vedle přípravy další pohádky jsme se pustili
do nacvičování pohádkové hry, v níž budeme
hrát my jako opravdoví herci. Název zatím neprozradíme, ale rádi bychom ji sehráli na závěr
školního roku v sále Kulturního domu v Dražicích. Všechny vás už dnes zveme, těšíme se vás
a vy se těšte na nás. Jaroslava Mičíková 

A co nás ještě čeká?
Zdobení velikonočních kraslic, výlet za muzikálem do Tábora, tři divadelní představení
ve školce, jarní putování za pokladem, čarodějnické opékání špekáčků, vystoupení pro
maminky k jejich svátku, zahradní slavnost
a rozloučení s předškoláky.

V mateřské škole se pořád něco děje...
Sotva jsme usušili u nových dětí pár slziček, pustili jsme se do práce a zábavy. Bez obav jsme
přivítali Mikuláše, čerty i anděly, které k nám přivezl plný autobus z Tábora. Sladká odměna se
dostala všem odvážným a hodným dětem.
Pečlivá příprava na vánoční besídky, tentokrát v „novém prostředí i aranžmá“ se opravdu vyplatila. Zaplněné třídy u mladších i starších dětí, veselá sváteční atmosféra, vynikající cukroví od maminek a krásné dárky pod stromečkem, to vše přispělo k radostnému očekávání vánočních svátků.
Věra Packová, vedoucí učitelka MŠ 

Věra Packová, vedoucí učitelka MŠ 

Informace pro rodiče:
Zápis do mateřské školy
proběhne
15. a 16. dubna 2013
od 12 do 16 hodin.
www.obecdrazice.cz
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Jsme šikovní malíři
Minulý týden nám paní pošťačka přinesla
dopis z Domu dětí a mládeže v Táboře, ve kterém bylo velké překvapení. Ze šesti výkresů,
které paní učitelka poslala do výtvarné soutěže „Děti a silnice“, byly čtyři vybrány mezi
třicet nejhezčích. Ve čtvrtek 28. 2. jsme slavili
nejprve v cukrárně a na slavnostním vyhlášení v DDM každý z nás dostal za odměnu věci
k malování a plyšáka, který je skoro větší než
my. Pan ředitel DDM říkal, že přišlo ze školek
122 výkresů. Takové číslo ještě neznáme, ale
je to prý hodně. Tak to se nám opravdu povedlo. Šikovní malíři: Honzík Richtr, Anička
Suchopárová, Amálka Barboříková a Andrejka
Rypáčková.
Hana Krátká 

Letos trošku jinak
Již několik let připravuje Sdružení rodičů
pro šikovné děti, kterých je mezi námi velmi
mnoho, jarní kreativní dílnu, ve které si mohou
vyrobit pod trpělivým vedením maminek několik dekorativních předmětů pro velikonoční
čas. V letošním roce jsme se rozhodli pro drobnou změnu. Nepůjde totiž o velikonoční dílnu,
ale o vyrobení dárku pro maminku v souvislosti se Dnem matek. Setkáme se proto ne v březnu, ale až koncem dubna. O přesném termínu
budete včas informováni formou letáčků a plakátů na obvyklých místech. Na všechny se moc
těšíme a budeme věřit, že si vyrábění užijete
stejně jako my.
Za Sdružení rodičů při ZŠ Dražice
Kateřina Suchopárová 

Adventní jarmark

Stejně jako v předchozích letech, byl
i v roce 2012 rozsvícen v sobotu před
první adventní nedělí na návsi v Dražicích vánoční strom a zároveň se zde
konal Adventní jarmark. Při něm si zúčastnění mohli zakoupit adventní věnce,
jmelí a dekorativní předměty na předvánoční výzdobu svých domovů. Prostor
k prodeji zde dostaly i šikovné maminky,
které nabízely své vlastní výrobky pletené z papíru a z proutí, šperky a textilní
výrobky. Každý z příchozích mohl zdarma ochutnat vánoční punč, čaj, vánočku
nebo štolu.
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Novinkou pro děti byla příležitost poslat
vzkaz Ježíškovi. Na kartičku papíru napsaly
nebo namalovaly své vánoční přání, zavěsily
ho na svítící balónek napuštěný heliem a ten
pak poslaly směrem k nebi.
Výdělek z prodeje bude použit na společenské akce pořádané Sdružením rodičů.
Zároveň moc děkujeme za dobrovolný příspěvek, který byl v celkové částce 1 600,- Kč
předán zástupcům Mateřské školky a Základní školy v Dražicích. Peníze byly použity
na nákup vánočních dárků pro děti.
Za Sdružení rodičů při ZŠ Dražice
Kateřina Suchopárová 

www.obecdrazice.cz
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Jarní výstava Dražice

