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Momentky ze školního zájezdu do
Bavorského lesa

ČAS SE NAPLŇUJE
MÁME NOVOU ŠKOLSKOU RADU
HLEDÁ SE MÍSTO PRO
MODELÁŘSKÝ KROUŽEK
PO VÍCE NEŽ 9 LETECH VÝMĚNA
NÁJEMCE KD
ROZPOČET OBCE PRO ROK 2006
NOVÝ ZÁMĚR V UŽÍVÁNÍ ČP. 134?
PORUCHA HRÁZE RYBNÍKA
PŘETRVÁVÁ
EU PŘISPĚJE NA KOMUNIKACE
NOVÝ BYTOVÝ DŮM
POVODNĚ 2006 V DRAŽICÍCH
WWW.OBECDRAZICE.CZ
ŠKOLNÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY
ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ NA
VÝBORNOU
S RODIČI ZA POZNÁNÍM
LETNÍ TÁBOR
CO NOVÉHO U LETECKÝCH
MODELÁŘŮ
Z GRANTU POV VZNIKNE
KLUBOVNA
V MATEŘSKÉ ŠKOLE SE STÁLE
NĚCO DĚJE
ZMĚNY V KULTURNÍM DOMĚ
DRAŽIČTÍ HASIČI BODOVALI
AKCE, KTERÉ PROBĚHLY
VOLBY V DRAŽICÍCH
SPORT
PAMĚTNÍ KNIHA OBCE DRAŽICKÉ
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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věcného břemene chůze a jízdy po poz. p.č. 1089/3 ve
prospěch obce Dražice jako osoby oprávněné z věcného
břemene a pověřili starostu jejím podpisem.
Starosta a místostarosta představili možnosti
vyhlášených dotačních titulů :
Ze Státního fondu rozvoje bydlení - financování
plánovaného nového bytového domu
Ze SROP Krajského úřadu podopatření 2.1.1 Rozvoj
regionální infrastruktury- dotace na rekonstrukci
komunikací Dražice - západ
Z Krajského úřadu - dotace na výstavbu dětských
sportovišť ve sportovním areálu
Z programu obnovy venkova - dotace na opravu hasičské
zbrojnice
Z programu obnovy venkova - dotace na rekonstrukci
veřejného osvětlení v Račanech
Z programu obnovy venkova - dotace na úhradu části
úroků placených obcí
Zastupitelé 9 hlasy schválili návrh starosty přihlásit se do
předložených dotací. Zároveň jej pověřili v žádostech
1,4,5 a 6 vypracováním podkladů a pro dotaci pod
bodem 3 pověřili sportovní komisi připravením
podkladů.
Zastupitelé 9 hlasy odsouhlasili vypracovaný
Passport místních komunikací. Jeho znění tvoří přílohu
tohoto zápisu.
Starosta navrhl inventarizační komise ve složení:
OÚ - Kadlecová Jana, Zídková Zd., Beneš Z.
SD - Černý Jan, Beneš Zdeněk, Novák František
OK - Ing. Mrázek Stan., Černá Květoslava
SDH - Kolář Lubomír, Vošta Josef, Kadlec
PO-ZŠ: Páša Michal
ÚIK - Mgr. Růžičková Dana, Divišová Marcela,
Stejskalová Jaroslava
Zastupitelé 9 hlasy návrh schválili.
Pan Mácha a ing. Průcha předložili doplnění plánu
údržby komunikací v zimě pro období 2005-2006.
Zastupitelé 9 hlasy návrh schválili.
Zastupitelé pověřili 9 hlasy starostu řešením vzniklé
ledové kalamity posypem v celé obci pískem.
Starosta informoval o výsledcích voleb do Školské
rady: Za Obec Dražice navrhl starosta Michala Pášu a
Jana Černého. Za školskou radu: Jaroslava Salabová a
Věra Packová, za rodiče: Jaroslava Novotná a Marcela
Mrzenová. Zastupitelé 9 hlasy Školskou radu schválili.
Pan Pavel Hrubý vznesl písemnou stížnost, ve které
uvádí domněnku, že pan Václav Pazourek vykácel živý
plot na jeho pozemku a pozemku obecním. Případ šetří
kontrolní komise s tím, že bude předán přestupkové
komise Města Tábora po došetření.
Starosta s místostarostou navrhli nájemné za byt ve
škole ve výši 2.500,- Kč holý nájem + energie + případně
za garáž. Zastupitelé 9 hlasy nájemné odsouhlasili a
pověřili starostu nabídnout byt p. Věře Packové
přednostně. Poté byt nabídnout veřejnosti.
Mgr. Martínek požádal o zajištění provozovny pro
modelářský kroužek. Navrhl, aby pro tento kroužek byl
využit právě jeho bývalý byt. Zastupitelé návrh zamítli a

Úvodník starosty
Čas se naplňuje ...
Vážení spoluobčané,
dostává se mi jedné z posledních příležitostí Vás
touto formou oslovit. Je jistě mnoho toho, co každý z nás
stačil či nestačil udělat či dodělat, co stačil či nestačil
říci. Čas je však neúprosný a spravedlivý soudce ke
každému z nás, obec a její managment nevyjímaje.
Přináší nám však i řadu momentů ke správnému či méně
správnému rozhodnutí, co bude dál. Jedním z těchto
momentů v životě společnosti a obce je i právě
nadcházející období voleb.
V době, kdy budete pravděpodobně číst tyto řádky,
budou za námi volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR a před námi říjnové volby do obecních
zastupitelstev, do již pátého porevolučního volebního
období vlastní samosprávy obce.
Je to moment, který je pro další život každého z nás
velmi důležitý. Věřím, že stejně jako to cítím já, to cítí
většina našich občanů. Tato víra především v soudnost
našich občanů - voličů, mi dodává naději, že budoucí
nové zastupitelstvo, managment naší obce, bude
obohacen o řadu nových tváří, především mladých lidí,
kterým není lhostejný další osud naší obce, kteří
nebudou kandidovat jen z lobbystických důvodů a kteří
budou hledat nové efektivní způsoby řízení a ne důvody,
proč to či ono nejde. K tomu nám všem přeji šťastnou
ruku a volbu.
Ing. Jaroslav Průcha
starosta obce

Máme novou školskou radu
34. jednání ZO Dražice konané dne 24.11.2005
Předseda finančního výboru p. Páša předložil a
okomentoval plnění rozpočtu k 31.10.2005, který je
plněn v příjmech na 76 % a ve výdajích na 79 %. Dále
pan Páša okomentoval jednotlivé položky. Starosta
doplnil, že příjmy ze strany státu jsou nepoměrně malé,
čímž jsou pozastavovány některé platby ze strany obce.
Mgr. Růžičková přednesla znění kupní smlouvy na
prodej pozemků p.č. 1301/2 díl „e“, 1279 díl „a“, 1280
díl „b“ a st. 59 díl „c“ o celkové výměře 175 m˛ za cenu
18.735,- Kč panu Davidu Šedivému, s doložkou o
zřízení věcného břemene chůze a jízdy na nově
vytvořenou p.p. 1279/2 za účelem oprav a údržby
hlavního řadu kanalizace. Zastupitelé 9 hlasy smlouvu
schválili a pověřili starostu jejím podpisem.
Dále Mgr. Růžičková přednesla a okomentovala návrh
kupní smlouvy na poz. p.č. 1090, díl 1 o výměře 41 m
manželům Průšovým za cenu 1.500,- Kč. Zastupitelé 9
hlasy smlouvu a její znění schválili včetně zřízení
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doporučili využít prostor v jiné části školy či nemovitosti
obce.
Pan Kolář a p. Krátký vznesli kritiku stavu údržby
sportovního areálu s tím, že zápis z kontroly stavu
údržby a termín odstranění vad nejsou plněny. Starosta
vysvětlil problematiku vytíženosti zaměstnanců.
Pan Krátký vznesl dotaz, jak bude udržováno
odlehčovací hřiště v zimě. Po diskusi bylo dohodnuto, že
se sejde sportovní komise, předseda TJ a starosta, aby
vyřešili provoz areálu v zimě.
Pan Krátký požádal, aby do konce roku proběhlo
jednání o rozpočtu nad financováním provozu
sportovního areálu. V prosinci proběhne jednání za
účasti: starosta, místostarosta, p. Kolář a p. Běhoun
včetně pana Krátkého.
Pan Krátký požádal, aby bylo vyměněno sklo u
bytového domu čp. 190 u vstupních dveří. Starosta se
zavázal na žádost nájemníků čp. 190 nechat sklo
vyměnit a škodu rozpočítat mezi nájemníky čp. 190.

vhodných prostor.
Ing. Mrázek vznesl dotaz na stav přípojných míst
plynofikace ve vztahu k vyúčtování dotace.
Pan Černý informoval o zvolení nové školské rady a
jejím zasedání, kde byl schválen školní řád a klasifikační
řád. Zároveň bylo oceněno vytvoření
,,Zahrady
poznání,,.
Místostarosta pan Smažík předložil plán práce
zastupitelstva pro rok 2006. Zastupitelé 8 hlasy plán
schválili s tím, že poslední bude 26.10.2006.
Místostarosta a starosta informovali o průběhu
přípravy podání žádostí o státní dotace na opravu
komunikací a výstavbu bytového domu, které budou
podány v měsíci lednu.
Závěrem starosta ing. Průcha poděkoval všem členům
zastupitelstva, organizacím a občanům za práci, kterou
odvedli pro obec.

