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Úvodní slovo starosty

Vážení spoluobčané,
jaro udeřilo s velkou silou a zvláště poslední týden v březnu se ukázalo v celé své kráse.
Chtěl bych se s vámi podělit o svou největší
radost posledních měsíců a tou je příslib přidělení dotace na rozšíření naší základní školy o kmenovou učebnu a tělocvičnu. Poskytovatelem je Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy. Chtěl bych připomenout, že
o dotaci na realizaci tohoto projektu jsme se
ucházeli již od roku 2007 u několika poskytovatelů a nyní se zdá, že se nám splní náš sen.
Rozpočtované náklady jsou cca 24 mil. Kč,
z nichž činí bezmála 16 mil. Kč dotace
MŠMT a zbytek uhradí obec. Částku, kterou bude hradit obec, předpokládáme použít
z úspor, které jsme za tímto účelem našetřili
v minulých letech a budeme muset dospořit
ještě letos a příští rok. Plánované dokončení nové kmenové učebny je do 30. srpna 2017 a přístavby tělocvičny do 30. června 2018. Z toho vyplývá, že kmenovou
www.obecdrazice.cz

učebnu bychom chtěli využívat od září
tohoto roku a tělocvičnu o rok později,
od září školního roku 2018-2019.
V současné době jsme ve stádiu výběru
dodavatele stavby, který by měl být znám
do konce dubna. Zahájení výstavby zatím
uvažujeme v červnu letošního roku. Zdržení ve výběru dodavatele nám způsobil nový
zákon o veřejných zakázkách, který stanovil, že výběr dodavatele stavby lze realizovat
pouze na základě prováděcí dokumentace.
Jelikož jsme zahájili realizaci na základě jednostupňové projektové dokumentace, museli
jsme rychle nechat dopracovat požadovanou
prováděcí dokumentaci. Tady bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na zdárném
doplnění dokumentace a investičního záměru podávaných na ministerstvo.
Druhou velkou radost mi udělalo, když
jsem si přečetl výsledky ankety Sportovec
roku okresu Tábor 2016 a mezi jmény jsem
objevil odchovance dražických sportovních

klubů, a to fotbalistu Honzu Pavlíka a leteckého modeláře Kamila Čítka. Oba byli
vyhlášeni sportovními talenty roku za svoje sportovní úspěchy v roce 2016. Honzovi, který je nyní členem fotbalového klubu
Plzeň a je významným hráčem mládežnické akademie klubu, přeji hodně úspěchů
do dalších let. Kamil je dvojnásobným
mistrem České republiky v leteckém modelářství. Výborné výkony předvedli i naši
fotbaloví mladší žáci vedeni Jardou Loužeckým, kteří vyhráli Zimní fotbalovou ligu
Jihočeského kraje.
Nejen na výše uvedených výsledcích, ale
i na výsledcích ostatních našich mládežníků
je vidět, že se nám vyplatí podpora sportu
a mládeže korunovaná výbornou reprezentací naší obce.
Závěrem mi dovolte, abych vám všem
popřál krásné Velikonoce a hodně zdraví
do dalšího období.
Flígr Stanislav – starosta obce 
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Výtah z jednání zastupitelstva obce
24. jednání, konané dne 24. 11.
 Na podnět pana Černého obec podá žádost
Svazku obcí mikroregionu Táborsko o grant
za účelem vysázení stromků kolem cyklostezky.
 Na vědomí čerpání rozpočtu obce
k 31.10.2016.
 Na vědomí starostou schválená rozpočtová
opatření č. 12/2016 a č.13/2016.
 Předložená pracovní verze přebytkového
rozpočtu obce Dražice na rok 2017 byla zastupiteli předběžně schválena a bude vyvěšena na úřední desku obce Dražice.
 Schváleno
znění
Smlouvy
číslo.
1030033134/001 o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene, která bude
uzavřena mezi obcí Dražice a firmou E.ON
Distribuce a.s. za účelem zřízení věcného
břemene kabelového vedení NN na p. č.
1086/5 v k. ú. Dražice u Tábora.
 Schváleno znění Smlouvy o zřízení věcného
břemene č. TA-014330038979/001, která
bude uzavřena mezi obcí Dražice a firmou
E.ON Distribuce a.s. za účelem zřízení věcného břemene kabelu NN včetně spojky NN
na p. č. 21 v k. ú. Dražice u Tábora.
 Schváleno znění Smlouvy o zřízení věcného
břemene č. TA-014330039044/001, která
bude uzavřena mezi obcí Dražice a firmou
E.ON Distribuce a.s. za účelem zřízení věcného břemene kabelu NN včetně spojky NN
na p. č. 135/14 v k. ú. Dražice u Tábora.
 Schváleno znění Smlouvy o směně nemovitých věcí, která bude uzavřena mezi obcí
Dražice a paní V.S. za účelem směny části
pozemku p. č. 72/2 (po oddělení geometrickým plánem p.č. 72/3 – ostatní, jiná plocha
o výměře 415 m2) v majetku obce za část pozemku p.č. 73/1 (po oddělení geometrickým
plánem p.č. 73/7 – trvalý travní porost o výměře 212 m2) v majetku paní V.S., vše v k.ú.
Dražice u Tábora.
 Schválena Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem, která
bude uzavřena mezi obcí Dražice a manžely
R. a P.Š. za účelem prodeje p. č. 78/3 a části
p. č. 78/1 (po oddělení geometrickým plánem p. č. 78/5 – ostatní plocha/manipulační
plocha o výměře 55 m2),vše v k.ú. Dražice
u Tábora, z majetku obce do majetku manželů R. a P.Š.
 Schváleno vyhlášení záměru pronájmu garáží u čp. 4 (jedná se o 7 garáží o výměře 13,5
m2), skladových prostor v čp. 4 o výměře
32,94 m2 a dílny u garáže čp. 134 o výměře
12,5 m2.
 V souvislosti se změnou zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, který byl novelizován zákonem
č. 106/2016 Sb., platným od 1.7.2016, udě-
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luje zastupitelstvo obce Dražice starostovi
obce Dražice pravomoc rozhodovat o uzavírání nájemních smluv, smluv o pachtu
a smluv o výpůjčce.
Schváleny minimální prodejní ceny těženého dřeva z lesů a veřejného prostranství
ve vlastnictví obce s platností od 1. 12. 2016
takto:
kulatina III.třídy 1 400 Kč/m3 vč. DPH,
kmeny syrové (smrk, borovice) 800 Kč/m3
vč. DPH,
palivové dříví (les i veř.prostranství) zpracované 500 Kč/m3 vč. DPH,
palivové dříví (les i veř.prostranství) samostatně vytěžené s úklidem 250 Kč/m3 vč. DPH.
Ostatní, výše neuvedené dřevo, bude prodáváno dle výkupních cen odběratele.
V roce 2017 nebude u veškerých nájemních
smluv, kde pronajímatelem bude obec Dražice, uplatňována inflační doložka.
Informace o povinnosti obcí v souladu s §
178 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., (školský
zákon) zajistit podmínky pro plnění povinné
školní a předškolní docházky dětí s místem
trvalého pobytu na jejím území. Pokud obec
sama není schopna výše uvedené zajistit,
měla by mít uzavřenou dohodu (formou
veřejnoprávní smlouvy) s jinou obcí o vytvoření společného školského obvodu a musí
obecně závaznou vyhláškou stanovit společný školský obvod.
Informace k postupu jednání o výkupu pozemků – cyklostezka k Táboru.
Informace o stavu žádosti o dotaci na výstavbu komunitního domu pro seniory.
Odsouhlaseno ponechání cen vodného
a stočného pro rok 2017 na cenové úrovni
roku 2016.
Přístavba základní školy – tělocvična – v letošním roce byla zrealizována stavba základů dle záměru obce.
Informace o konání valné hromady Svazku obcí mikroregionu Táborsko. Svazek
obcí bude žádat o dotaci na ručně malovanou mapu našeho regionu, obec Dražice se
do této akce zapojí v rámci propagace obce
také.
Obec obdržela žádosti o finanční podporu
od Farní charity Tábor na podporu realizace služeb v oblasti protidrogové politiky.
Další žádost o finanční podporu obdržela
od společnosti Prevent 99 z.ú. Strakonice,
též poskytující služby pro osoby ohrožené
závislostmi. Zastupitelstvo 7 hlasy zamítlo poskytnutí finančního příspěvku oběma
organizacím s odůvodněním – obec Dražice poskytuje finanční příspěvky pouze těm
organizacím, jejichž služeb využívají občané
obce Dražice.