Dne 23. 3. 2013 jsme měli možnost si v Dražicích prohlédnout 2.ročník Jarní výstavy.
Dražice jsou pod nezávislou organizací MAS
Krajina srdce. S výstavou nám velmi pomohla.
Poskytla stánky a pozvala i některé vystavující.
Poděkovat musíme i naší obci Dražice, od které
jsme měli k dispozici také stánky a navíc zajistila zázemí prodejní výstavy. K vidění bylo
mnoho. Kdo přišel, nelitoval.Mohl si na velikonoční svátky nakoupit co potřeboval.A nejen
na Velikonoce.
Malované perníčky od paní Kabíčkové z Borotína a jarní výzdobu od Vlaďky Stiborové
z Borotína. Jitka Novotná prodávala ručně
malovaná vajíčka různých velikostí. Z Dražic

www.obecdrazice.cz

vystavovaly Lucie Křížovská, Věrka Janoušková a Martina Stuchlíková výrobky z papírového
pediku – vypletené zajíce a velikonoční ozdoby.
Lucie Křížovská nám navíc předvedla děrovaná
malovaná vajíčka. Petra Turecká vystavovala
květiny skládané formou kusudami (japonská
květina z papíru). Jana Gončárová vystavovala
své albumy na foto. Dále byly k vidění výrobky
z keramiky, dřevěné hračky,malované svíčky,doma šité tašky a polštáře. Jaroslava Anhelova
a Eliška Cupáková se mohly pochlubit výrobky
z pediku – tácky, ošatky, zvonečky, vyplétané
zajíce s košíčkem, košíky z vařeného proutí
a vrbového proutí. Více napoví přiložená fota.
Eliška Cupáková 

Představují se
„Dražičtí komedianti“
Amatérská divadelní činnost má v naší
obci, s různě dlouhými přestávkami, dlouholetou tradici.
Nyní, téměř po třiceti letech, se opět sešla
parta nadšenců, kteří pro vás připravují hru
L. Smoljaka a Z. Svěráka ZÁSKOK. Jde o typicky cimrmanovské představení.
Zatím devět členů souboru se poprvé sešlo koncem léta minulého roku. Začalo se
hlasovou výchovou (výslovnost apod.). Začátkem zimy došlo k výběru hry, která by
byla netradiční a odpovídala počtu hrajících
osob. Nakonec zvítězil výše uvedený „kus
z pera Járy Cimrmana“.
Na řadu přišly čtené zkoušky ve třídě základní školy. Po nich se už začalo nacvičovat
aranžmá hry na malém jevišti místní školní
družiny. Zpočátku ještě se scénáři v ruce,
nyní již bez nich.
Kulisy jsou už hotové, ale stavět se budou
(vzhledem k pořádaným akcím v kulturním
domě) až pár dní před premiérou.
V současné době, kromě zkoušení hry,
shánějí ochotníci ještě nezbytné rekvizity
a doplňky ke kostýmům. (Pokud máte doma
hodně starou žehličku s dřevěným držadlem,
černý pánský klobouk se širokou krempou,
kožené holínky větší velikosti či cvikr – skřipec, budeme vám vděční za jejich zapůjčení)
Srdečně všechny zveme na naši divadelní premiéru 7. května (před volným dnem,
státním svátkem) od 20:00 hodin do dražického kulturního domu. Vstupné je dobrovolné.
Těšíme se na vás.
Libuše Skaláková 
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Sbor dobrovolných hasičů Dražice

Akce SDH Dražice v letošním roce:
26. 1.

Hasičský ples – již tradiční ples v lednu v Dražicích.
K tanci a poslechu nám hrála kapela SPINO Tábor.
30. 3. Sběr železného šrotu
Duben Sběr kamene – pomoc Mysliveckému sdružení Raště Dražice
25. 5. Okrsková soutěž v požárním sportu v Drhovicích
7.–8. 6. Hasičské slavnosti Litoměřice (http://www.hasicsketradice.cz/)

5.–7. 7. Partnerské setkání obcí Dražice – Slovany
31. 8. Dálková doprava vody okrsku a JSDHO – v letošním roce plánujeme dopravu vody od řeky (Matoušovský mlýn) až k myslivecké střelnici, Hasičský den
Září
Čištění přepadu rybníka
Michal Páša 

Jawa klub Dražice
V sobotu 15. 6. 2013 pořádá Jawa klub Dražice na parkovišti před kulturním domem 1. sraz přátel motocyklů československé výroby v Dražicích.
Po „přehlídce“ strojů bude následovat krátká vyjížďka po Jistebnicku se zastávkou v Borotíně.
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Hodnocení podzimní části
Okresního přeboru přípravek