Hledá se místo pro modelářský kroužek

36. jednání ZO Dražice konané dne 26.1.2006

Po více než 9 letech
kulturního domu

výměna nájemce

35. jednání ZO Dražice konané dne 15.12.2005
Předseda finančního výboru p. Michal Páša předložil
plnění rozpočtu obce k 31.12.2005 a okomentoval
jednotlivé položky příjmů a výdajů. Dále vystoupil Mgr.
Martínek, který okomentoval výsledek hospodaření ZŠ
za rok 2005, které skončilo s minusovým výsledkem
44.460,- Kč. Starosta doplnil, že problematikou plnění
rozpočtu školy se bude zastupitelstvo zabývat v dalším
bodě. Zastupitelé vzali informace na vědomí.
Starosta přečetl žádost ředitele školy o rekonstrukci
části skladů v suterénu mateřské školy na zřízení dílny
pro modelářský kroužek a dílny pro výuku školy.
Zastupitelé 9 hlasy schválili podání žádosti o dotaci na
výše uvedenou rekonstrukci za podmínky realizace na
základě platného stavebního povolení a kolaudace. V
případě neobdržení dotace se nebude rekonstrukce
realizovat.
Předložený dodatek smlouvy o zápůjčce ubytovny
kulturního domu pro TJ Dražice byl 9 hlasy schválen.
TJ Dražice předložila žádost o prominutí poplatku ze
vstupného na ples sportovců, který se konal dne
20.1.2006. Žádost byla 8 hlasy schválena.
Zastupitelé 9 hlasy zmocnili starostu k podpisu
Dodatku č. 1 ke smlouvě o úplatném předání projektové
dokumentace, uzavřené dne 21.12.2004 s Jihočeskou
plynárenskou.
Pan Jan Radosta podal výpověď z pronájmu sálu
kulturního domu. Starosta výpověď okomentoval.
Zároveň nedoporučil představu současného nájemce, že
by se o sál trvale starala obec, různé jiné zájmové
skupiny by si sál najímaly jen na konkrétní akci. Obci by
tak zbyly náklady na údržbu a opravy a profit z akcí by
končil jinde. Rozdělení prostorů sálu a restaurace by
stálo obec navíc náklady na rozdělení měření energií a
podobně. Starosta tedy navrhl, aby kulturní dům byl
provozován jako celek, to znamená podat výpověď z

Starosta obce předložil plnění rozpočtu obce k
30.11.2005. Ten je v příjmech plněn na 85 % a ve
výdajích na 87 %. Dále starosta okomentoval jednotlivé
položky. Zastupitelé vzali zprávu na vědomí.
Zastupitelé taktéž schválili návrh rozpočtových změn
a to v příjmech snížení o 120.000,- Kč a ve výdajích
snížení o 323.000,- Kč.
Pan Jan Radosta požádal písemně o instalaci rozdělení
měřících míst odběru vody a zvlášť fakturování spotřeby
vody od VaK Tábor přímo jemu, neboť Obec Dražice
není plátcem DPH a pan Radosta ano. Vzhledem k tomu,
že VaK nemůže účtovat v jednom objektu více
odběratelům starosta navrhl, aby se celé odběrné místo
převedlo na pana Radostu a ten by přeúčtovával část
odběrů z ubytovny a knihovny obci. Tím by měl odpočet
DPH vyřešen. Zastupitelé navržený postup odsouhlasili.
Pan Josef Machart požádal o pronájem bytu ve škole.
Starosta informoval, že byl vypsán záměr na pronájem
bytu s termínem 28.12.2005. Poté se z došlých žádostí
vybere vhodný nájemce.
Pan Ladislav Průša zaslal připomínky ke kupní
smlouvě na parcelu 1090/1 s tím, že za uvedených
podmínek (věcné břemeno ve prospěch obce) se
smlouvou nesouhlasí. Zastupitelé pověřili Mgr.
Růžičkovou, aby navrhla panu Průšovi, že věcné
břemeno bude pouze pro přístup na dvě soukromé
parcely.
Starosta přečetl vysvětlení ke stížnosti p. Hrubého,
které podal p. Pazourek. Starosta se zavázal věc došetřit.
Mgr. Martínek písemně požádal o stavební úpravy
prostor ve škole spojené s budoucí činností
modelářského kroužku. Na tuto činnost by bylo možno
čerpat dotaci z krajského úřadu. Dne 16.12.2005
proběhne jednání ve škole s prověřením možností
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restaurace a nabídnout objekt jako celek. Zastupitelé 8
hlasy odsouhlasili ukončení nájemního vztahu z
nebytových prostor s panem Janem Radostou. Dále 8
hlasy odsouhlasili výpověď z nájmu restaurace
kulturního domu pana Jana Radosty. Pan Radosta
potvrdil zájem opustit sál kulturního domu k 31.3.2006.
Zastupitelé 8 hlasy pověřili starostu zasláním výpovědi z
restaurace kulturního domu do 31.1.2006. Zastupitelé
pověřili starostu a místostarostu připravením podmínek
výběrového řízení na nájemce kulturního domu v
Dražicích a vypsáním nového výběrového řízení.
Starosta předložil návrh rozpočtu obce pro rok 2006 a
to příjmy ve výši 7.824.000,- a výdaje ve výši
7.983.000,- Rozdíl: 159.000,-.
. Zastupitelé se 9 hlasy usnesli, že rozpočet v této formě
bude vyvěšen na obecní vývěsce po dobu zákonné lhůty.
Současně ze vzniklé diskuse k výši položky 3419 tělovýchovná činnost (Mgr. Krátký) zastupitelstvo
vyslovilo souhlas s návrhem místostarosty vrátit se k této
položce v červnu 2006, až budou známy výsledky
podaných žádostí o dotace tak, aby bylo možno uspokojit
TJ ve smyslu dříve přijatých slibů, abychom do voleb
tento problém vyřešili.
Zastupitelé 9 hlasy uložili řediteli školy Mgr.
Martínkovi, aby upravil příjmovou stránku rozpočtu
školy od rodičů a snížil propad v příjmech ve vztahu k
minulým rokům.
Pan Černý požádal o vystěhování prostor bývalého
doktora v kulturním domě pro činnost modelářského
kroužku. Starosta přislíbil zajištění vystěhování.

z podnikání
655
1113
Daň z příjmu z kapitál. výnosů
60
1121
Daň z příjmu právnic. osob
1050
1122
Daň z příjmu – obec
25
1211
DPH
1870
1337
Poplatek za komun. odpad
360
1341
Poplatek ze psů
13
1342
Poplatek za rekreač. pobyt
2,03
1343
Popl. za užívání veř. prostr.
7
1344
Poplatek ze vstupného
25
1347
Poplatek za výher. hrací přístr.
16
1361
Správní poplatky
40
1511
Daň z nemovitostí
360
Dańové příjmy celkem
5443,03
4112
Neinvest. dotace z kraj. úřadu
282,97
4121
Neinvest. dotace od obcí
126
Dotace celkem
408,97
2321
Čištění a odvádění odpad. vod
250
3392
Nájem kulturního domu
400
3419
Tělových. činnost-sport. areál
240
3612
Bytové hospodářství
260
3613
Nebyt. hospod.-nájem garáží
31
3632
Hřbitovní poplatky
20
3633
Příspěvek občanů na plynofikaci 54
3639
Komunální služby
90
3722
Sběr a odvoz komunál. odpadu
22
6171
Činnost místní správy
50
6310
Úroky z účtu
2
Ostatní příjmy celkem 1419
Příjmy celkem
7271
Výdaje: (v tis. Kč):
položka:
1014
Příspěvek na ohrož. živočichy
2
1037
Myslivecké sdružení Raště
30
2212
Silnice
300
2221
Dopravní obslužnost
10
2321
Odvádění a čištění odpad. vod
225
2341
Rybník Na Suchých
75
3113
Základní školy
820
3314
Obecní knihovna
30
3319
Kronika
5
3341
Místní rozhlas
10
3349
Dražický občasník
10
3392
Kulturní dům
160
3399
Sbor pro občan. záležitosti
25
3419
Tělovýchovná činnost
511
3612
Bytové hospodářství
255
3631
Veřejné osvětlení
300
3632
Hřbitov
35
3633
Plynofikace obce
815
3639
Komunální služby
100
3722
Sběr a odvoz komun. odpadu
340
3745
Vzhled obcí a veřej. zeleň
440
4334
Pečovat. služba - trojčata
90
4339
Sociál. příspěvek - trojčata
36
5512
Sbor dobrovolných hasičů
45
6112
Zastupitelstvo obce
555
6171
Činnost místní správy
693