25. jednání, konané dne 13. 12.
 Na vědomí informace o čerpání rozpočtu
obce k 30.11.2016. Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí.
 Na vědomí starostou schválené rozpočtové
opatření č. 14/2016.
 Schválený přebytkový rozpočet obce Dražice
na rok 2017.
 Schválený rozpočtový výhled obce Dražice
na roky 2017-2019.
 Schválený plán inventur obce Dražice za rok
2016.
 Schválený plán práce zastupitelstva obce
Dražice na rok 2017.
 Schváleno znění darovací smlouvy, která
bude uzavřena mezi obcí Dražice a Mysliveckým spolkem Raště Dražice. Na základě této
smlouvy poskytne MS Raště obci finanční
dar ve výši 3 000 Kč na údržbu hřbitova.
 Schváleno znění darovací smlouvy, která
bude uzavřena mezi obcí Dražice a Římskokatolickou farností Tábor. Na základě této
smlouvy poskytne obec Dražice Římskokatolické farnosti finanční dar ve výši 6 275 Kč
(výtěžek z dobrovolného vstupného na adventní koncert).
 Schválena žádost A.M. o odkup pozemku
p. č. 78/1 o výměře 57 m2 v k. ú. Dražice
u Tábora za cenu 150 Kč/m2.
 Projednány připomínky k návrhům ceny
vodného a stočného pro rok 2017 s firmou
Čevak a.s. se závěrem, že ceny pro občany
Dražic se pro rok 2017 měnit nebudou.
 U daně z nemovitostí v obci Dražice zůstává
koeficient 1.
 V souvislosti se změnou nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev je možno od 1.1.2017
navýšit odměny členům zastupitelstev. Zastupitelstvo 8 hlasy odsouhlasilo ponechání odměn členů zastupitelstva obce Dražice
od 1.1.2017 v původní výši bez navýšení.
 Odsouhlaseno podání 2 žádostí o dotace
z Programu obnovy venkova Jihočeského
kraje, a to:
- Výměna zdrojů VO – silnice 1/19
- Výměna oken a vchodových dveří u bytového domu čp. 4
 Zároveň odsouhlasena finanční spoluúčast
obce ve výši, uvedené v žádostech.
 Schváleno podání žádosti o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR na rok 2017
z programu „Podpora bydlení“, podprogramu „Podporované byty“, dotačního titulu I.
„Pečovatelský byt“ na akci „B. j. 12 PB – PČB
Dražice“ dle zpracované projektové dokumentace „Komunitní dům pro seniory Dražice“. Příprava akce bude financována z rozpočtu obce. Realizace akce bude financována
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z poskytnuté dotace a z úvěru. Provoz domu
bude financován z rozpočtu obce.
Zamítnuto poskytnutí finančního daru Jihočeskému centru pro zdravotně postižené
a seniory o.p.s. se sídlem v Táboře s tím, že
pokud bude toto centrum pomáhat některému z občanů obce, bude se obec Dražice
finančně spolupodílet na provozu této organizace.
Schváleno, že členem kontrolního výboru
bude navržený pan Aleš Melich. Finanční odměna pana Melicha za výkon funkcí
v zastupitelstvu a ve výborech zůstává beze
změn.
Schválen záměr provést jednoduché stavební úpravy v prostoru nad restaurací KD
a využít tyto prostory pro práci některých
spolků a sdružení činných při obci Dražice,
zatím prostory jako skladové.
Mgr. Růžičková informovala o finanční kontrole a kontrole hospodaření v ZŠ a MŠ Dražice se závěrem – bez závad.
Pan Jan Kuldan informoval o finanční kontrole finančního výboru, provedené na OÚ
Dražice se závěrem – bez závad.
Mgr. Růžičková poděkovala za organizaci
akce setkání seniorů 9.12.2016.
Paní Jaroslava Mičíková informovala o celém průběhu pořádané úspěšné akce setkání
seniorů 9.12.2016.
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26. jednání, konané dne 2. 3. 2017
 Na vědomí čerpání rozpočtu obce
k 31.12.2016 a 31.1.2017. Zastupitelé vzali
tuto informaci na vědomí.
 Na vědomí starostou schválená rozpočtová
opatření č. 15/2016 a č. 1/2017.
 Na vědomí Inventarizační zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků obce
Dražice za rok 2016 – nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
 Starosta informoval, že žádost obce Dražice o dotaci na akci „Nová kmenová učebna



a přístavba ZŠ Dražice u Tábora“ byla MŠMT
hodnocena kladně a projektový záměr
na tuto akci byl navržen k realizaci. Ministerstvo školství vyzvalo obec dopisem ze dne
23.1.2017 k doložení dalších dokumentů,
potřebných k vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Tyto obec v požadovaném termínu doložila.
Schválen vítěz výběrového řízení na dopracování prováděcí projektové dokumentace, orientačního rozpočtu a výkazu výměr
akce ,,Nová kmenová učebna a přístavba ZŠ
Dražice u Tábora, firma Origon spol. s r.o.,
Baarova 1541/42, Praha 4, starosta pověřen
podpisem smlouvy.
Starosta informoval o připraveném financování celého projektu.
Souhlas s návrhem zadávacích podmínek výběrového řízení na zhotovitele akce: „Nová
kmenová učebna a přístavba ZŠ Dražice
u Tábora“, který bude upřesněn na základě
zpracování prováděcí projektové dokumentace a schváleno vyhlášení výběrového řízení
na dodavatele stavby.
Schváleno poskytnutí dotací, finančních
darů a neinvestičního příspěvku na rok 2017
níže uvedeným organizacím:
ZŠ a MŠ Dražice 660 000 Kč neinvestiční
příspěvek na provoz, TJ Dražice 240 000 Kč
neinvestiční dotace, Mexická vlna 12 000 Kč
finanční dar, Sdružení rodičů ZŠ Dražice
12 000 Kč finanční dar, Dražičtí komedianti 12 000 Kč finanční dar, SDH Dražice
12 000 Kč finanční dar, MS Raště Dražice
12 000 Kč finanční dar, Leteckomodelářský klub Dražice 12 000 Kč finanční dar,
NOM Dražice 12 000 Kč finanční dar, Hospic Jordán 5 000 Kč finanční dar, Ochrana
fauny Votice 2 000 Kč finanční dar, MAS
Krajina srdce 4 000 Kč finanční dar, Toulava
3 000 Kč finanční dar.
Schváleno znění kupní smlouvy, která bude
uzavřena mezi paní A.M. a obcí Dražice

















za účelem prodeje p. č. 78/1 o výměře 57 m2
v k. ú. Dražice u Tábora obcí Dražice paní
A.M.,.
Obec Dražice obdržela dopis starosty obce
Drhovice s žádostí o bezúplatný převod části
stavby cyklostezky u hřbitova, nacházející se na pozemcích p. č. 1318/53 o výměře
222 m2, p. č. 1444/2 o výměře 6 m2 a p.č.
1443/2 o výměře 25 m2, vše v k. ú. Meziříčí
- schválen bezúplatný převod stavby.
Schváleno vyhlášení záměru pronájmu prostor bývalé knihovny + šatny (nyní kadeřnictví) v Kulturním domě v Dražicích.
Schváleno podání žádosti o dotaci, adresované Úřadu práce v Táboře, o 4 pracovní místa pracovníků na veřejně prospěšné práce
v obci Dražice na období od 1.5.- 30.11.2017.
Schválena žádost ZŠ a MŠ Dražice o převod
částky 20 000 Kč z rezervního do investičního fondu ZŠ. Peníze budou použity na nákup elektrického sporáku do školní kuchyně,
případná zbylá částka zůstane v investičním
fondu.
Starosta pověřen plněním role zřizovatele
ve vztahu ke schvalování rozpočtu a střednědobého rozpočtového výhledu Základní
školy a Mateřské školy Dražice, okres Tábor.
Toto pověření uděluje zastupitelstvo vzhledem k novele rozpočtových pravidel v roce
2017 (zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).
Informace o úspěšné akci s nákupem tašek
na třídění odpadu pro občany – všech 100 ks
je již rozebráno.
Informace o dokončení 2 bytů, rekonstruovaných z prostor bývalého obecního úřadu
v čp. 55.
Mgr. Růžičková se dotázala na výši nákladů,
spojených se zimní údržbou v porovnání
s minulými roky. Starosta odpověděl, že byly
nevýrazně vyšší a informoval o připravovaném jarním úklidu obce.


Dotace v roce 2017
I nadále se snažíme využívat dotační tituly
k realizaci akcí, které by zlepšily život v naší obci.
Koncem roku 2016 jsme podali žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o dotaci na stavbu pečovatelského domu o 12-ti bytových jednotkách. Bohužel jsme před nedávnem obdrželi
zprávu, že naše žádost byla neúspěšná.
Další žádost se týkala stavby „Nová kmenová učebna a přístavba ZŠ Dražice u Tábora“.
Jedná se o rekonstrukci prostor bývalého bytu
školníka na kmenovou učebnu a výstavbu nové
tělocvičny. Tato žádost byla úspěšná, od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
bychom měli obdržet 15 836 730 Kč, spoluúčast obce je 8 527 532 Kč. Rekonstrukce bytu

www.obecdrazice.cz

na kmenovou učebnu by měla být ukončena
k 31.8.2017 a stavba tělocvičny k 31.8.2018.
Na konci února jsme doložili další požadované
dokumenty a rozpočty, v současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.
Prostřednictvím Svazku obcí mikroregionu Táborsko jsme se zapojili do dalších dvou
projektů – prvním z nich je nákup 100 kusů
kontejnerů pro domácí kompostování (zdrojem financí je Operační program životního prostředí). Druhý projekt se týká výsadby stromů
a instalace 2 laviček kolem cyklostezky ke hřbitovu (zdrojem financí této akce je Krajský úřad
Jihočeského kraje). Tyto akce jsou v současné
době ve stadiu schvalování, zatím neznáme

výsledek. Jako každoročně jsme se zapojili
do Programu obnovy venkova, vyhlašovaného
Krajským úřadem Jihočeského kraje. Požádali
jsme o dotaci na výměnu oken a vchodových
dveří u bytového domu čp. 4 (Lesanka) a o finanční prostředky na výměnu zdrojů veřejného
osvětlení (cca 35 kusů). Tyto žádosti jsou též
ve stadiu schvalování.
Poslední akcí, kterou bychom chtěli zrealizovat s přispěním prostředků z Operačního
programu životního prostředí, je pořízení kolového nakladače a dvou velkoobjemových kontejnerů na biologicky rozložitelný komunální
odpad. U této akce též probíhá schvalovací
řízení.
Jarka Slabá 
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Odpady – věčné téma
Úhrada poplatku
Poplatek za „komunální odpad“
(stejně jako poplatek za psy) upravuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2015
o místních poplatcích. Vyhláška je k dispozici v úředních hodinách na obecním
úřadě nebo na webových stránkách obce
ve složce „Obec“. V ní jsou uvedeny důležité informace – výše poplatku, termín
splatnosti, osvobození a úlevy atd.

