Nezapomeneme

S hlubokým zármutkem
jsme přijali
22. února 2018
smutnou zprávu o úmrtí
našeho spoluobčana
pana

Jana Kuldana.
Odešel velmi náhle,
ale jistě s pocitem,
že svůj život nepromarnil.
Byl člověkem přátelským,
přímým, zodpovědným, který
vždy poradil, povzbudil a nikdy
nic nevzdával.
Aktivně se zapojoval
do veřejného života, byl členem
obecního zastupitelstva.
Děkujeme!

www.obecdrazice.cz

Úvodní slovo místostarosty
Vážení spoluobčané!
Zima nás letos snad nechce opustit a, s očekáváním přívětivějších jarních měsíců mi dovolte
pár slov k dění v naší obci.
Bohužel musím začít tou nejsmutnější událostí ze začátku roku a to tím, že nás navždy
opustil spoluobčan, zastupitel, ale především
kamarád Honza Kuldan. Celý život se podílel
v mnoha oblastech na utváření charakteru obce,
jakou jí známe nyní. Nesmazatelně se tak zapsal do její historie. Čest jeho památce!
Před rokem, v jarním vydání Občasníku, se
s námi dělil starosta obce o významnou novinu,
obdržení dotace na vybudování kmenové učebny a přístavbu základní školy. Od té doby práce významně pokročily. Kmenová učebna je již
od začátku školního roku v provozu. Výstavba
tělocvičny jde rovněž do finále. Termín dokončení, dle smlouvy o dílo, je červen 2018 s tím,
že do konce prázdnin by se měla uskutečnit kolaudace, a se začátkem nového školního roku
2018/2019 by měla být tělocvična otevřena.
V současnosti probíhají práce na omítkách a betonech. Vybíráme interiérové prvky jako jsou
světla, obklady s dlažbami či finální podlaha
tělocvičny. Na způsob čerpání dotace proběhla
v měsíci únoru kontrola z ministerstva, jejíž výsledek byl – bez závad.
Dále proběhlo výběrové řízení na cvičební
prvky vybavení tělocvičny, které budou osazeny
po jejím dokončení. Nicméně již během stavby
bude třeba pro některé osadit kotvící prvky, a to
v souběhu se stavbou nových nosných konstrukcí. Jde především o koše na basketbal, ochranné
sítě či šplhadla.

Se vstupem do tohoto volebního období jsme
si dali cíl, kompletně opravit celý areál základní a mateřské školy. Samozřejmě jsme nevěděli,
jestli se nám vše povede, především v návaznosti na finanční příjmy obce a dotace. Dnes můžeme říci, že je oprava celého areálu na dosah.
V letošním roce bychom chtěli udělat novou krytinu základní školy, opravu krovu, a především
zateplení podkroví. Na tyto práce proběhlo výběrové řízení, tudíž předpokládáme, že vítězná
firma práce provede o prázdninách. Zároveň
máme na prázdniny připraveno zrealizovat fasády na zbývajících objektech a na závěr léta
taktéž dokončit terénní a sadbové úpravy v areálu školy. Ještě v zimních měsících jsme provedli
částečnou rekonstrukci sociálního zařízení, zbylá část proběhne v letních měsících.
Samozřejmě se v letošním roce nebudeme
zaměřovat jen na školu, ač to bude jednoznačně velmi významná část investic roku 2018.
Po dlouhé zimě připravujeme opravu části místních komunikací. V souladu s dlouhodobou strategií plánujeme rovněž udržovací práce v bytovém fondu. Vždy se snažíme, aby větší část
peněz z vybraných nájmů byla investována zpět
do nemovitostí ve vlastnictví obce.
V lednu proběhla volba předsedy rady školy.
Do této funkce byl zvolen Lubomír Smažík. Dalšími členy jsou Ing. Eliška Pospíšilová, Mgr. Ivana Doudová, Mgr. Petra Běhounová, Mgr. Jana
Volková a Jitka Richtrová.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál nádherné velikonoční svátky, hodně zdraví
a osobní pohody nejen v jarních měsících.