Rozpočet obce pro rok 2006
37. jednání ZO Dražice konané dne 23.2.2006
Jednání zahájil a řídil starosta obce ing. Jaroslav
Průcha. Přivítal přítomné a konstatoval, že zastupitelstvo
je usnášeníschopné, neboť je přítomna nadpoloviční
většina členů. Předložil program jednání, který byl
schválen všemi 9 hlasy. Dále jmenoval ověřovatele
zápisu a to p. Františka Máchu a p. Michala Pášu.
Zápisem pověřil místostarostu p. Lubomíra Smažíka.
Předseda finančního výboru Michal Páša informoval o
finančních tocích v průběhu ledna, kdy běží rozpočtové
provizorium. Výdaje obce byly 711.192,44 Kč a příjmy
760.765,37 Kč. Zastupitelé vzali informace na vědomí.
Starosta ing. Průcha okomentoval návrh rozpočtu obce
na rok 2006, který byl řádně vyvěšen po dobu 4 týdnů.
Zastupitelé 9 hlasy schválili přebytkový rozpočet obce
na rok 2006 v celkové výši v příjmech 7.271 tis. Kč a ve
výdajích 6.046 tis. Kč. Rozdíl do vyrovnaného rozpočtu
bude použit na splátky úvěrů.
Podrobný rozpočet :
Příjmy: (v tis.Kč)
položka:
1111
Daň z příjmu fyz. osob
ze závislé činnosti
960
1112
Daň z příjmu fyz. osob
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6310
6320
6399

Popl. z účtu, úroky z úvěru
Pojištění majetku
Daň z příjmu - obec, poplatky
Výdaje celkem
Financování:
8113
Krátkodobý úvěr
8115
Zapojení zůstatku z min. roku
8114
Splátka krátkodobého úvěru
8124
Splátka dlouhodob. úvěru
Financování celkem

Starosta požádá technického dozora výstavby ing.
Pěknice, aby zajistil fotodokumentaci a písemnou
zprávu.
Pan Lubomír Kolář předložil zápis z jednání školské,
kulturní a sportovní komise ze dne 16.2.2006 a požádal,
aby správa sportovního areálu byla svěřena do rukou
tělovýchovné jednoty s podmínkou průhledného
financování ze strany obce. Zastupitelé 7 hlasy schválili
body zápisu 2a) a 2c) a pověřili pana Koláře a starostu
obce, aby si areál předali.
Starosta informoval o podání žádostí Obce Dražice o
dotaci na výstavbu hřiště ve sportovním areálu a na
provoz kroužků.
Starosta dále informoval o problematice s
vystěhováním prostor pro modelářský kroužek. Mgr.
Martínek znovu žádal o rozšíření prostor pro tento
kroužek. Dále požádal o přestěhování skladu CO.
Zastupitelé pověřili starostu, aby zajistil do konce
příštího týdne vystěhování p. Barboříka a přestěhování
modelářského kroužku.
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Starosta informoval, že byla doručena výpověď Janu
Radostovi z restaurace kulturního domu a byla
akceptována výpověď pana Jana Radosty ze sálu
kulturního domu.
Starosta předložil návrh vypsání výběrového řízení na
nájemce kulturního domu. Návrh byl zpřipomínkován a
9 hlasy schválen. Inzerát bude zveřejněn v Táborských
listech - příloha Jižní Čechy a na veřejné vývěsce.
Pan Petr Smíšek podal žádost o odkup bytu v domě
čp. 134 od obce do osobního vlastnictví. Žádost byla 9
hlasy zamítnuta.
Pan Pavel Lapáček podal výpověď z komerčních
prostor v domě čp. 134. Jeho žádost byla akceptována.
Pan Lapáček bude vyzván, aby dům řádně předal.
Ing. Ivo Kohút požádal o odklizení sloupu a stromu
překážejícího ve vjezdu na jeho pozemek. Zastupitelé se
usnesli, že v dubnu sloup obec odstraní.
Starosta předložil návrh mandátní smlouvy na
provedení užšího výběrového řízení na zhotovitele
bytového domu mezi Obcí Dražice a PPCentrum, s.r.o..
Zastupitelé 9 hlasy smlouvu schválili a pověřili starostu
jejím podpisem.
Starosta předložil zastupitelstvu fakturu ing. Štěpánka
(geodeta) za zaměření zahrádkářské osady ČZS.
Zastupitelé 8 hlasy zamítli proplacení faktury a pověřili
starostu jejím vrácením z důvodu, že si práce
neobjednali.
Pan Zdeněk Dvořák podal žádost o odkoupení
pozemku kolem jím vlastněné části bytového domu /čp.
152/. Zastupitelé 9 hlasy schválili prodej za podmínek již
odsouhlasených. Dále pověřili místostarostu, aby
prověřil možnost spoluprodeje se soukromým vlastníkem
části pozemku panem Petrů.
Pan Smažík přednesl problém zatékání do obchodu v
kulturním domě. Vzhledem k tomu, že oprava si vyžádá
větší finanční obnos, rozhodlo zastupitelstvo, že do
30.5.2006 připraví návrh stavebního řešení včetně
rozpočtu.
Starosta informoval o porušení izolace střechy
kulturního domu při osazování satelitu pro restauraci
Junior J, kdy došlo k provrtání izolace střechy. Ta je v
záruční době. Zastupitelé pověřili starostu s dořešením
škody a případným jejím přeúčtováním původci poruchy.
Starosta informoval o proběhlém auditu obce z
Krajského úřadu. Zastupitelé vzali informaci na vědomí.
Mgr. Mrázek upozornil, že hráz rybníka protéká na
vícero místech a vady z reklamací nebyly odstraněny.