Komunální odpad

Výše poplatku: 500 Kč /osobu/
rekreační objekt (viz. článek č. 30)
Splatnost: do 30.6.
daného kalendářního roku

Psi

Výše poplatku: 150 Kč za prvního psa
200 Kč za druhého a každého
dalšího psa téhož majitele
Splatnost: do 30. 6.
daného kalendářního roku

Možnosti úhrady
1) v kanceláři OÚ
v úředních hodinách
a) v hotovosti
b) platební kartou

2) bankovním převodem
na účet č. 2329301/0100
Pokud poplatek hradíte bankovním
převodem a hradíte také psa, můžete
vše poslat v jedné částce. Variabilní symbol (je 8-mi místný), který je potřebný
ke správné identifikaci poplatníka si vytvoříte následujícím způsobem:
osoby s trvalým pobytem
rok/0/číslo popisné
(např. 20170166)
rekreační objekt
rok/9/číslo evidenční
(např. 20179166)

Komunální odpad, třídění odpadů či bioodpad je nekonečné téma. Přestože jsou místní
poplatky splatné k 30. červnu, řada občanů
svou poplatkovou povinnost již splnila. Ukázalo se, že motivací ke včasné úhradě bylo i sdělení v posledním čísle loňského Dražického občasníku, že při úhradě poplatku za „komunální
odpad“ dostanou občané zdarma sadu tašek
sloužících k přenášení vytříděného odpadu
k separačním hnízdům. Obec měla k dispozici 100 sad a velmi mile nás překvapilo, že byl
o tašky zájem a na konci února byly všechny
rozdány. Tašky jsme znovu objednali a nyní
máme k dispozici dalších 100 sad. Pokud jste
již poplatky uhradili, o tašky jste měli zájem
a již nebyly, zajděte na úřad, kde Vám budou
proti podpisu vydány. Připomínám, že tašky
může získat občan s trvalým pobytem v Dražicích, který má uhrazen poplatek za „komunální
odpad“ na rok 2017 a předchozí roky. Stále také
platí omezení, že lze získat jednu sadu na číslo
popisné.
A nyní zpět k odpadům jako takovým. Několik z Vás se při úhradě s obavou dotazovalo, zda
nedošlo k navýšení poplatku. Nedošlo, ale obavy jsou na místě. Tyto dotazy byly zřejmě vyvolány zprávami ve sdělovacích prostředcích,
že dojde k nárůstu nákladů na likvidaci odpadů
v souvislosti s velkým omezením skládkování
od roku 2024. Podle některých prognóz v budoucnu cena za skládkování radikálně vzroste.
Naším společným cílem by mělo být dosáhnutí
co největšího množství vytříděného komunálního odpadu a výrazného snížení směsného
odpadu. Případné navýšení totiž zaplatí obce
a samozřejmě její občané ve formě poplatku
za „komunální odpad“. Obec Dražice třídění
v rámci svých možností maximálně podporuje. V katastru obce se v současné době nachází
osm separačních míst, kam můžete nosit papír,
Množství odpadu v tunách (t)

plast, sklo a tetrapak = nápojové kartony. Nachází se na „západě“ před č. p. 233 (Flígrovi),
u školy, před novu bytovkou, za bývalým obecním úřadem, u „Lesanky“, nad bývalou firmou
„Hrobský“, naproti bývalému areálu družstva
a u sběrného dvora. V současné době máme
přislíbené kontejnery na vytvoření dalšího separačního hnízda, které by asi v druhé polovině
roku mělo vzniknout v „Račanech“ naproti č.
p. 247 (Stuchlíkovi). Přepravu odpadů k separačním hnízdům Vám usnadní tašky, o kterých
je psáno výše. Zbývající vytříděný odpad máte
možnost zdarma uložit v našem sběrném dvoře. Na trávu, listí a jiný bioodpad ze zahrad jsou
v období vegetační doby po obci rozmístěny
velkoobjemové kontejnery. Na likvidace větví
můžete využít obecní štěpkovač. Rozhodnutí
zda a jak budete třídit je pouze na vás, na občanech. V poslední době jste k nám někteří
volali a stěžovali si na nevyvezené popelnice
nebo na druhou stranu volali z Rumpoldu, že
ta či ona nádoba byla vyvezena naposled, protože je v ní to, co tam nemá být. Směsného
komunálního odpadu každým rokem přibývá,
což dokazuje přiložená tabulka. Přitom pokud
by všichni řádně třídili, mělo by ho být méně
a vytříděného odpadu zase více. Na úhradu
a případné vymáhání poplatku za „komunální
odpad“ je nahlíženo jako na daň. Toto je snad
jediná „daň“, jejíž výši si můžete ovlivnit sami.
Pokud obci vybrané poplatky nepokryjí náklady na odstraňování odpadů, lze logicky předpokládat, že bude poplatek navýšen.
Jedinou pozitivní stránkou, kterou lze z navyšujícího množství odpadu dovodit je to, že
roste životní úroveň našich občanů. Lidé navyšují svojí osobní, výrobní i veřejnou spotřebu.
Nezapomínejte však ve svém každodenním
životě na ekologické hledisko a na udržitelný
rozvoj.
2016

2015

2014

Směsný komunální odpad (popelnice)

280

259

248

Sběrný dvůr – vytříděný odpad

63

45

31

Separační hnízda – vytříděný odpad

10

17

18

Odpady – stručné shrnutí
Směsný komunální
odpad – „SKO“
Odpad, který patří do vašich nádob u nemovitostí. Jedná se o zbylý komunální odpad
po vytřídění – bez plastů, papíru, skla, tetrapaku, kovů, objemného, nebezpečného či biologického odpadu. SKO je vyvážen jedenkrát týdně společností Rumpold s.r.o. Tábor v letním či
zimním režimu. V současné době v zimním režimu – každé pondělí. Pro majitele rekreačních
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objektů, kteří nemají vlastní sběrnou nádobu,
jsou určeny kontejnery před sběrným dvorem.
Do těchto kontejnerů patří pouze vytříděný komunální odpad, viz výše.

Sběrný dvůr
Sběrný dvůr se nachází vedle sportovního
areálu. Provozní doba je v pondělí a ve středu
od 14:00 do 17:00 hodin, v sobotu od 9:00
do 11:00 hodin. Tento dvůr je určen pro obča-

ny obce a majitele rekreačních objektů v k. ú.
Dražice u Tábora.
Zde můžete zdarma odložit vytříděný komunální odpad z domácností - plast, papír, sklo,
objemný a nebezpečný odpad, dřevo, pneumatiky, železo. Dále je místem zpětného odběru
elektrozařízení. To znamení, že zde můžete odložit kompletní (nedemontované) malé i velké
domácí spotřebiče, TV, PC, kancelářskou techniku, elektrozařízení a zářivky. Bližší informace
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naleznete na webových stránkách obce
www. obecdrazice.cz ve složce „Odpady“
a podsložce „Sběrný dvůr“. Při příjezdu
do sběrného dvora se nejdříve nahlaste obsluze. Odpad přivezte již roztříděný, velmi to
obsluze usnadní a urychlí uložení do správného kontejneru.

Separační hnízda
Jedná se kontejnery rozmístěné po obci určené na plast, papír, sklo a někde i tetrapak.
Konkrétní rozmístění je zmíněno v článku
výše. Žádáme Vás, abyste dbali na správné
roztřídění! Pokud je kontejner v separačním
hnízdě plný, prosím, využijte jiné sběrné hnízdo nebo odpad odložte u brány do sběrného
dvora.
Plast = žlutý kontejner – PET lahve od nápojů (samozřejmě sešlápnuté!), kelímky, sáčky,
fólie, obaly z plastů, polystyrén. Nevhazujte
novodurové trubky, obaly od nebezpečných
látek (motorové oleje, chemikálie, barvy atd.)
– odevzdejte ve sběrném dvoře.
Papír = modrý kontejner – noviny, časopisy, reklamní letáky, knihy, karton, lepenka.
Nevhazujte mokrý, mastný a jinak znečištěný
papír. Velké krabice z kartonu prosím rozdělte na menší kusy, protože celá krabice se často
v kontejneru vzpříčí o řetězy a kontejner se jeví
plný, anebo je zavezte do sběrného dvora (ideální řešení).

Sklo = zelený kontejner – lahve od nápojů,
skleněné nádoby, tabulové sklo. Nevhazujte
keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo, zrcadla.
Tetrapak = oranžový kontejner – nápojový
karton (papírové obaly z mléka, džusů apod.).