Lubomír Smažík
místostarosta obce Dražice
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Výtah z jednání zastupitelstva obce
32. jednání, konané dne 30. 11.
 Informace o probíhajících jednáních s paní
A.H. ohledně pozemku p.č. 1861/32 v k.ú.
Dražice u Tábora.
 Informace o probíhajících jednáních s Okresní hygienickou stanicí v Táboře ohledně sociálního zařízení ve škole.
 Informace o jednání s Ing. Arch. Buzu ohledně změny územního plánu obce Dražice.
 Připraven rozpočet na opravu komunikace
ke kostelu, nyní se rozhoduje, o jakou dotaci
bude v souvislosti s touto akcí požádáno.
 Informace o čerpání rozpočtu obce
k 31.10.2017.
 Informace o rozpočtovém opatření č.
12/2017, které schválil starosta obce.
 Informace o pracovní verzi střednědobého
výhledu rozpočtu obce Dražice na roky 20192021.
 Schváleno znění darovací smlouvy, která bude
uzavřena mezi obcí Dražice a obcí Svrabov.
Obec Svrabov na základě této smlouvy daruje
obci Dražice finanční dar ve výši 500,- Kč jako
spolufinancování setkání seniorů 20.10.2017.
Zastupitelé 8 hlasy schválili znění darovací
smlouvy a pověřili starostu jejím podpisem.
 Schváleno znění Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1030041378/004, která bude uzavřena mezi
obcí Dražice a společností E.ON Distribuce
a.s. za účelem umístění distribuční soustavy – kabel NN a uzemnění na p.č. 2205/31,
2205/32, 2205/33 v k.ú. Dražice u Tábora.
 Schváleno uplatnění inflační doložky v roce
2018 u bytů i nebytových prostor, kromě
nových a zrekonstruovaných bytů v čp. 260
a čp.55.
 Zastupitelé navrhli, aby starosta odpověděl
firmě Stemex stavební hmoty se sídlem v Drhovicích, která žádala obec o povolení umístění reklamy, že je nutné nejprve doložit, že
umístění reklamy je v souladu s platnou legislativou ČR.
 Informace o schůzce, kterou zorganizoval
Svazek obcí mikroregionu Táborsko ve věci
implementace zákona o ochraně osobních
údajů v obcích a krocích, které bude muset
obec i škola v souvislosti s tímto nařízením
podniknout.
 Paní Mičíková informovala o kampani, při
které se hledají stromy svobody, vysazené
k výročí vzniku Československé republiky
v roce 1918. I v naší obci takový strom je,
i když byl vysazen v roce 1968. Paní Mičíková navrhla, aby bylo okolí tohoto stromu
upraveno a byla u něj osazena pamětní deska.
Obec jej zaregistruje do kampaně.
 Informace o průběhu výstavby přístavby tělocvičny ZŠ.
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 Schválen plán práce zastupitelstva obce Dražice na rok 2018.

33. jednání, konané dne 21. 12.
 Ředitelka ZŠ a MŠ Dražice popřála všem krásné nadcházející svátky. Poděkovala za pomoc
od vedení obce a informovala o změnách v ZŠ
a MŠ. Zároveň informovala přítomné o vánoční besídce. Zastupitelé poděkovali paní
ředitelce za spolupráci.
 Informace o čerpání rozpočtu obce
k 30.11.2017.
 Informace o starostou schváleném rozpočtovém opatření č. 13/2017.
 Schválen schodkový rozpočet obce Dražice
na rok 2018. Rozpočet byl schválen na závazné ukazatele – paragrafy. Schodek je plánován
ve výši 3 526 000,- Kč a bude financován ze
zůstatku let minulých.
 Schválen střednědobý výhled rozpočtu obce
Dražice na roky 2019-2021.
 Schválen plán inventur obce Dražice pro rok
2017.
 Schválen plán údržby místních komunikací
obce Dražice.
 Schválen strategický dokument Místní akční
plán vzdělávání ORP Tábor, a to včetně příloh. Tento dokument včetně investičních záměrů je schvalován dle § 84 odst. 2 zákona
128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších
předpisů, z pozice zřizovatele školy v obci.
 Zvoleni zástupci zřizovatele do školské rady
Základní školy a Mateřské školy Dražice,
okres Tábor, a to – Ing. Eliška Pospíšilová
a Lubomír Smažík.
 Návrhy pěti žádostí o dotace z finančních
prostředků Jihočeského kraje, Ministerstva
vnitra ČR a Ministerstva pro místní rozvoj
ČR, a to: akce „JSDH P2 – pořízení nového dopravního automobilu“, akce „Oprava místních
komunikací u školy“, akce „Sportovní areál
Dražice – rekonstrukce střídaček“, akce „Sportovní areál Dražice – výměna ochranných sítí“,
akce „Oprava střešního pláště ZŠ Dražice“.
 Odsouhlasena nová „Pravidla sportovního
rybolovu – rybník „Na Suchých“ obce Dražice
a Meziříčí od roku 2018“.
 Informace o dopisu od firmy O2 Czech Republic a.s. ve věci zrušení veřejného telefonního automatu u bývalého obecního úřadu.
 Schváleno zřízení sociálního fondu obce Dražice a Směrnice obce Dražice o tvorbě a čerpání sociálního fondu.
 Schválen finanční dar Ochraně fauny ČR o.
p.s. v roce 2018 ve výši 2 000,- Kč.
• Zamítnuta žádost Centra pro lidi ohrožené
drogou Auritus o finanční příspěvek.
 Schváleno uzavření pojistné smlouvy na pojištění majetku obce Dražice s Generali pojiš-