Nový záměr v užívání domu čp. 134?
38. jednání ZO Dražice konané dne 30.3.2006
Starosta předložil zprávu o plnění rozpočtu obce k
28.2.2006 ze které vyplynulo, že příjmy jsou plněny na
21 % a výdaje na 19 %. Dále starosta podal informaci k
jednotlivým položkám výdajů. Zastupitelé vzali
informaci na vědomí.
Starosta obce ing. Průcha seznámil zastupitele se
závěrečným účtem obce za rok 2005 včetně zprávy o
přezkumu hospodaření obce za rok 2005, který provedla
pracovnice Krajského úřadu Jihočeského kraje p.
Vančurová. Zároveň podal podrobný komentář k
jednotlivým položkám. Protože při přezkumu
hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky „méně
závažného charakteru“ (nebyla doložena činnost
kontrolního výboru za rok 2005), zastupitelstvo obce 8
hlasy schvaluje závěrečný účet obce s výhradou a
zároveň ukládá kontrolnímu výboru doložit zápisy z
kontrol provedených v roce 2005 a dále pravidelně
provádět kontrolu přijatých usnesení a každý 2. měsíc
provádět kontrolu hospodaření obce a organizací, kterým
obec poskytuje dotace na činnost (PO-ZŠ Dražice, TJ
Dražice).
Starosta obce informoval o výsledku výběrového řízení
na pronájem kulturního domu. Vítězem se stal p. Jan
Samec, Dražice 92, který má jako partnera Pivovar
Bernard. Zastupitelé 8 hlasy schválili návrh smlouvy a
pověřili starostu podpisem smlouvy.
Pan Ladislav Lev podal žádost o odkoupení pozemku
mezi komunikací p.č. 1302/1 a jeho garáží. Zastupitelé 8
hlasy žádost zamítli, neboť by došlo k zúžení průjezdu v
komunikaci a velmi špatně by se vyhýbaly 2 auta.
Mgr. Miroslav Martínek předložil žádost o osvobození
od poplatku ze vstupného z plesu školy ve výši 1.702,Kč. Tato částka bude použita na úhradu ztráty školy z
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minulého roku. Zastupitelé žádost 8 hlasy odsouhlasili.
Starosta předložil nařízení vlády č. 50/2006 Sb. o
odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev.
Zastupitelé vzali na vědomí možné cca 5% navýšení
odměn i u neuvolněných zastupitelů , které však v
následujícím hlasování 6 hlasy zamítli.
Na základě doporučení oddělení dozoru KrÚ Jč kraje
Č. Budějovice zastupitelstvo rozhodlo o vydání
zrušovací vyhlášky, kterou se ruší vyhlášky: 1) Vyhláška
o čistotě, pořádku a ochraně životního prostředí účinná
od 5.3.1994, 2) OZV o veřejném pořádku a čistotě v
oblasti řeky Lužnice ze dne 19.2.1998, 3) OZV č. 4/98 o
veřejné kanalizaci ze dne 29.10.1998, 4) OZV č. 4/2003
o stanovení příspěvku na částečnou úhradu
neinvestičních nákladů MŠ a školní družiny ze dne
19.6.2003. Zastupitelé dále 8 hlasy pověřili Mgr.
Růžičkovou a ing. Průchu aktualizací vyhlášky č. 5/2003
o místních poplatcích za VHP.
Pan Petr Komín předložil podnikatelský záměr o
pronájem nebytového prostoru v čp. 134. Zastupitelé
vzali žádost na vědomí a doporučili nejprve prověřit
možnost účelu pronájmu, kterým má být pekárna s
občerstvením a prověřit stanoviska hasičů a hygieny.
Starosta obce informoval o povodňovém stavu na
Vlásenickém potoce a řečišti Lužnice a o škodách
vzniklých povodní.
Zastupitelé 8 hlasy pověřili Mgr. Růžičkovou a ing.
Průchu podáním věcných břemen na katastr nemovitostí
ke komunikaci k chatové oblasti (zastoupená ing.
Havlíkem).

Zastupitelé dále schválili použití silničních panelů na
vytvoření mostku na cestě mezi chatami u
Matoušovského mlýna p.č. 1861/18.
Starosta informoval o zřícení stropu ve skladu obce za
firmou Hrobský. Zastupitelé vzali informaci na vědomí.
Dále pověřili starostu vyjednat cenu s pojišťovnou a
zajistit odhad ceny jek opravy objektu tak hodnoty
objektu a pozemků včetně asfaltové zpevněné plochy.
Dále odsouhlasili nabídnout objekt do prodeje včetně
pozemku.
Starosta informoval o tom, že NOM Dražice bude
pořádat stavění májky a čarodějnice v prostorách parku.
Obec Dražice má nové internetové stránky, které
vytvořil pan Martin Svoboda.
Ing. Mrázek požádal, aby pracovníci obce prošli obec
a uklidili zbytky odpadů, které se povalují po obci po
zimě. Starosta informoval, že úklid již probíhá.
Ing. Mrázek informoval, o poruchách hráze rybníka,
které je nutno reklamovat. Starosta s místostarostou
napíší oficielní reklamaci přímo na ředitele Agrostavu Č.
Budějovice.
Pan Michal Páša informoval, že do 12.5.2006 bude
dáno dohromady zásahové družstvo hasičského sboru,
které bude v pohotovosti připraveno k zásahům pod
vedením hasičského záchranného sboru Tábor.
Pan Lubomír Kolář informoval o tocích peněz pro TJ
Dražice. Zastupitelé 8 hlasy rozhodli o záloze 7.500,- Kč
vyplácené TJ Dražice každý měsíc. Záloha bude zároveň
každý měsíc zúčtována.
Starosta
předložil přehled výdajů obce na tělovýchovnou činnost
v letech 2002 - 2006.

Porucha hráze rybníka přetrvává
39. jednání ZO Dražice konané dne 27.4.2006

Evropská unie přispěje na komunikace
Vše nasvědčuje tomu, že si letos označíme část
komunikací v dlouhém seznamu oprav jako dokončené.
Jak jsme informovali v minulých číslech občasníku,
odborný odhad částky nutné na opravy veškerých
komunikací v obci Dražice se pohybuje kolem 17
milionů korun.
Seznam zahrnuje samozřejmě veškeré komunikace,
tedy nejen ty uvnitř obce. Stavební komise tedy rozdělila
komunikace na několik projekčních celků a stanovila
priority, které zastupitelstvo odsouhlasilo. V loňském
roce byly provedeny opravy komunikace v části obce
Dražice východ, kde byla situace nejkritičtější. Pro rok
2006 byla projekčně připravena část Dražice západ.
Vzhledem k nákladům téměř 2,5 milionu Kč vypracovala
Obec Dražice žádost o dotaci z Evropské unie, kterou
zastřešuje Úřad hejtmana Jihočeského kraje. Ve velmi
vysoké konkurenci ostatních měst a obcí Jihočeského
kraje byla naše žádost vybrána z počtu 44 mezi 14
úspěšných. Ačkoliv se v tisku dočítáme, že mnoho obcí v
Česku neumí vypracovat žádost o dotace tak, aby splnila
podmínky, které Evropská unie klade, neplatí tato slova
pro vedení naší obce. Profesionální zpracování žádosti
bylo v mnoha měřítkách lepší, než žádost některých
podstatně větších měst kraje než je obec Dražice.

Předseda finančního výboru Michal Páša předložil
zprávu o plnění rozpočtu k 31.3.2006 ze které vyplynulo,
že příjmy jsou plněny na 26 % a výdaje rovněž na 26 %.
Dále okomentoval jednotlivé položky.
Starosta dále informoval o telefonickém oznámení z
jednání zastupitelstva Jihočeského kraje, kde byla
potvrzena Obci Dražice dotace na rekonstrukci
komunikací.
Starosta přečetl dodatek ke smlouvě o nájmu
nebytových prostor - restaurace Na hřišti. Zastupitelé
znění odsouhlasili 9 hlasy a pověřili starostu podpisem
dodatku s Pivovarem Protivín.
Starosta dále informoval, že byla podepsána smlouva o
nájmu s panem Janem Samcem na prostory kulturního
domu. Starosta dále konstatoval, že již nyní je vidět krok
zastupitelstva správným směrem.
Pan Václav Pazourek, bytem Dražice 128 požádal o
směnu pozemků a to p.č. 1084/1 o výměře 541 m˛ by
získala Obec Dražice výměnou za část cesty 1086/5 o
výměře 115,65 m˛ a pozemků p.č. 1084/2 a 1084/4.
Zastupitelé směnu schválili s podmínkou trvání věcného
břemene pro přístup na parcelu pana Poláka. Náklady na
řízení uhradí pan Václav Pazourek.
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odplavením.
ČOV- tentokrát přežila bez újmy s minimální
výškovou rezervou (cca 20-30 cm). Škody rovněž nebyly
obcí vyčísleny. Správu toku v této části vykonávají
Vojenské lesy a statky Horní Planá. Na obecním majetku
došlo k zanesení odlehčovacího potrubí a zanesení cca
80 m veřejné kanalizace s odhadem škody 30-50 tisíc
Kč. Na odstraňování následků se postupně pracuje.
2. oblast, která byla podobně jako v roce 2002 postižena,
je pravobřežní část řeky Lužnice od Matoušovského
mlýna až za Bredův mlýn, t.j. mezi 32. a 34. km řeky
Lužnice. Zde došlo ke kulminaci až mnohem později, o
7-8 dní (t.j. kolem 14.4.2006). Opět zde bylo zaplaveno
cca 15 chat, jejich sklepy a suterény. Pod vodou skončila
i MVE Matoušovský mlýn s odhadem škody cca 200
tisíc Kč. Proti roku 2002 byla i zde kulminační hladina
podstatně nižší, přesto však došlo k zatopení a zabahnění
přístupové komunikace do chatové oblasti u
Matoušovského mlýna a u její východní části i k jejímu
částečnému stržení (cca 8 m na pozemku p.č. 1861/18).
Tato záležitost byla řešena v rámci krizového řízení a
vedla k vydání Pokynu hejtmana č. 16 dne 7.4.2006 v
16,15 hod. Náklady na tuto akci činily téměř 52.000,Kč, práce byly na výzvu provedeny firmou DAICH
Tábor a jsou již uzavřeny. Škody na majetku
soukromých osob (chatách) nebyly obcí vyčíslovány a
mohou dosahovat řádově několika set tisíc korun.
V rámci vyhlašovaných stavů nebylo nutno nikoho
evakuovat, trvale obydlené domy nebyly výrazně
dotčeny.
Z materiálů OŽP MěÚ Tábor
ing. Stanislav Mrázek