Bioodpad
V období vegetační doby (duben – říjen/
listopad) jsou po obci rozmístěny velkoobjemové kontejnery – sídliště „západ“ u separačního hnízda, v parku na návsi u separačního
hnízda, naproti bývalému areálu družstva
a u sběrného dvora. Kontejnery budou přistaveny v pátek a vyváženy v pondělí. Vývoz
je předpokládán od dubna do června každý
týden, od července do listopadu po čtrnácti
dnech. Tyto kontejnery jsou určeny pouze
na biologicky rozložitelný odpad ze zahrádek
– trávu a listí. Větve do nich, prosím, nevhazujte, komplikují další manipulaci a využití tohoto odpadu. Větve si můžete nechat seštěpkovat po domluvě s panem Veselovským (tel.
724 900 531). Štěpkování je zdarma. Pokud
by se jednalo o větší množství, což je naplnění
štěpky více než jednoho kontejneru na autě,
hradíte pohonné hmoty do štěpkovače. Pokud
nemáte o štěpky zájem, domluvte uložení větví s panem Veselovským.
Podrobnější informace o odpadech naleznete
na webových stránkách obce www.obecdrazice.
cz v sekci odpady.
Blanka Čítková 

Dražický ples

Lednový společenský život v obci obohatil Dražický ples. Parket otevřelo vystoupení
Pole dance, hbitý barman předvedl svojí show
a magický kouzelník ukázal své triky. V půlnoci
každý bedlivě kontroloval své lístky při losová-
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Recitační soutěž

Ve čtvrtek 9.3.2017 se děvčata z 2. - 5. ročníku zúčastnila okresní recitační soutěže v Táboře. Diplom za 1. místo a postup do krajského
kola získala Klaudinka Kolářová. Moc jí gratulujeme a držíme palce v dalším kole soutěže
konaném v Českém Krumlově.
ZŠ Dražice 

Závěr školního
roku se blíží
Školní práce je v plném proudu. Všichni se už
ale těšíme na jaro. Ve třídách jsou jarem provoněny snad všechny hodiny.
Výuka v naší škole probíhá tradičně i netradičně. Snažíme se u žáků rozvíjet logické myšlení a získané poznatky umět aplikovat na běžný
život. Výuka je pravidelně doplňována rozšiřujícími aktivitami – bruslení, lyžování, plavání,
návštěva partnerských škol, exkurze, divadelní
představení v českém i anglickém jazyce.
Žáci reprezentují školu prakticky ve všech
oborech – sport, matematika, recitace, zpěv,
výtvarná výchova. Můžeme se pochlubit 3.
místem v okresním kole Matematické olympiády a 1. místem v okresním kole Recitační soutěže. I v ostatních soutěžích se naši žáci velmi
dobře prosazují.
Škola postupně díky zřizovateli prochází
modernizací – osvětlení, vybavení tříd, vybavení školní kuchyně.
Na závěr děkujeme všem, kteří nás podporují a aktivně nám pomáhají.
Marcele Vosátková 

ní hlavní tomboly. Za doprovodu živé hudby
a dobré nálady se tančilo téměř do rána. Byť
byl „pátek třináctého“, žádná nešťastná událost nenastala. Večer se velice vydařil.
Eliška Pospíšilová 
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Zdravá 5

Ve středu 8.3.2017 nás navštívila paní lektorka z programu Zdravá 5. Děti měly možnost
se seznámit se zásadami zdravého stravování.
Dozvěděly se mnohé o správném složení jídelníčku, důležitosti pitného režimu. Nejvíce nás
bavila příprava zdravé svačinky a její následná
konzumace.
ZŠ Dražice 

Projekt „DARUJ KNIHU“
Cílem našeho projektu je motivování dětí
k soustavnému čtení a rozvíjení lásky k literatuře. Zveme všechny rodiče, prarodiče, praprarodiče, tetičky i strýčky, kteří nám chtějí pomoci naplnit cíl našeho projektu, aby spolu s námi
pravidelně dětem četli ve školní družině.
Číst budeme každou středu mezi 12:30
a 13:30.
Chtěly bychom také poprosit vás všechny,
kteří máte doma knihy, kterým již vaše děti odrostly, darujte je naší školní knihovně. Knihy
by neměly být starší více než patnáct let.
Vám všem, kteří nám pomůžete a náš projekt podpoříte, ať předčítáním nebo darem knihy, děkujeme.
Všechny paní učitelky ze ZŠ v Dražicích 

A tak šel čas

V dražické škole bylo v sobotu pěkně živo.
Dveře pro návštěvníky se otevřely v 8:30 hodin. S úderem deváté hodiny začalo vyučování. Současní i bývalí žáci si mohli dle rozvrhu vyzkoušet hravou matematiku v první
třídě, hodiny českého jazyka pod vedením
paní ředitelky, či hodinu anglického jazyka.
Ani mateřská škola nezůstala pozadu a předvedla dětem i rodičům hravou logopedickou
přípravu.
Ukázka tvořivosti školních družin probíhala během celého dopoledne. Děti si mohly
„naplnit hlavy pilinami“, vyrobit papírovou
sněženku či vyzkoušet netradiční zdobení
vajíček.

Všichni návštěvníci hojně využili občerstvení v naší improvizované kavárně, největší
úspěch pak sklidily jihočeské palačinky, kterých se snědla více než stovka.
Školní jídelna se proměnila v nádherné retromuzeum. My starší jsme si zavzpomínali
na staré časy, kdy se na gramofonech otáčely
krásné černé vinylové desky a v sešitech se objevovaly inkoustové kaňky. Malé děti nechápaly, jak jsme mohli žít bez mobilů a marně hledaly na vytáčecím telefonu display.
Slunečné počasí pomohlo dokreslit příjemnou atmosféru celého dopoledne a všichni odcházeli domů příjemně naladěni.
Marcela Vosátková 

Hravé lyžování
V letošním školním roce jsme do vyučování
zařadili další rozšiřující aktivitu - lyžování. Využili jsme možnost spolupráce se školou Hravého lyžování na nedalekém Monínci.
Zatímco na okolních kopcích se hlásilo
o slovo jaro, na sjezdovce byla upravená vrstva
technického sněhu. Instruktoři z Brumíkovy
lyžařské školy dokázali děti pro tento sport nadchnout. Když nám po prvním dnu volala paní
ředitelka a ptala se: „Jak vám to šlo?“, mohli
jsme hrdě říct: „Nelyžaři lyžují, lyžaři jezdí
skvěle a všichni se dobře baví“.
Letos jsme na kopci strávili jen tři dny, ale

doufáme, že příští rok si budeme moci pobyt
prodloužit na celý týden.
Jana Volková 

Den Země
Sdružení rodičů ZŠ Dražice pořádá v sobotu 22.4.2017 zábavně vzdělávací „Den Země“, při kterém děti zasadí svůj listnatý strom a potrénují své znalosti. Zapojíme se také do celorepublikového
projektu „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Jedná se o dobrovolnickou úklidovou akci, která probíhá
na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nepořádek a odpadky. Pokud pro nás máte
užitečný tip na místo pro úklid, neváhejte nás kontaktovat na srdrazice@seznam.cz nebo na tel.
776 855 213. Chcete-li se aktivně zapojit, zúčastněte se naší akce. Bližší informace se dozvíte
z letáčku.							
SR Dražice 
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Jak se máme v mateřské škole…
Po vánočních prázdninách jsme se těšili na další školkovou zábavu. Přijelo k nám
divadlo se třemi pohádkami, v kulturním
domě jsme se představili rodičům na zimním vystoupení „Pojďte s námi do pohádky“
a předškoláci úspěšně zakončili plavecký výcvik v Táboře. V únoru nás čekal tolik oblíbený maškarní karneval. Zatancovali jsme si,
zasoutěžili a užili si spoustu legrace. Po novém roce jsme rovněž zahájili projekt pro
předškolní děti „Škola nanečisto“ a o zdravé
výživě a zdravém životním stylu nám přišla povyprávět paní ze „Zdravé 5“. Pro děti
a jejich rodiče připravujeme velikonoční
vyrábění v MŠ a těšíme se návštěvu pejsků
při ukázce Canisterapie. Školní rok bychom
chtěli zakončit předprázdninovým výletem
a slavnostním rozloučením s předškoláky
na zahradní slavnosti.
Všechny naše budoucí kamarády a jejich rodiče zveme k zápisu do mateřské školy, který se
uskuteční 10.5.2017 od 14 do 17 hodin v prostorách MŠ.
Věra Packová, Martina Barboříková 

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání 2017/18
Upozornění pro rodiče
Do mateřské školy se pro školní rok
2017/2018 přednostně přijímají děti, které
před začátkem školního roku dosáhnou čtvrtého a pátého roku věku, pokud mají místo
trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v obci Dražice, Balkova Lhota, Drhovice
Meziříčí, Radkov a Svrabov, a to do naplnění
kapacity mateřské školy. Zapsat se mohou samozřejmě také děti s trvalým pobytem v jiných
obcích, pokud to kapacita umožní, což předpokládáme.