Oba týmy hodnotíme tradičně velmi pozitivně, přesto že nejsme jako trenéři občas s jejich
výsledky spokojeni. Musíme si ale neustále připomínat, jak kluci hráli před rokem, před dvěma lety, a jak hrají dnes. Ten rozdíl je obrovský.
S odstupem času je vidět pohybový a fotbalový
posun směrem nahoru.
Některé zápasy kluci odehráli takovým
stylem, že jedna krásná akce střídala druhou
a bylo se už i na co dívat.
Sezónu jsme zahájili již zmiňovaným letním
soustředěním. Potom následovaly pravidelné
úterní a čtvrteční tréninky (v počtu 12 hráčů
starší přípravka a 10 hráčů mladší přípravka).
Na to navazovala mistrovská soutěž, kde odehrála starší přípravka celkem 9 zápasů s 21

body za 7 vítězství a 2 prohry. V tabulce je momentálně čtvrtá se skórem 80:34. Nejlepšími
střelci se stali Pavel Horčička a Matěj Novák.
Mladší přípravka hraje bez tabulkového
umístění a odehrála celkem 8 zápasů, kde 4krát
vyhrála a 4krát prohrála s 12 body a skórem
70:47. Nejlepšími střelci se stali Kryštof Mrzena a Jakub Stuchlík.
Na závěr našeho hodnocení bychom chtěli
poděkovat vedení TJ Dražice, vedení základní školy, panu starostovi, kteří nám vytvářejí
výborné podmínky k práci. Dále pak rodičům
za podporu a v neposlední řadě všem hráčům
přípravky, protože jejich fotbalový růst je motivací do naší práce.
Trenéři: Bc. Radek Fořt, Jaroslav Fořt 

Nohejbal

Na fotografii: J. Veselý, K. Kubů, P. Krásný, D. Gálik, J. Samec a J. Volek.

Nohejbalisté se po velmi úspěšné a náročné sezóně přesunuli z antukového kurtu do příjemného prostředí táborské sokolovny. Zde se schází pravidelně jedenkrát týdně. Sportu zdar a nohejbalu zvlášť.
Jan Samec 

www.obecdrazice.cz

Zimní příprava
fotbalistů ,,A“ mužstva
na jarní část soutěže
Po ukončení podzimního boje v krajské
soutěži mužů na uspokojivém druhém místě za vedoucím Pískem dostali hráči volno
až do 5. ledna 2013. Od tohoto data jsme se
začali scházet 1x týdně v tělocvičně v Chotovinách, abychom udržovali kondici před ostrou zimní přípravou. V Chotovinách se hrál
florbal, a aby měla hra ten pravý náboj, hrálo
se o to, kdo komu na konci zaplatí prohrané
pivo….
V polovině ledna bylo v plánu zimní lyžařské soustředění. Pro nedostatek sněhu jsme
museli na poslední chvíli zrušit pobyt na Šumavě a odjeli jsme do tradičních míst v Krkonoších. Zde bylo sněhu dostatek a všichni
zúčastnění byli spokojeni.
Po návratu z hor začala ta správná příprava. Scházeli jsme se nejen v tělocvičně
v Chotovinách, ale i na spinningu a jeden
podvečer v týdnu se běhalo na starém městě
v Táboře.
V přípravě jsme sehráli 5 přátelských
utkání. S Horažďovicemi, Chýnovem, s juniory Táborska, s Pacovem a se Sokolem Sezimovo Ústí. Všechny zápasy se nám podařilo
vyhrát, což potvrdilo správně nasměrovanou
přípravu.
Poslední měsíc před prvním mistrovským
zápasem jsme spinning nahradili pobytem
na umělce v Táboře a poslední 2 tréninky
pak už proběhly v Dražicích na přírodní trávě na hřišti u školy. Jako první mistrovský
soupeř nás totiž čekala Soběslav a ta nemá
k dispozici jiné hřiště než přírodní trávu.
Myslím si, že příprava splnila účel a výsledky v jarní části to potvrdí.
V áčku skončil David Fiala, který odešel
zkusit své fotbalové štěstí do Rakouska.
Doplnit kádr se však podařilo. Z Milevska
na hostování přišel bratr našeho brankáře
Petr Janouch a z Chotovin Marcel Pěknic
také na hostování. Soupiska tak čítá 15 hráčů. Tím se zvýšila konkurence na jednotlivé
posty a každý hráč, bude-li chtít být v každém zápase v základní sestavě, bude nucen
podávat maximální úsilí.
Cíl pro jarní část nemůže být jiný než pokus
o obhajobu vítězství. Zároveň by to byl i pěkný dárek všem příznivcům dražického fotbalu
při příležitosti 70. výročí od založení TJ.
Uvědomujeme si, že každá obhajoba takového úspěchu není jednoduchá. Chceme
fotbalem bavit nejen sebe, ale především diváky, kteří si najdou cestu do našeho krásného fotbalového areálu, aby nám vytvořili to
pravé domácí prostředí.
Asistent trenéra Lubomír Kolář 
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Hokejisté Dražic