Pravidla Evropské unie určují, že obec musí dílo
nejprve zrealizovat a poté bude zpětně profinancováno.
Obec tedy připravuje financování zkrze krátkodobý úvěr,
který bude vyplacen z peněz Evropské unie ihned po
kolaudaci. Předpokládaná realizace je v letních měsících.
Současně probíhají přípravy dalšího celku pro příští
rok. Tím by měly být Račany.
Lubomír Smažík
místostarosta

Nový bytový dům
Ještě donedávna vzdálený sen začal nabývat reality po
dopise předsedy Fondu rozvoje bydlení ing. Wagnera.
Ten potvrdil, že žádost o dotaci na výstavbu nového
bytového domu v Dražicích byla úspěšná. Stát Česká
republika poskytne prostřednictvím Fondu rozvoje
bydlení Obci Dražice dotaci ve výši 11 milionů Kč.
Zbývající část výstavby bude financováno z bankovního
úvěru, spláceného z vybíraných nájmů. Finančně by tedy
výstavba, ani provoz bytového domu neměly zasáhnout
do rozpočtu obce.
Dům s dvaceti bytovými jednotkami by měl být
připraven k nastěhování před vánocemi roku 2007.
V současnosti probíhá veřejná soutěž na zhotovitele
stavby. Úspěšná stavební firma by měla zahájit výstavbu
v září 2006.
Případní zájemci o bydlení v nových bytech mohou do
studie výstavby nahlédnout na obecním úřadě, kde
mohou také podat svou žádost.
Lubomír Smažík
místostarosta

www.obecdrazice.cz

Povodně 2006 v Dražicích

Na základě nového zákona musela obec rozšířit
množství informací, které je nyní povinna uveřejňovat na
svých webových stránkách. Bylo nutné zvolit takový
systém prezentace obce, která bude kvalitní a přitom
jednoduchá co do možnosti doplňování a úprav
internetových stránek.
Proto byly nové stránky obce vytvořeny na platformě
volně dostupného a volně šířitelného redakčního systému
PHPrs. Tento redakční systém je přehledný s velkými
možnostmi pro úpravu a rozšiřování funkcionality
webové prezentace. Stránky a jejich obsah je vytvářen
dynamicky na základě požadavků čtenáře internetových
stránek.
Hlavní výhody toho řešení spočívají v možnosti
širokého přístupu přispěvovatelů do obsahu stránek. Na
základě určení je možné být (po získání přístupového
jména a hesla) redaktorem s různou úrovní oprávnění pro
vkládání obsahu stránek. Je tak možné rozdělit práci na
aktualizaci stránek mezi různé přispěvovatele a tím i
docílit vyšší aktuálnosti webových stránek a zvýšit tak
informovanost nejen v obci, ale každého, kdo webovou
prezentaci navštíví. Není tedy v současné době zapotřebí

Obdobně jako v roce 2002, i když v menším měřítku,
se letošní povodně výrazně dotkly katastrálního území
obce Dražice. Stejně jako v roce 2002 se i v letošním
roce dotkly dvou oblastní našeho katastru, i když s
časově posunutou kulminací.
1. oblast je povodí Vlásenického potoka od obce
Meziříčí až po jeho ústí do řeky Lužnice. Zde v
posledním březnovém týdnu došlo s kulminací ze středy
29.3. na čtvrtek 30.3., kdy nejvyšší hladina dosahovala
cca 80 cm pod nejvyšší úroveň při povodních v roce
2002, k vylití z břehů. Běžná hladina v úseku
zahrádkářských kolonií Padělky I. a II. se zvedla o více
jak 2 metry a došlo k zaplavení sklepů a technických
prostorů u cca 10 zahradních domků a v několika
místech i ke značnému poškození břehů koryta. Škody
zde nebyly obcí vyčíslovány. Správu toku zde vykonává
ZVHS Tábor.
Rovněž v jižní části obce za mostkem k ČOV došlo ke
značným škodám na břehových svazích koryta
Vlásenického potoka jejich podemletím či částečným
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služeb specializované firmy, která by stránky na základě
výskytu aktuality upravovala. Tím jsou tedy i šetřeny
prostředky z rozpočtu obce.
Nově je tak možné přidávat komentáře k článkům a
reagovat na události v obci. Bude možné včas
upozorňovat na vše, co je nové a co by nemělo ujít
pozornosti. Můžeme se vyjadřovat v anketách k
aktuelním otázkám, listovat v historii článků, případně se
věnovat jen některé skupině dokumentů a příspěvků, o
které máme zájem.
Bude záležet jen na chuti čtenářů, jak se zapojí
do zlepšování obsahu internetových stránek obce a tím
také zvýší jejich aktuálnost. Předpokladem je nebát se
zveřejnit svůj názor, případně se přihlásit jako redaktor –
přispěvovatel.
Pro získání přístupového jména a hesla zažádejte na:
martinsvo@seznam.cz .
Martin Svoboda, webmaster

S rodiči za poznáním
8. květen jsme využili k uspořádání přírodovědného
poznávacího zájezdu pro žáky naší školy a jejich rodiče.
Cílem byl Národní park Bavorský les.
Ráno se nás sešlo celkem čtyřicet čtyři a v 6,06 jsme
vyrazili směrem ke státní hranici. Po jejím přechodu do
Německé spolkové republiky nás v blízkosti městečka
Neuschönau čekala prohlídka informačního střediska
národního parku, v jehož bezprostřední blízkosti se
nachází botanické centrum s geologickou pasáží.
Následovala prohlídka rezervace “zoologická stezka“,
kde jsme viděli faunu daného regionu. V rámci prohlídky
jsme vstupovali přímo do ptačích voliér či do výběhů
dalších zvířat, šelmy jsme pozorovali z upravených
vyhlídek.
Byl to úžasný zážitek vidět z bezprostřední
vzdálenosti tokajícího tetřívka malého nebo pozorovat
různé druhy sov a dravců. Velkým zážitkem bylo
pozorování smečky vlků, hledání ukrývajícího se rysa,
sledování krmení divokých prasat ze vzdálenosti
několika metrů a být s nimi ve výběhu. Dále jsme viděli
vydru, jeleny, zubry, medvědy, kočku divokou, čápa
černého, supy, kuny.
Naše zážitky z pozorování byly ještě umocněny
zasvěceným výkladem pana ing. Josefa Jahelky z odboru
životního prostředí MěÚ Tábor, který pro nás sestavil
program celého výletu.
Po občerstvení a odpočinku ze šestikilometrové trasy
jsme se vydali pod vrchol hory Lužný (1373 m.n.m.).
Část naší výpravy se rozhodla zdolat vrchol této hory. Po
třech a půl kilometrech poměrně prudkého stoupání jsme
stanuli na vrcholu, odkud se nám naskytl úžasný výhled
na ještě zasněžené vrcholky Šumavy, některým z nás
poprvé.
Po svižném sestupu jsme se vydali domů do České
republiky. Ještě před hranicemi pro nás pan Jahelka
nachystal malé překvapení - prohlídku repliky stožecké
kaple postavené na německé straně Šumavy.
Do Dražic jsme se vrátili kolem 21. hodiny značně
unaveni, ale spokojeni.
Takovéto akce společné pro žáky a jejich rodiče budou
zařazovány do našeho školního plánu práce častěji.
Vladimíra Martínková
Letní tábor