Výše uvedené obce mají stejné postavení při
přijímání dětí jako Dražice, protože se finančně spolupodílely na vybavení nástavby budovy
mateřské školky, ve které v roce 2015 vznikla
nová třída.
Pro děti, které do 31.8.2017 dosáhnou pěti
let, je předškolní vzdělávání od školního roku
2017/2018 povinné. Povinné předškolní vzdělávání je bezplatné.
Zákonný zástupce dítěte, pro které je
předškolní vzdělávání povinné, může pro
dítě v odůvodněných případech zvolit indi-

viduální vzdělávání. Pokud se rozhodne pro
tuto formu plnění povinného předškolního
vzdělávání, musí to oznámit mateřské škole,
do které je jeho dítě zapsáno, nejpozději tři
měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat (tzn.
do konce května).
Žádáme rodiče, aby si nezapomněli s sebou
přinést občanský průkaz, rodný list dítěte
a zdravotní a očkovací průkaz dítěte. Bližší informace mohou rodiče získat přímo v mateřské
škole.
Obec Dražice 

Vánoční jarmark
Každý, kdo chtěl nasát začínající vánoční
atmosféru, přišel první adventní neděli na tradiční vánoční jarmark. V úvodu podvečera se
zahalil do barevných světýlek vánoční strom,
který zdobil dražickou náves až do období Tři
králů. Kouzelný předvánoční čas zahájili Dražičtí komedianti svým hudebním vystoupením, po kterém se otevřel jarmark. Stánky byly
plné vánočních dekorací a ozdob, jmelí, medových perníčků a adventních věnců, na jejichž
přípravě se podílelo 13 velkých párů rukou
s pomocí 9 malých párů rukou. Jeden stánek
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nabídl v chladném počasí teplý punč a čaj spolu
se sladkou vánočkou. Gastronomický koutek

byl obohacen řeznictvím U Raka, kde se mohli
návštěvníci posilnit uzenářskými specialitami.
Svá tajná vánoční přání si děti napsaly a nakreslily na poštovní lístek, který po důkladné
kontrole orazítkoval pan poštmistr v Ježíškově
poště. Všechna přání odletěla balónkovou poštou k Ježíškovi. Doufáme, že se Vám pestrost
jarmarku líbila. Děkujeme za Vaši účast, která
je nám velkou odměnou a za dobrovolný příspěvek dětem základní a mateřské škole Dražice, který činil 4 130 Kč.
SR Dražice 
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Spolek mladých muzikantů Mexická vlna
„Spolek mladých muzikantů Mexická vlna“
se sídlem v Dražicích podporuje zejména skupinu mladých hudebníků s názvem MexWave,
která má zkušebnu v Meziříčí a sdružuje celkem 8 členů (5 z Meziříčí a 3 z Tábora) ve věku
kolem 18 let. Vede ji Petr Vobora (55). Na konci
loňského roku kapela absolvovala tato zajímavá vystoupení:
1. 19.11.2016 – Benefiční tancovačka v Želči
pro organizaci „I MY, o.p.s.“, která pomáhá
dětem s postižením a jejich rodinám. MexWave hrála pro 400 lidí a úspěšné vystoupení si vysloužilo pozvánku na příští ročník.
2. 27.11.2016 – Adventní zpívání u vánočního
stromku v Meziříčí.
3. 14.12.2016 – Česko zpívá koledy: MexWave
hrála a zpívala koledy na náměstí TGM pro
celý Tábor.
4. 24.12.2016 – Vánoční zpívání u vánočního
stromku v Dražicích.
Kapelu v letošním roce čeká opět několik
pěkných vystoupení. V květnu budeme hrát
pro Stacionář Klíček v Záluží u Tábora, v listopadu máme pozvánku do Želče nebo Soběslavi
na Benefiční tancovačku pro organizaci „I MY,
o.p.s.“. Kromě toho se uskuteční tradiční vystoupení v Meziříčí na akci Vysvědčení s Mexickou vlnou v posledním školním dnu. Vrcholem našeho koncertního snažení je pozvánka
na 26. ročník Táborských setkání ve dnech
15.-17.9.2017. Velkým splněným snem kapely
by se mohlo stát natáčení 5-6 vlastních písní
v táborském nahrávacím studiu, kde již máme
domluvené natáčení frekvence na konec června
2017.
Mimoto spolek i nadále okrajově podporuje
činnost dalších hudebních sdružení.

Zleva stojící: Mája Vondrušková (klávesy, zpěv), Tom Bartoník (zvuk), Anička Voborová (elektrická kytara, zpěv),
Míša Sovadina (elektrická kytara, zpěv), Honza Žilavý (saxofon, klarinet). Zleva sedící: Jenda Švec (basa), David
Výborný (bicí), Adri Jakubcová (zpěv).

Kapela Merenda zahraje od folkových
a country songů, přes lidové a národní písně až
k nejznámějším swingovým a jazzovým melodiím. V současné době je Merenda velmi žádanou skupinou těšící se opakovanému zájmu
pořadatelů např. v lokalitě Benešův mlýn anebo v táborských restauracích: Škochův dům,
Nový ráj či Sokolská plovárna.
Komorní orchestr Bolech Města Tábora, kde
hraji v kontrabasové sekci, letos čeká významné jubileum: 140 let od založení orchestru.
K tomuto výročí se uskuteční dne 17.4.2017
výstava dokumentů a fotografií s názvem: Bo-

lech slaví 140. Hlavním tahákem ale bude galakoncert dne 14.5.2017 ve Velkém sále Divadla
Oskara Nedbala, kde Bolech zahraje to nejlepší
ze svého bohatého repertoáru. Jako hostující
sólistka se představí skvělá Iva Bittová.
V současné době spolek podporuje celkem 17
sponzorů, počínaje obcemi Meziříčí (starosta
pan Karel Černý) a Dražice (starosta pan Stanislav Flígr), přes soukromé osoby až po komerční společnosti. Všem podporovatelům upřímně
děkuji za jejich dobrou vůli. A s vámi ostatními
se budu těšit na další povedené hudební akce.
Za podporu děkuje Petr Vobora 

Zima leteckých modelářů
První úspěch dražických modelářů v letošním roce zaznamenal Kamil Čítek, který byl
jedním z mladých sportovců, kteří na základě
svých sportovních výsledků v loňském roce
obdrželi ocenění Talent okresu Tábor za rok
2016.
Ostatní zástupci dražického klubu začali
bojovat o své první letošní úspěchy na letišti. Konkrétně na tradičním seriálu závodů
nazvaném Sezimácká liga. Letošního ročníku
se zúčastnili zástupci 8 klubů z Jihočeského
a Středočeského kraje. Našim závodníkům se
podařilo proniknout na stupně vítězů ve všech
věkových kategoriích. V mladších žácích obsadil druhé místo Tomáš Král. Mezi staršími žáky
měl dražický klub díky vítězství Ondřeje Krále
a druhému místu Lukáše Halaše dokonce dvojnásobné zastoupení na stupních vítězů. O další
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dva poháry se zasloužili druhým místem mezi
juniory Tomáš Bartoník a vítězstvím v seniorské kategorii Vít Krátký.
V dubnu letošního roku proběhne na letišti Všechov krajský přebor Jihočeského

kraje, jehož pořadatelství se MK Dražice ujal
již po páté. V rámci této soutěže budou moci
závodníci z celé republiky usilovat o splnění
kvalifikačních limitů na mistrovství České republiky mládeže.
Vít Krátký 
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Sportem k úspěchu
V táborském Hotelu Palcát se v sobotu 4. února 2017 uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků ankety Sportovec Táborska 2016. Mezi oceněnými
zazněla i nám známá jména. Talentem roku 2016 se stal fotbalista Jan Pavlík ml., který je odchovancem TJ Dražice, nyní hrající za FC Victoria Plzeň.
Druhým oceněným, ve stejné kategorii, je člen Letecko-modelářského klubu Dražice Kamil Čítek. Oba chlapci si našli chvilku a podělili se s námi
o své dojmy a dosavadní sportovní zkušenosti. Gratulujeme a přejeme úspěšné zítřky!
Eliška Pospíšilová 

Rozhovor
Jan Pavlík ml.
1. Jaké byly tvé první fotbalové krůčky?
Moje první fotbalové krůčky byly ve 4 letech
a začínal jsem v mé rodné vesnici, právě tady
v Dražicích. K fotbalu mě přivedli moji rodiče,
kterým bych také chtěl poděkovat za velikou
podporu a pomoc, jak finanční tak i psychickou. Ano fotbal už mě baví od té doby, co jsem
ho začal hrát, ale samozřejmě jsem měl takové
stavy, že jsem s ním chtěl skončit. A v tom mi
rodiče také hodně pomáhali. Jsem jim za to
vděčný.
2. Co bys doporučil dětem, které chtějí
s fotbalem začít?
Dětem bych doporučil, aby s fotbalem začaly
a hlavně se tím fotbalem bavily a měly z něho
radost. Ať dělají vše, jak nejlíp umějí a stále se
v tom chtějí zlepšovat a být nejlepší.
3. Sport ti více dal nebo vzal?
Samozřejmě mi fotbal hodně dal a přínosem
mi byl hlavně v tom, že je to týmový sport.
Naučil jsem se nekoukat jen sám na sebe ale
i na ostatní. Poznal jsem i spoustu lidí okolo.
Přinesl mi spoustu zážitků, zkušeností a nových kamarádů. Jediné co mi vzal, i když se
tomu nedá úplně říkat, že vzal, je rodina. Mám
na mysli to, že nyní mi fotbal přináší dlouhé
odloučení od mé rodiny. Je to pro mě pořád
těžké si na nové podmínky zvyknout. Fotbal
mi zabírá hodně času a tím pádem mi nezbývá čas právě na rodinu a kamarády. Říká se, že
všechno zlé je k něčemu dobré a proto si vážím
toho, že jsem tam, kde jsem.
4. Co pro tebe ocenění Talent roku 2016
znamená a jak sis užil slavnostní večer?
Ocenění Talent roku 2016 pro mě znamená
opravdu hodně. Je to jedno z mých nejlepších
ocenění doposud. Opravdu si toho moc vážím
a mám z toho velikou radost. Slavnostní večer
jsem si moc neužil, jelikož jsem po převzetí
ceny ihned odjel za týmem na soustředění.
5. Jaká je tvá vysněná fotbalová budoucnost?
Moje vysněná budoucnost je jako asi každého fotbalisty – vydělávat si fotbalem ať už
v České republice nebo někde v zahraničí.
A ovšem bych se chtěl podívat do českého národního klubu. Kde se vidím za pár let? Tak
to opravdu takhle říct nedokážu, protože se
může stát cokoliv, takže to nechám ve hvězdách a uvidíme.
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Jan Pavlík ml.