Plánované kulturní
a společenské akce
v Dražicích
Kulturní dům
12. 4. 2013
Dětská burza (jaro/léto)
30.4.2013
Stavění máje a Pálení čarodějnic
– vystoupí Štěpán Kojan (Keks)
(při nepřízni počasí vystoupí v Palermu)
7. 5. 2013
Dražičtí komedianti „Záskok“
22. 6. 2013
Pouťová zábava „Keks“

Hokejisté Dražic vstoupili do sezóny s těžkým úkolem, a to obhájit titul přeborníka
okresní soutěže. Celou sezónu jsme se potýkali
se zraněními a nedostatkem hráčů, ale i přesto
jsme po základní části skončili na prvním místě. Prohráli jsme pouze jednou s Mladou Vožicí
a dvakrát remízovali s Čenkovem a Chýnovem.
Zbývajících 17 zápasů jsme vyhráli. První místo po základní části nám určilo pro PLAY OFF
mužstvo z Jistebnice, kterou jsme porazili
19:6, 17:5. Druhý duel v PLAY OFF jsme svedli
s Opařanami se skórem 8:2, 13:6. Díky těmto
výhrám jsme postoupili až do finále soutěže.

Ve vrcholu soutěže jsme nestačili na „mládí“
z Nové Vsi, kterou jsme v základní části dvakrát porazili, avšak oba finálové duely jsme
prohráli 2:3, 4:7. Těžký úkol ze začátku sezóny
jsme tedy nesplnili, ale přesto jsme obec vzorně reprezentovali a příkladně zastupovali.
Tímto bych chtěl poděkovat všem divákům,
kteří nás během celé sezóny podporovali. Díky
pak patří i obci Dražice a firmě Faliko (zastoupenou p. Šaškem) za jejich finanční podporu,
bez které by tato soutěž hrát nešla. Nemalý dík
patří i všem hráčům, kteří mají chuť a touhu
pořád hrát.
Aleš Melich 

Restaurace Na hřišti
vždy od 19.00 hodin
28. 6. 2013
grilované prasátko,
k tanci a poslechu hraje PiňaKoláda
26. 7. 2013
Annenské posezení,
k tanci a poslechu hraje PM.Band

výhra
v prodl.

remiza

prohra
v prodl.

prohra

skore

body

Pan Jan Samec nezklamal

1.

HC Dražice

20

17

0

2

0

1

205:74

36

2.

HC Čenkov

20

17

0

1

0

2

152:72

35

3.

HC Žraloci

20

15

0

1

0

4

224:94

31

4.

HC Mladá Vožice

20

13

0

1

0

6

143:103

27

5.

HC Radkov

20

11

0

1

0

8

131:106

23

6.

HC Nová Ves

20

9

0

1

0

10

110:101

19

Dražická „ledová plocha“ má již svou tradici.
Jakmile uhodí mrazy, vznikne díky panu Janu
Samcovi na asfaltovém povrchu ve sportovním
areálu TJ v Dražicích kluziště. Využívají ho
nejen malí bruslaři začátečníci, ale i hokejisté
a chodíme na něj bruslit i my děti a vychovatelky během pobytu ve školní družině. Moc děkujeme, pane Samec, a těšíme se na další bruslení
u nás v Dražicích.
Jarka Salabová 

7.

HC Opařany - ALIENS

20

6

0

1

0

13

109:178

13

8.

HC Jistebnice

20

6

0

0

0

14

84:153

12

9.

HC Chýnov

20

5

0

1

0

14

93:156

11

10.

HC Bechyně

20

5

0

0

0

15

84:171

10

11.

HC Predators

20

1

0

1

0

18

90:217

3

tým

pořadí

výhra

6. 9. 2013
Loučení s létem, grilované prasátko,
k tanci a poslechu hraje A Proč Ne
Dobrou náladu s sebou, těšíme se na vás.

zápasů

TABULKA OS ledního hokeje 2012-2013 – konečná

červen
Divadelní představení
dramatického kroužku ZŠ Dražice
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