Školní internetové stránky
Od letošního ledna fungují školní internetové stránky
na adrese: www.zsdrazice.cz.
Dočtete se zde o dění v naší škole. Průběžně jsou sem
doplňovány články o proběhlých akcích a v záložce
„novinky“ si můžete zjistit, jaké akce jsou na nejbližší
dobu připravovány.
Některé záložky jsou dosud prázdné či neúplné. Je to
tím, že některé dokumenty jsou ještě ve stavu zrodu.
Tvoří se například charakteristika školy, která bude
korespondovat s novým školním vzdělávacím
programem. Snažíme se postupně jednotlivé záložky
doplňovat, aby byla naše škola pro veřejnost co nejvíce
čitelná.
Tvůrcem grafiky stránek je pan Martin Svoboda a
přispěvatelé jsou pedagogičtí pracovníci školy.
Vladimíra Martínková
Školní testování na výbornou
Tradiční srovnávací testy žáků 5. ročníku z českého
jazyka, matematiky, humanitních a přírodovědných
znalostí dopadly tento rok na výbornou. Žáci se umístnili
vždy v první desetině škol ČR, vyjma přírodovědných
znalostí, kdy klesli do druhé desetiny. I když se vždy v
minulosti pohybovali v první polovině testovaných škol,
tento výsledek je opravdu potěšitelný.
Tento druh autoevaluace je důležitý pro zjišťování
připravenosti žáků do táborských škol a při zjišťování
celkové úrovně vzdělávacího procesu naší školy.
Mgr. M. Martínek

Sluníčko stále více hřeje, školní dny ubývají a
prázdniny se dětem kvapem blíží. A tak si mnozí rodiče
lámou hlavu otázkou: Kam s dětmi během letních
prázdnin?
Abychom to rodičům našich dětí trošku ulehčili,
pořádá školní družina při ZŠ v Dražicích letní tábor.
Dlouhá léta jsme jezdili do stanového tábora v
Jetěticích. Ale jeho provoz už předloni skončil. Proto
jsme hledali nové místo. Díky podniku Silon, s.r.o., jsme
prožili krásný týden v jejich chatovém rekreačním
středisku Stará Huť nedaleko Kamenice nad Lipou. Díky
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Je jen obdivuhodné, že neustálé hledání provizorních
prostor neodradilo Pavla Lišku ve vedení tohoto
zájmového kroužku. Věřím, že právě nové prostory
budou tou nejlepší motivací pro jeho další spolupráci a
práci všech leteckých modelářů.

krásnému a klidnému prostředí mezi lesy, které nám
poskytovalo prostor pro hry v přírodě i výlety na kole,
jsme se už na letošní pobyt moc těšili. Ale marně, neboť
ani toto rekreační středisko svůj provoz neobnovilo.
Zůstává zavřené, chybí peníze na údržbu areálu.
Nezbylo nám nic jiného, než hledat nové zázemí,
které bude provozně i finančně vyhovovat. Díky cestovní
kanceláři TOPINKA, s.r.o., jsme problém vyřešili.
Začátkem srpna vyrazí naše školní družina v počtu 24
dětí a dvou vedoucích do rekreačního střediska Růžená v
okrese Písek. Tady nás čeká 10 dobrodružných dní opět
mezi lesy a v blízkosti rybníka Pařezitý. Nebudou chybět
ani výlety na kolech. Všichni se už moc těšíme.

Mgr. M. Martínek

V mateřské škole se stále něco děje
Rok 2005 jsme v naší školičce zakončili vánoční
besídkou, která k nám přilákala spoustu diváků. Děti
sehrály pohádku „O třech princeznách“.
V březnu proběhl zápis do mateřské školy.
S příchodem jara jsme oslavili velikonoce a navštívili
divadelní představení v Táboře.
Při tradičním „čarodějnicovém“ opékání špekáčků nás
potrápil déšť, ale my, ani maminky s mladšími
sourozenci, jsme se nedali odradit. U ohně v krbu přece
nezmokneme a špekáčky tak lákavě voní! I naše paní
kuchařky přišly ochutnat.
A co nás ještě do konce školního roku čeká? Maminky
s malými sourozenci pozveme na společnou vycházku do
přírody. Také chystáme výlet parníkem, na který se moc
a moc těšíme. Školní rok zakončíme „Zahradní
slavností“. Děti si připraví krátké vystoupení,
předškoláci dostanou dárek na rozloučenou a potom už
hurá na prázdniny!
Zdeňka Šimáková

Jarka Salabová

Co nového u leteckých modelářů
Zájmový kroužek leteckých modelářů, který pracuje
pod Základní školou Dražice, se přestěhoval z
nevyhovujících prostorů ve školce do prostorů v
kulturním domě, které jsou větší a lépe větratelné.
v závodní činnosti členové kroužku navázali na loňské
úspěchy Jana Lišky, který získal 2. místo a Petra
Deutsche s 3. místem na Mistrovství republiky v
kategorii házedel. Ani ve vyhodnocení Zimní ligy 2006,
které probíhá od ledna do března, se nemají za co stydět.
Nejvíce se dařilo Janu Liškovi, který si v kategorii
juniorů ve všech závodech udržel prvenství. V kategorii
starších žáků Jaroslav Malenický obsadil dvakrát 3.
místo. V kategorii mladších žáků Tomáš Knotek
vybojoval jedenkrát 1. a 2. místo a dvakrát 3. Jednotlivé
závody probíhaly ve městech Tábor, Bechyně a Písek a
účastní se jich přihlášení z celého kraje.
V posledních krajských závodech úspěch znamenal
nominaci na Mistrovství republiky, které se bude konat v
září v Kožlanech u Plzně. Dražice a Jihočeský kraj bude
reprezentovat v kategorii žáků Jaroslav Malenický.
Pavel Liška
Hana Krátká

Z grantu Programu
vznikne klubovna

obnovy

Změny v kulturním domě
Po výběrovém řízení se stal novým nájemcem
kulturního domu pan Jan Samec. Z jeho informací
vyplynulo:
V zařízení proběhla přestavba baru v pivnici, změnil
se interiér chodby a jídelny, která je v provozu a čeká na
další doplňky. Kompletní přestavbou prošlo sociální
zařízení u pivnice a sálu. Prostory jsou vyjma sálu nově
vymalovány. Postupně se kompletuje finančně náročné
vybavení kuchyně.
Úpravy financuje řádově ve stovkách tisíc Kč Pivovar
Bernard, jehož pivo se v pivnici čepuje. Na přestavbě
sociálního zařízení se padesáti procenty podílí obec.
Další náročné financování zůstává na nájemci.
Zařízení je otevřeno v době od 10,00 do 23,00 hodin.
Kuchyně má v nabídce hotová jídla, obědy, večeře.
Dražičtí nepřijdou o tradiční plesy a zábavy.
Osloveny budou školy s nabídkou pořádání maturitních
plesů, sál by měli v příští sezóně využít i tanečníci ke
svým soutěžím.
Kromě plánů do budoucna, které se odvíjejí od
financí a mohou se týkat posezení na venkovní terase,
nebo úpravy fasády s cílem upoutat “přespolní“ hosty,
existují i bližší cíle.
Nový nájemce by rád docílil spokojenosti zákazníků a

venkova

První měsíce každého roku jsou vždy ve znamení
vypracovávání grantových projektů na podporu
zajímavých a prospěšných aktivit. Vedení školy
vypracovalo celkem pět projektů, z nichž si tři získaly
svou podporu.
Jedním z podpořených projektů je přestavba
sklepních prostor mateřské školy na klubovnu leteckých
modelářů, ve které budou moci vyrábět své modely a
dobývat s nimi další úspěchy v okresních i vyšších
soutěžích. Rozhodně však nejde jen o soutěžení, ale
hlavním ziskem je to, že se děti učí pod vedením
zkušeného vedoucího zručnosti, trpělivosti a dalším
pracovním návykům.
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místním by chtěl nabídnout takové prostředí, aby
„neutíkali“ za posezením a zábavou do Tábora. Příjemně
byl překvapen zájmem o stravování po znovuotevření
kuchyně a bezprostřední pomocí mladých lidí z Dražic a
Drhovic při stavebních a úklidových pracech.