Rozhovor Kamil Čítek
1. Jaké byly tvé první modelářské
krůčky?
S „leteckem“ jsem začal ve druhé třídě. Byl
v nabídce školních kroužků při družině jako
jediný pro kluky mého věku. Tenkrát kroužek
vedl pan Liška a vede ho stále. Jemu patří velký
dík, že jsme nejlepší. Ochotně pomůže a poradí
každému, ať už je třeba i z cizího týmu. Když se
nedaří, snaží se nás vyhecovat k lepším výkonům. Ze začátku mě bavilo víc stavění letadel,

Kamil Čítek

protože házení mi moc nešlo. Dneska mě baví
obojí.
2. Co bys doporučil dětem, které chtějí
s leteckým modelářstvím začít?
V tomto „sportu“ nezáleží tolik na fyzičce,
ale je potřeba trpělivost, pečlivost a pořádný
švih. Nejdřív si musíte letadlo dobře postavit
a pak s ním správně hodit, aby vydrželo co nejdéle ve vzduchu.
3. Tento sport ti více dal nebo vzal?
Nedokáži říci, co mi přesně dal, ale určitě nic
nevzal. Kroužek je jednou týdně, takže mám
čas na jiné aktivity a sporty. Na rozdíl od fotbalu, který také hraju, sezóna „letecka“ je v zimních a časných jarních měsících. Přes léto se
nehází, protože by letadla uletěla.
4. Co pro tebe ocenění Talent roku 2016
znamená a jak sis užil slavnostní večer?
Ocenění bylo pro mě velkým překvapením
a dost mě zaskočilo. Moc se mi tam nechtělo,
nevěděl jsem, co mě čeká. Nakonec jsem si večer v rámci možností užil a ocenění si vážím. Je
to vlastně ocenění celého našeho klubu. Mistrů
republiky v různých kategoriích má spoustu.
5. Jaká je tvá modelářská budoucnost
nebo nebudoucnost?
Přiznám se, že po každé sezóně zvažuji, zda
skončím či budu pokračovat. A když jsem byl
v další sezóně úspěšný, byl jsem rád, že jsem
to nezabalil. Pro letošní sezónu jsem chtěl
opět skončit, ale to ocenění mě trochu zviklalo a zvažuji, že vydržím a pokusím se prosadit
také ve starší kategorii.
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Dražičtí mladší žáci ovládli zimní ligu
V Českých Budějovicích, na půdě mládežnického centra SK Dynamo, se zapsalo družstvo
Dražic zlatým písmem. Na počátku proti sobě
stálo 10 mužstev z celých jižních Čech. V základní skupině hráli stylem každý s každým.
Výsledkem bylo rozdělení týmů do dvou skupin. Zlaté, ve které se bojovalo o první až páté
místo a stříbrné, ve které bojovali mladí fotbalisté o umístění v druhé pětce.
Obrovským úspěchem pro Dražice bylo samotné zařazení do zlaté skupiny ze třetího
postupového místa. Ambice byly jasné – pokusit se bojovat o medaili. Co ale kluci předvedli
ve dvou hracích dnech, vyrazilo všem dech.
SK Dynamo ČB – TJ Dražice 0:1 (Mejta)
SKP České Budějovice – TJ Dražice 0:3
(Mejta, Loužecký 2x ),
TJ Dražice – FC Písek 2:2 (Malý, Čítek)
TJ Dražice – TJ Hradiště 4:1
(Mejta 2x, Tůma, Loužecký)
TJ Dražice – SKP České Budějovice 4:0
(Loužecký 2x, Mejta, Cícha)
TJ Dražice – Dynamo ČB 3:1
(Loužecký 2x, Cícha)
TJ Dražice – TJ Hradiště 2:0
(Loužecký, Mareš)
FC Písek – TJ Dražice 0:1 (Tůma)
Dražice reprezentovali tito hráči: Čítek
Kamil, Cícha Filip, Loužecký Dominik, Mareš
Petr, Blažek Patrik, Mejta Jakub, Tůma Domi-

Muži „A“
Dražické „A“ mužstvo prožilo klasické zimní přípravné období. Trénovala se především
fyzická kondice jednak při florbale v táborské
hale Mír, a také při výbězích do okolí naší obce.
Někteří prožili i společné zimní radovánky
na Šumavě při běžkování. Pevně věříme, že
jsme na jarní část soutěže dobře připraveni
a budeme opět moci předvádět dražickým divákům kvalitní fotbal.
Miloš Veselý 

nik, Malý Lukáš, Machart Patrik a tři kluci z Větrov Jašek Igor, Brandejs Adam a Táfl Tomáš.
Trenéři: Loužecký a Ursacher.
Obrovské díky patří i TJ Dražice za podporu
mladých fotbalistů včetně pomoci s vypravením autobusu, aby jim mohli i jejich fanoušci
držet palce a sdílet s nimi tuto senzaci. Kdo
utkání viděl, určitě nelitoval.
Dražice v Budějovicích zanechaly nemalou
stopu, a přestože již někteří hráči hrají v jiných
klubech, stále drží s Dražicemi a Dražice jsou
rády a hrdé že je mají.

Celkové pořadí
1. TJ Dražice
2. FC Písek
3. SK Dynamo ČB
4. SKP České Budějovice
5. TJ Hradiště
6. Jindřichův Hradec
7. Tatran Prachatice
8. 1. FK Příbram
9. Lokomotiva České Budějovice
10. Jiskra Třeboň
Jaroslav Loužecký 

Starší přípravka
V zimní části sezóny jsme trénovali jednou
týdne společně s mladší přípravkou v tělocvičně při ZŠ Zborovská v Táboře. Od ledna
2017 jsme využívali i tělocvičnu v Dražicích,
kde kvůli malému prostoru trénujeme pouze
omezeně se starší přípravkou a zaměřujeme
se především na rozvoj základní obratnosti,
rychlosti a všeobecné síly. Zimní období jsme
si zpestřili halovými turnaji v Sezimově Ústí,
Soběslavi a Třeboni. Na třeboňském turna-

ji jsme měli možnost změřit síly i s mužstvy
z jiných okresů. Pro naše chlapce to byla úplně
nová zkušenost. O to potěšující je fakt, že jsme
se umístili na velmi pěkném 3. místě. Díky
dobrým výsledkům v podzimní části soutěže,
jsme se probojovali do finálové skupiny okresní
fotbalové soutěže a na jaře budeme hrát o 1. až
8. místo. Všichni se již těšíme na nadcházející
jarní sezónu.
Ladislav Bauer 

Mladší přípravka
Družstvo mladší přípravky TJ Dražice se
i v zimním období schází k tréninkům dvakrát
týdně. Zúčastnila se zimních turnajů v Borotíně, Milevsku a Soběslavi. Účastní se zároveň
Zimní ligy v Soběslavi, kde v posledním kole
bojuje o celkové první místo.
Zima nám pomalu končí a všichni už se těšíme na venkovní hřiště. K fotbalu přece jen
patří tráva.
Kamil Maroušek 
Horní řada: Balač Čeněk, Maroušek Štěpán, Kašpar Jan, Běhoun Karel, Dolní řada: Sobotka Ondřej, Tůma Michal, Prno Dominik, Volek Lukáš, Leží: Sváček Dominik
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Turnajová sezóna
Tým mladších volejbalistek se v zimní sezóně setkával každý týden v jistebnické tělocvičně. Předposlední lednovou neděli tohoto
roku jsme byly bechyňskými hráčkami pozváni do Týna nad Vltavou na přátelský turnaj.
Moc jsme si to užily, a proto jsme se hned
následující měsíc zúčastnily dalšího turnaje, a to k prvnímu výročí vniku bechyňských
Gazel. Turnaj byl smíšený a netradiční. Hrály

Zima 2017

jsme na čtyřech zmenšených hřištích a to 3
na 3 hráče. Možná to bylo uvolněnou atmosférou „sranda mače“ nebo přítomností mužů
v družstvech, ale vynaložili jsme velké nasazení. Všem patří velké díky a již se těšíme
na další shledání, které se uskuteční v červnu
opět v Týně nad Vltavou.
Za volejbalové družstvo žen II.
Radka Rypáčková 
Paní zima letos nespala a po několika mírných letech ukázala opět svou sílu. Sněhová pokrývka nepřekvapila pouze dospělé, ale hlavně
děti. Některé zažily zimní radovánky vůbec
poprvé v životě. Během zimních měsíců byla
škola obsypána dopravními prostředky typu
sáně, boby a lopaty a v okolí školy probíhaly každodenní závody v rychlosti. I pan mráz o sobě
dal vědět a na rybníku vytvořil pevnou krustu
vhodnou k bruslení. Na své si přišli i vyznavači
bílé stopy. Fyzicky zdatní a okolí znalí běžkaři
vyšlapali na polích několik tras. Jedna vedla
na rolbou upravované trasy Čertova břemene.
Nadšení sportovci mohli z Dražic doběhnout
až do Středočeského kraje na okraj Českého
Meránu.
Eliška Pospíšilová 

Nohejbal

Volejbalistky získaly pohár
V neděli 22. ledna 2017 uspořádaly volejbalistky z Týna nad Vltavou halový volejbalový turnaj a naše volejbalistky z řad starších
i mladších žen tam nesměly nechybět. Celkem
se sjelo 6 družstev a systémem hry „každý s každým“ se odehrálo 15 zápasů.
Naše volejbalistky nic nepodcenily a jejich
kolektivní hra přinesla úspěch. Družstvo starších dražických žen ve složení I. Stuchlíková, J.
Salabová, R. Šimáková, T. Veselovská, J. Slabá,
P. Stuchlíková a V. Urbanová vybojovalo příčku

nejvyšší a odjíždělo domů s putovním pohárem. Organizace turnaje byla výborně zvládnuta, rozhodčí pískali spravedlivě a obětavé sportovní výkony podávaly všechny volejbalistky.
Dobrá nálada, zdravé povzbuzování a děkování panovalo nejen během zápasů, ale i při
závěrečném vyhodnocení v místní restauraci.
Každá z účastnic odjížděla nejen s perníkovou
medailí na krku, ale především s pocitem skvěle prožité neděle.
Iveta Stuchlíková 

V sobotu 11.3.2017 jsme byli pozváni
na turnaj trojek do Milevska. Od nás jel jen
Honza Samců a Jarda Volků. Jako třetí s námi
hrál Jirka z Kovářova. Celkem tam bylo dvanáct trojek rozdělených do dvou skupin po šesti. Ve skupině jsme třikrát prohráli, jednou
remizovali a obsadili nepostupové páté místo.
V boji o 9-12 místo jsme dvakrát vyhráli a obsadili celkově deváté místo. Musím říci, že kvalita týmů byla dost vysoká. To dokládá to, že
domácí favorit skončil na posledním místě.
Jan Samec 
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Košt po čtvrté!
4. ročník Dražického koštu pálenek proběhl
v sobotu 4. března 2017 od 15.00 v jídelně KD
Dražice za účasti 29 koštérů. Koštovali jsme
37 vzorků pálenek ve 3 kategoriích. Královskou disciplínou byl košt 20 různých druhů
slivovic, které se loni skutečně povedly. Nejvíce
pálenek bylo vypáleno v Dobešově. Nejvzdálenější vzorky k nám putovaly ze Slovenských
Slovan, Nivnice u Uherského Brodu a Vřesovic u Prostějova, takže letos byla soutěž opět
s mezinárodní účastí. Pálenky byly hodnoceny
anonymně, takže nikdo až do rozlepení obálky
s majiteli vzorků a přidělenými čísly netušil,
kdo jak dopadl. Nejvýše hodnoceným koštérem ve všech kategoriích se jednoznačně stal
pan Ladislav Veselovský, jehož hodnocení bylo
neopakovatelné!
Konečné pořadí:
a) slivovice
1. Rudolf Louda z Dražic,
slivovice 50%, pálenice Žišov
2. Marian Jamrich z Tábora, slivovice 51%,
pálenice Nivnice u Uherského Brodu
3. Miroslav Šašek z Dražic,
slivovice 50%, pálenice Dobešov
4. Stanislav Benda z Pohoří,
slivovice 51%, pálenice Pohoří
5. Vladimír Kuchár z Dražic, slivovice 50%
z družebních Slovan (Slovensko)

b) pálenky z jablek
1. Stanislav Benda z Pohoří,
kalvádos 51%, pálenice Pohoří
2. František Samec z Dražic,
jabkovice 50%, pálenice Dobešov
3. Pavel Samec z Dražic,
jabkovice 52%, pálenice Šimpach
c) ostatní pálenky
1. Marie Hejnová z Tábora,
třešňovice 52%, pálenice Pacov
2. František Samec z Dražic,
třešňovice 50%, pálenice Dobešov
3. Ivan Šimák z Dražic,
višňovice 50%, pálenice Dobešov
Starosta obce předal všem oceněným diplomy a hodnotné ceny, všem zúčastněným poděkoval za účast a všechny pozval na dokoštnou,
na kterou přispěli sponzoři koštu společnosti
Faliko a Sakutus. Na konec jsme si krásně zabékali. Další 5. ročník Dražického koštu proběhne za rok, opět první sobotu v březnu, tak
se ukažte!
František Kotšmíd 
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45 let dopravy TJ Dražice

První autobus RND - „Mazlík

Připomeneme-li si 45 let trvání autobusové
dopravy v TJ Dražice tak hovoříme o létech
1971-2016. Roku 1971 byl zakoupen první autobus v TJ Dražice:
1. RND-PRAGA „MAZLÍK“ – 1971-1978
nákup Kolín-prodej Klášterec/Ohří
2. ŠKODA RTO 706 – 1980-1984
nákup JZD Dražice
3. ŠKODA ŠD 11, hnědá – 26.3.1984-1991
nákup ČSAD Tábor
4. KAROSA LC 735, fialová – 1990-1992
prodej 1. 5. Havlíčkův Brod
5. AVIA IKARUS – 1990-1994
nákup Dita - prodej EKOEN Želeč
6. KAROSA LC 734, modrá-fialová – 1994-1999
nákup ZD Dražice - prodej Praha
7.KAROSA LC 735, zelená – 1999-2005
nákup autodoprava Houška Hluboká
8. KAROSA LC 735, modrá
– 28. 11. 2005–10. 8. 2016
nákup Chalabi - prodej Praha
V celé historii dopravy v TJ se provozovalo celkem 8 autobusů. V podstatě od začátku
jsme měli minimálně jeden bus, ale byla i doba,
kdy v garáži staly tři autobusy. Některé jsme
kupovali jako vyřazené a následně brigádně
opravili, nastříkali a uvedli do provozu. Za tuto
obětavost patří velký dík nejen řidičům, ale
i ostatním pomocníkům. Naše autobusy projely nejen ČR, SR, ale i Rakousko, Slovinsko,

Itálii, Německo, Francii, Švýcarsko, Holandsko
a Rumunsko s Bulharskem.
Autobusy odvezly nespočet turistů, zájezdů,
fotbalistů, hokejistů a ostatních sportovců,
také svatby, pohřby, diskotéky a plesy. Jezdily
na vlakových výlukách, pro cestovní kanceláře
i jako výpomoc ostatních dopravců. V počátku
měl autobusy na starosti více jak 20 let P. Skalák a posledních více jak 20 let M. Běhoun.
Významnou měrou se v počátcích odborně
na opravách autobusů, ale i jízdě podílel L. Běhoun, P. Skalák, J. Kadlec, J. Pavlík a další osoby. M. Kadlec, J. Pavlík st., B. Knotek, J. Syrový,
M. Běhoun a další osoby se podílely na opravách. Nelze také zapomenout na podporu ZD
Dražice, obce Dražice a později fa Sakutus Dražice a ostatních sponzorů.
Obrovské uznání a poděkování musím vyslovit všem níže uvedeným řidičům, neboť se
v celé historii nestalo, že by s autobusem havarovali a vždy nás bezpečně dovezli do cíle.
Byť někdy k něčí nevolí o pět minut déle, ale
bezpečně a v pořádku. V celé historii jsou to
tito řidiči: Pavel Skalák, Josef Krätzer, Lubomír Běhoun, Jaroslav Pejša, Jaroslav Kadlec,
Josef Pavlík, František Hrobský, Vladimír
Chytil, Jindřich Rosendorf, František Marek,
Josef Vršek, Pavel Rybařík, Jan Soldát, Zdeněk
Samec, Karel Masojídek, Ladislav Zrník, Petr
Chytil, Václav Štěpán, Zdeněk Beneš, Stanislav
Špale st., Stanislav Fořt. Miroslav Běhoun 

Poslední jízda
Řidiči a mechanici - stojící zleva: Bohuslav Knotek, Miroslav Běhoun, Miroslav Kadlec, Jaroslav Kadlec, Josef Pavlík,
Stanislav Fořt, Vladimír Chytil, sedící zleva: Jindřich Rosendorf, Josef Krätzer, Pavel Skalák

www.obecdrazice.cz
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Masopust – zvyky a tradice
Masopust je období mezi Vánocemi a postní
dobou. Zatímco jeho počátek má pevné datum,
nastává po svátku Tří králů (6. ledna), jeho konec na Popeleční středu je závislý na datu Velikonoc. Nejznámější a samozřejmě nejveselejší
jsou poslední dny masopustu, spojené s radovánkami a hodováním.
O masopustních radovánkách se nu nás
dochovaly písemné zprávy již ze 13. století.
Naši dávní předkové si na bujaré masopustní veselí velmi potrpěli. Tehdy ovšem býval
masopust poněkud hlučnější a rozpustilejší
nežli dnes. Veselil se bohatý i chudý, pán
i sluha, mistr i tovaryš. Každý jedl masopustní šišky a koblížky, vesele popíjel, zpíval a tančil při hudbě pištců a hudců. Vždyť
i čeští králové v tu dobu strojili nákladné
masopustní kvasy, na kterých hodovali se
všemi pozvanými.