Stavění máje - májka opět stojí na návsi, příchozí se
mohli občerstvit přímo na místě i v hospodě na hřišti
Burza jarního oblečení a obuvi - prodej pěkných věcí
za výhodné ceny, zvyšuje se návštěvnost
Jaroslava Salabová
Hana Krátká

Hana Krátká

Volby ve volebním okrsku Dražice
Dražičtí hasiči bodovali !
V pátek 2. 6. 2006 odpoledne se otevřely dveře
volebních místností v celé republice, neboť probíhaly
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Voliči
vybírali ze zástupců 19 politických stran, politických
hnutí či koalic.
Stejně tak tomu bylo i u nás v Dražicích. I zde zasedala
volební komise a to ve složení: L. Lev (předseda), M.
Divišová (zapisovatelka), V. Pazourek, M. Žlůvová, P.
Smíšková, E. Pláničková a očekávala 546 voličů, kteří
měli přijít volit. Jak to dopadlo, už zobrazují konkrétní
čísla a procenta:

Je sobota 27. května 2006 – 13:00 hod. a ve Svrabově
začíná okrsková hasičská soutěž.
Účast je veliká - 7 družstev žen a 11 družstev mužů.
Dražice mají dvě mužstva žen a dvě mužů. Souboj
začíná, nervy pracují.
Naše „mladší“ ženy začínají útok jako první a daří se
– čas nemají špatný. Druhé družstvo žen „starší“ jde na
řadu jako páté a vypadá to, že budou ještě lepší. Mezitím
se družstva mužů snaží co nejrychleji zvládnout běh na
100m s překážkami – vypadá to také dobře. I počasí se
celkem drží, snad moc nezmokneme. Mezitím se úlohy
vyměnily, ženy jdou běhat 100 m s překážkami a muži se
připravují na útok. Ti „starší“ jdou jako první a čas
vypadá velice slibně. „Mladší“ jdou na řadu jako pátí a
také to nevypadá nejhůře. Za chvíli uvidíme, až se sečtou
všechny výsledky, tak se pořadí ukáže.
Už je to tady – vyhlášení výsledků – je to nádhera.
Ženy „starší“ – 1. místo a ti „mladší“ – 2. místo.
Následují muži a je to neuvěřitelné – muži „starší“ – 1.
místo a ti „mladší“ – 2. místo. Lepší už to nemohlo být.
Letos si muži přehodili pořadí z loňska, no uvidíme, co
připraví na příští rok. Vyhráli na plné čáře – jsou to
mistři svého oboru.

Výsledky voleb ve volebním okrsku Dražice ve
dnech 2. a 3. června 2006
Počet zapsaných voličů..........546........100%
Počet zúčastněných voličů.....386.....70,70%
Počet platných hlasů..............385....99,90%
ČSSD

141 hl.

36,6%

ODS

137 hl.

35,6%

KSČM

48 hlasů

12,5%

Strana zelených

19 hlasů

5,0%

KDU-ČSL

16 hlasů

4,1%

SNK-Evr.demokr

13 hlasů

3,3%

Strana zdrav. roz.

2 hlasy

0,005%

Balbínova poet.
strana
Právo a
spravedlnost
7 Koalice pro Č.rep.
.
8 Koruna Česká
.
8 Národní strana
.
8 Nezávislí demokraté
.

2 hlasy

0,005%

2 hlasy

0,005%

2 hlasy

0,005%

1 hlas

0,002%

1
.
2
.
3
.
4
.
5
.
6
.
7
.
7
.

SDH Dražice

Akce, které proběhly
Sportovní ples - tradiční hojná účast, bohatá tombola a
nepřehlédnutelná výzdoba
Maškarní průvod - proběhl v režii Nezávislé organizace
mladých
Dětský karneval - velké množství sladkostí a soutěže
Myslivecká leč - ve znamení hodnocení myslivecké
sezóny
Školní ples
- vydařil se 3. ročník, stylová tombola
- různé školní potřeby
Velikonoční vyhrávání - potěšilo na Velikonoční
pondělí
Velikonoční dílna - ve znamení voskování vajíček,
aranžování věnečků z vrbového proutí, kuřátek z piškotů,
panáčků se zeleným obilím, pletení pomlázek
Čarodějnické odpoledne - děti hledaly kamínek
nesmrtelnosti, mazaly se mastí, aby mohly létat, vařily
„žužákové“ hady a štíry, které mohly sníst, tancovaly
čarodějnický tanec, byly pasovány na čaroděje a
čarodějnice
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1 hlas

0,002%

1 hlas

0,002%

SPORT

Fotbal - mladší přípravka

Fotbal - Muži A

Pavel Skalák začal se svou mladší přípravkou sklízet i
výsledkové ovoce. Po několika letech společné přípravy
obsadila naše přípravka 2. místo ve skupině a
kvalifikovala se do finálové skupiny čtyř nejlepších týmů
okresu.
Na závěr mi dovolte vyjmenovat aktéry dosavadní
sezóny:
Andreas J., Výborný D., Novák R., Hrobský M., Dvořák
Z., Dvořák M., Páša O., Páša M., Smažík O., Samec J. a
nové posily Stuchlík M. a Pavlík J.

V zimě se hráči připravovali tak, jak jim to místní
podmínky umožňují. Absolvovali výběhy do okolí
Dražic, využívali posilovnu v Sezimově Ústí a halu na
Stadiónu Míru. Absenci vhodného prostoru na herní
přípravu do jisté míry nahradila účast na kvalitně
obsazeném turnaji v Písku na umělé trávě. Zde mužstvo
dosahovalo průměrných výsledků při solidních
výkonech. Nade vše čněla výhra nad domácím
ambiciózním Pískem.
Mužstvo oproti podzimu posílil Radek Fořt z FK Tábor
a tak na začátku jarní části čítal kádr 20 fotbalistů.
Pravidelnost jarní části byla díky nepřízni počasí
narušována, přesto se v ní naši fotbalisté neztratili a
dosahovali příznivých výsledků, takže v závěru soutěže
již nemají starosti se záchranou krajského přeboru. Na
závěr soutěže postihla mužstvo série zranění, v některých
utkáních bylo k dispozici pouze 10 zdravých fotbalistů.
Letošní sezónu je možno hodnotit jako velmi
úspěšnou, hráči spolu s realizačním týmem opět dokázali
v neporovnatelně horších podmínkách obstát v bojích se
svými soupeři a kvalitně reprezentovali naši obec
Dražice.

Fotbal - staří páni
Staří páni zahájili svou další sezónu v dubnu. Ihned se
zařadili mezi nejlepší mužstva své soutěže, kde obhajují
své prvenství z loňského ročníku. Trenéra Jiřího
Novotného vystřídal pro tento ročník Bohumil Knotek.

Stolní tenis - Muži A
„Muži A“ obsadili v okresním přeboru 6. místo, když
jejich nejlepším hráčem byl Luboš Běhoun.
„B muži“ skončili v okresní soutěži pátí.
Zdeněk Krátký

Rekreační sport
Sportování v TJ Dražice se nenese pouze v rovině
mistrovských utkání, ale také v rekreačním sportu. V
květnu jsme koupili za 7.000,- Kč na tenisový kurt
„lajny“ a připravili kurt na novou sezónu. Pro více jak 30
pravidelných hráčů tak začaly souboje jak ve dvouhře,
tak ve čtyřhře. Své nezastupitelné místo už má také
Sakutus open - turnaj ve čtyřhře jak na kurtech ve
sportovním areálu tak u pana Skaláka. Letošního prvního
turnaje se účastnilo 14 hráčů a vyhrála jej dvojice F.
Kotšmíd a J. Pavlík. Další turnaj by se měl konat na
podzim. Dětmi hodně využívaná je také víceúčelová
asfaltová plocha na tenis a košíkovou.
V rekreačním sportu má také místo fotbalové utkání
„starých pánů“ proti Hradní stráži z Prahy. 11 let trvající
družba letos pokračovala u nás v Dražicích a zápas
skončil 5 : 5. Po skončení zápasu se diskutovalo u piva a
guláše. Už samozřejmou součástí tohoto setkání je i
poslech heligonkářů p. Bálka a p. Tomečka, kteří již
několik let jezdí s námi k soupeři. Zpestřením letošního
setkání byl příjezd třetího heligonkáře z Berouna.
Další sport, který si získal oblibu, je nohejbal. Páteční
klání udivují snahou o každý bodík, při nichž se
vystřídají jak dvojice, tak i trojice.
Na 5.7. připravujeme jednodenní zájezd na Šumavu v
okolí Lipna na kolech. Jelo by se naším autobusem se
speciálním přívěsem na kola. Samozřejmě případní
zájemci o zájezd se mohou ozvat. Cena za autobus za
osobu a kolo je 250,- Kč.
Miroslav Běhoun

Fotbal - Muži B
„B muži“ odehráli jarní část se střídavými výsledky.
Většina soupeřů je pasovala na největší favority 3. třídy,
avšak nevyrovnanost výkonů je nepustila do čela
tabulky. Přesto se mužstvo udrželo celou soutěž v
popředí tabulky.

Fotbal - dorost
Dorostenci ve své první sezóně v okresním přeboru
po delší pauze bojovali ve středu tabulky. Jejich
působení rozpohybovalo cca 20 mladých lidí, kteří se
projevují velice aktivně i v tréninkové činnosti pod
vedením trenérů Flígra a Pousteckého.