Tučný čtvrtek
O tučném čtvrtku bývala k obědu vepřová
pečeně se zelím a knedlíky. Také se nemělo hledět na nějaký ten džbán piva. V tento den si
měl každý dopřát tolik piva a mastného jídla,
co snesl. Panovalo přesvědčení, že v tento den
má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok
při síle.

Masopustní neděle
Masopustní neděli se také říkalo neděle
taneční. Hned po obědě vyhrávali hudebníci
na návsi a zvali tak k muzice do hospody. Hned
jak dohráli, tak se začaly otevírat vrata statků
a dveře chalup a muži i ženy mířili k hospodě,
kde už na ně čekali muzikanti se svými nástroji. Pivo teklo proudem, z bot tanečních párů
se jen kouřilo a veselého křiku neubývalo ani
v časných ranních hodinách.

Masopustní pondělí
Druhý den, na masopustní pondělí, se pokračovalo v tanci. To byl tzv. „mužovský bál“.
Na takovou zábavu neměla svobodná chasa
přístup a musela se spokojit s přihlížením.
V kole bylo vidět jen samé ženáče a vdané. Hudebníci pilně vyhrávali, protože furiantští sedláci na nějakou tu zlatku nehleděli.

Masopustní úterý
Masopustní úterek býval svátečním dnem.
Po provedení obřadu žádosti o povolení
průvodu maškar u starosty obce se průvod
maškar vydal na obchůzku všech stavení
ve vesnici. Obchůzky masek neměly závazná pravidla; záleželo na vtipu a pohotovosti
„maškarádů“, jaké taškařice budou provádět.
Masky byly všude pohoštěny - něčím k zakousnutí (koblihami, vejci, uzeným) a přede-

www.obecdrazice.cz

vším pálenkou a pivem, které ještě zvyšovaly
rozpustilost a veselí. Bývalo však i několik
tradičních masek, které se objevovaly každoročně. Mezi ně patřil např. medvěd, někdy vedený na řetězu medvědářem. Jinou
tradiční maskou bývala tzv. klibna (= šiml,
kobyla, koníček), skrývající často dvě osoby. Objevovala se i maska s jezdcem na koni,
Žid s pytlem nebo rancem na zádech, bába
s nůší, kominík se žebříkem, kozel a mnoho dalších. Téměř všude končila masopustní zábava přesně o půlnoci. Tehdy zatroubil
ponocný na roh a rychtář či někdo z radních
všechny vyzval, aby se v klidu rozešli domů,
protože nastala středa a s ní předvelikonoční
půst. Někde zakončili o půlnoci muziku „pochováním basy“ (symbol toho, že v postu si
hudebníci nezahrají), jinde o půlnoci pochovávali Baccha. Lidé věřili, že pokud budou
o masopustu tancovat přes půlnoc, objeví se
mezi nimi ďábel, často jako cizinec v zeleném
kabátě.

Netradiční setkání
důchodců
Devátého prosince loňského roku zaplnilo sál kulturního domu 124 důchodců, z toho
bylo 42 důchodců z okolních obcí – Drhovice,
Meziříčí, Radkova a Svrabova.
Srdečné přivítání, příjemné prostředí, zábavný kulturní program dětí a žen – volejbalistek, oblíbená Jihočeská dechovka Babouci,
občerstvení v podobě rautu, to vše vytvořilo
dobrou náladu, při které mohli senioři zpívat,
tancovat, popovídat si s přáteli a zavzpomínat.
Bylo to hezké! Slova díků, uznání a spokojenosti se ozývala ze všech stran.
Proč tedy něco měnit? Sejdeme se opět s Babouky 20. října 2017 v KD v Dražicích.
Závěrem chceme poděkovat panu Martinu
Pavlátovi za zajištění autobusové dopravy.
Jarka Salabová 

Jsou regiony, kde mají průvody maškar
dlouholetou tradici a dodržují ji dodnes.
Z blízkého okolí můžeme zmínit Milevsko,
kde tuto tradici udržují již 150 let. Výše popisované veselí našich předků v Dražicích asi
nikdy nezažijeme. I u nás putuje obcí masopustní průvod, v letošním roce byl však počet
masek, po několika letech, velmi nízký, a to
i přesto, že jej po delší odmlce doprovázela
živá hudba. Větší oblibě, zejména u menších,
se těší dětský maškarní ples. V tento den můžete v místním kulturním domě potkat řadu
pohádkových postaviček a jiných prapodivných bytostí, pro které je připravena řada soutěží a odměn.
Blanka Čítková
Zdroj: České-tradice.cz, Víra.cz 
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Sbor pro
občanské záležitosti
Od ledna do března letošního roku oslavily své
významné životní jubileum
Jaruška Růžičková Dražice čp. 169
Jiřina Chvalová
Dražice čp. 2
Marie Kosová
Dražice čp. 141
Marie Fajtlová
Dražice čp. 260
Všem jubilantkám přejeme do dalších let
pevné zdraví, mnoho spokojenosti a osobní
pohody.
V letošním roce se narodila
Andrea Ducho
Dražice čp. 36
Andrejce přejeme do života jen to nejlepší.

Autobusem do Tábora a zpátky
Odjezdy autobusů – Dražice–Tábor 11. 12. 2016–9. 12. 2017
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Odjezdy autobusů – Tábor–Dražice 11. 12. 2016–9. 12. 2017
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nestaví na západě
nejede o prázdninách
spoj má určitá specifická omezení - sledujte jízdní řád linky
Nejede 23. 12., 16–2. 1. 17

Kulturní dům nabízí další služby
Kulturní dům na konci března rozšířil své
služby. Byla zde zřízena provozovna holičství a kadeřnictví. Provozovna vznikla
stavebním oddělením části šatny v přízemí
budovy. Zastupitelé na svém zasedání schválili podnikatelský záměr Jany Mužákové
s podmínkou vlastní úhrady veškerých nákladů s touto investicí vzniklých. To s ohledem
na masivní investice, které nás v dohledné době
čekají, a o kterých se dočtete na jiných místech
občasníku. Kompenzace nákladů bude řešena

smluvně zápočtem platby nájmu nebytových
prostor, v sazbě v obci obvyklé. Zbývá tedy
popřát podnikatelský úspěch, ke kterému jsou
samozřejmě potřeba spokojení zákazníci. Tak
neváhejte a přesvědčte se.
Otevírací doba:
Pondělí: 9–16 hodin
Úterý: 9–17 hodin
Středa: na tel. 606 632 385
Čtvrtek: 9–17 hodin
Pátek: 9-16 hodin
Ladislav Lev 

Vydává se 3krát ročně. Dražický občasník vydává obec Dražice; Dražice č. p. 166, 391 31 Dražice,
IČ: 00252239, DIČ: CZ00252239, Registrační číslo: MK ČR E 13153
Redakční rada: šéfredaktor: Lubomír Smažík, členové rady: Stanislav Flígr, Ivan Šimák, Eliška
Pospíšilová, Aleš Melich, Blanka Čítková
Žádáme přispěvatele, aby své příspěvky zasílali nově na e-mail: obcasnik@obecdrazice.cz.
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V prosinci loňského roku jsme se rozloučili
s občany
Jaroslava Klicmanová Dražice čp. 5
Jiří Zuzák		
Dražice čp. 188
Josef Vlček
Dražice čp. 147
Čest jejich památce!

Plánované kulturní
a společenské akce
21. 4. 2017 od 16:00 KD
Dětská burza – jaro/léto
22. 4. 2017 od 10:00 u kostela
Den Země
30. 4. 2017 od 19:00 náves
Pálení Čarodějnic + stavění májky
10. 5. 2017 od 14:00 MŠ
Zápis dětí do MŠ v Dražicích
3. 6. 2017 od 09:00 hřiště TJ
Dětský den
10. 6. 2017 od 08:00 Skalákovi
Jarní tenisový turnaj čtyřher
10. 6. 2017 od 10:30 KD
5. ročník srazu
motocyklů československé výroby
ve 12:30 Výjezd na vyjížďku
25. 6. 2017 od 10:00 kostel
Mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele
25. 6. 2017 obec
Pouť 2017
30. 6. 2017 od 20:00 Rest. Na hřišti
Vítání léta
Začátek července sportovní areál
Návštěva z družení obce Slovany
28. 7. 2017 od 20:00 Rest. Na hřišti
Svatoanenské posezení
1. 9. 2017 od 20:00 Rest. Na hřišti
Loučení s létem
20. 10. 2017 od 17:00 KD
Setkání důchodců s Babouky
Podzim 2017 KD
6. setkání s historií
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