Fotbal - žáci
Hlavně zásluhou trenéra Milana Pavlíka se podařilo
dát dohromady i pro právě končící sezónu družstvo žáků,
které se s přehledem zachránilo ve 2. třídě. Žáci se
pravidelně připravovali v zimě v tělocvičně 5. ZŠ v
Táboře a poté v našem sportovním areálu.
Horší pro družstvo je nedostatek hráčů do další
sezóny. Chtěl bych pozvat všechny chlapce nejen z
Dražic, aby přišli a zkusili se zapojit do našich družstev.
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PAMĚTNÍ KNIHA OBCE DRAŽICKÉ

Sportovní areál v Dražicích nezahálí

ROK 1925

Po přečtení tohoto titulku si mnozí čtenáři řeknou:“ To je
přece jesné, vždyť je na sportování!“Ale u nás v
Dražicích to není jenom specifikem sportovců. Sportovní
areál je otevřen široké veřejnosti. Je zázemím pro děti,
které mohou i se svými rodiči využívat stůl na stolní
tenis, dráhu na petanque, basketbalové koše, asfaltový
kurt a ostatní travnaté plochy. Areál tak nezahálí nejen
díky těmto sportovním aktivitám, ale i díky práci mnoha
obětavců, kterým není

V úterý dne 25. srpna večer po šesté hodině
přihnala se bouře provázena prudkým deštěm,
který trval až do rána. V časných hodinách
proměnil se v úplnou průtrž mračen. Spadlo
toliko vody, že se tak nestalo během 30 let.
Mlýn pana Kofroně byl pod vodou a odneseno
mu bylo veškeré nářadí a vozy ze dvora.
Povodeň nadělala jak na rybnících, tak na
cestách, polích a lukách veliké škody.

jedno, jak to v areálu vypadá.
Došlo totiž ke změně. Školská , kulturní a sportovní
komise předložila v únoru členům zastupitelstva návrh k
usnadnění složité situace kolem údržby a péče o
sportovní areál. Sportovci přišli s vlastní pracovní
iniciativou. Převezmou kompletně správu tohoto
sportovního zařízení. Tím se uvolní prostor pracovníkům
obce pro jiné aktivity ve prospěch našich občanů.
Veškeré práce a financování bude řídit člen
zastupitelstva a předseda Školské, kulturní a sportovní
komise pan Lubomír Kolář. Částka v rozpočtu obce pro
rok 2006 pro kapitolu TJ zůstala beze změny, a tak
nebránilo nic tomu, aby byl návrh přijat. Od 1. dubna se
o areál starají sportovci.

ROK 1929

ROK 1935

Areál využívá celá řada organizovaných složek.
kromě mistrovských a přípravných utkání probíhají
pravidelné tréninky
- muži A trénují 3x týdně
o

dorost trénuje 2x týdně

o

žáci trénují 2x týdně

o

přípravka trénuje 2x týdně

o

staří páni hrají pouze zápasy

„POVODEŇ V OBCI“

V pátek dne 24. května byla v naší obci
velká povodeň vzniklá průtrží mračen nad
katastrem naší obce v jeho části severní,
východní a jižní. Voda valila se všemi dvory a
cestami na státní silnici a přes silnici do
návesního rybníka. Z rybníka tekla voda přes
hráz tak prudce, že se tudy nedalo přecházeti.
Poněvadž taluty nestačily pojmouti tolik vody,
valila se voda po státní silnici jako mohutná
řeka. U obchodu pana Vacka čp. 132 (bývalá
dolní prodejna) rozdělila se voda ve dva
proudy: jeden tekl po státní silnici na Svačinovu
louku, druhý se valil dvorem rovněž na tuto
louku. Dům čněl ze spousty vody jako ostrov.
Státní silnice byla hodně poškozena, nejvíce v
místě proti čp. 125 a dále pak směrem na
západ. Velké škody napáchala voda v bývalých
domech číslo 55, 52 (na místě dnešního
obecního úřadu a okolí), kde vnikla i do chlévů
a stodol. Na polích odnesena byla zem a
zasázené brambory. Na Dílech a Suchých padaly
kroupy a způsobily velké škody na žitech.

Fotbalový oddíl:

muži B trénují 2x týdně

„POVODŃOVÁ KOMISE“

Jelikož napadly veliké spousty sněhu a na
řekách byl silný led, byly obavy z rychlého tání
a tím i velkých povodní. Dne 22. února došel
přípis z okresního úřadu v Táboře na zdejší
obecní úřad, jak si počínati, aby se zabránilo
možné katastrofě následkem rychlého tání
vzniklé. Byla zřízena povodňová komise, která
učinila všecky přípravy jak na řece Lužnici tak
v obci, aby voda a ledy mohly snadněji
odplouti. Četnická stanice i poštovní úřad měly
pohotovost. K očekávané katastrofě bohudíky
nedošlo, jelikož obleva byla pozvolná.

Dlouhá zima a sněžná plíseň zanechaly stopy na kvalitě
trávníku. I to bylo důvodem vyslání Lubomíra Koláře na
školení o péči travnatých ploch. Díky pravidelné péči,
která zahrnuje sečení, hnojení, kropení, válení a
pískování, je vidět zřetelné zlepšení.

o

„POVODEŇ“

Oddíl nohejbalu – trénuje 2x týdně.
Oddíl tenisu trénuje každý den.
Došlo k odstranění dlouhotrvajícího problému rozbitých
skel na tribuně.Lubomír Kolář, Milan Pavlík a Jan
Samec rozlámaná skla nahradili výplní z plastu. Nové
nátěry dveří , zárubní a drátěných mříží na oknech
přidávají sportovnímu areálu na kulturnosti.
Jaroslava Salabová
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ROK 2002

„VELKÁ VODA“
prosinec

V pondělí 12. srpna i do naší obce zasáhly
povodně a došlo k rozlití Vlásenického potoka.
Jeho hladina dosahovala téměř stoleté vody. Ke
škodám na trvale obydlených domech nedošlo,
ale zahrádkářské kolonie Padělky I. a Padělky
II. byly částečně zatopeny. V některých místech
dosahovala voda do výše 1,3 m a zahrádkářům
nadělala velké starosti i nemalé škody. Za
silnicí I/19 pak došlo ke značným škodám na
téměř 1 km úseku břehů Vlásenického potoka
(odplavení opěrných tarasů a části břehů)
včetně stržení části přístupové komunikace k
čističce odpadních vod. Ani samotná čistička
nebyla ušetřena náporu ničivé vody.
Katastrofální situace nastala v rekreační
oblasti na pravém břehu řeky Lužnice od
Matoušovského po Bredův mlýn. Tam voda
stoupala od 12.8. do 15.8.2002 a téměř o 3
metry převýšila hranici stoleté vody. Vodní
živel uhodil značnou silou. Vyplavil více než 50
rekreačních objektů, 7 chat úplně odplavil,
poškodil
Matoušovský
mlýn,
elektrárnu,
komunikace, ničil vše, co mu stálo v cestě.
Vzniklé následky překonaly i ty nejčernější
představy. Ani hejna kaprů, která velká voda
nakonec přinesla, nedokázala potěšit.

František Plachý

86 let

Jan Podráský
Marie Samcová
Jan Mácha

70 let
85 let
88 let

Rozloučili jsme se
Josef Šonka
Marie Plachá
Jaroslav Devera

Dražice 154
Dražice 139
Dražice 25

Z kroniky obce Dražice
vypsala Jaroslava Mičíková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Noví občánci
Petra Janoušková
Martin Heřmánek
František Mácha

Dražice 133
Dražice 163
Dražice 143

Restaurace v kulturním domě
provozovatel Jan Samec

Oslaví
červen

Ladislav Valeš

75 let

červenec

Václav Klicman

75 let

září

Marie Kyptová
Růžena Pařízková
Božena Volková
Josef Novák

80 let
86 let
86 let
88 let

říjen

Jaroslava Komínková
Jaroslava Samcová

75 let
70 let

listopad

Anežka Kristková

87 let

Vás srdečně zve na pouťovou zábavu
V sobotu 24.června
Od 21:00 hraje oblíbená Náladička
Slosovatelné vstupné 50 ,- Kč
Přijďte se příjemně pobavit do nového
prostředí…
Dražický občasník vydává OÚ Dražice. Připravuje a řídí šéfredaktor
Lubomír Smažík a redakční rada ve složení: Jaroslava Mičíková,
Jaroslava Salabová, Zdena Zídková, Hana Krátká a Mgr. Miroslav
Martínek. Povolovací číslo: reg. zn. MK ČR E 13153
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