ťovnou a.s., zároveň schváleno znění pojistné
smlouvy, zastupitelé pověřili starostu jejím
podpisem.
Mgr. Růžičková informovala o provedené
kontrole účetnictví ZŠ a MŠ Dražice kontrolním výborem se závěrem – bez závad.
Pan Kuldan informoval o provedené namátkové kontrole účetních dokladů obce Dražice
finančním výborem se závěrem – bez závad.
Ing. Pospíšilová poděkovala za sdružení rodičů obci za spolupráci.
Starosta závěrem všem poděkoval za jejich
práci a popřál krásné prožití vánočních svátků a všechno nejlepší do roku 2018.

34. jednání, konané dne 25. 1.
 Informace o čerpání rozpočtu obce
k 31.12.2017.
 Informace o starostou schválených rozpočtových opatřeních č. 14/2017 a 1/2018.
 Informace o jednáních, která proběhla
s Ing. Arch. Buzu ohledně úpravy územního
plánu.
 Schváleno znění Smlouvy o zřízení věcného
břemene č. TA-014330045243/001, která
bude uzavřena mezi obcí Dražice a společností E.ON Distribuce, a.s. ve věci zřízení věcného břemene – umístění distribuční soustavy
– kabelu NN na p.č. 2141/5 v k.ú. Dražice
u Tábora. Zároveň zastupitelé pověřili starostu podpisem této smlouvy.
 Schváleno poskytnutí dotací, finančních darů
a neinvestičního příspěvku na rok 2018 organizacím uvedeným v usnesení k tomuto
bodu. Poskytnutí těchto finančních příspěvků již bylo schváleno v rozpočtu obce na rok
2018.
 Starosta okomentoval činnost Sdružení místních samospráv ČR a v návaznosti na aplikaci zákona o ochraně osobních údajů (GDPR)
navrhl do tohoto sdružení vstoupit. Obec
i škola by tím ušetřily finanční prostředky
za jednotlivé výdaje na aplikaci GDPR v průběhu roku, které jsou s naplňováním tohoto
zákona spojeny.
 Schváleno přistoupení obce Dražice do Sdružení místních samospráv ČR na základě §
46 a § 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích č.
128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv
České republiky a ukládá starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu
s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení
místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho
týdne od jednání zastupitelstva obce.
 Schváleno přistoupení Základní školy a Mateřské školy Dražice, okres Tábor, do Sdružení místních samospráv ČR na základě §
46 a § 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích č.
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128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv
České republiky a ukládá ředitelce školy vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu
s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení
místních samospráv ČR, a to ve lhůtě jednoho
týdne od jednání zastupitelstva obce.
Na vědomí Inventarizační zpráva o provedení
inventarizace majetku a závazků obce Dražice
za rok 2017.
Informace o změně odběratele elektroodpadu
ze sběrného dvora.
Schválena nabídka na zateplení stropní konstrukce nad sálem KD. Starosta informoval
o výměně další části oken a dveří v prodejně
kulturního domu.
Informace o připravované sanaci krovu
v domě čp.55–v současné době se zpracovává
nabídka.
Paní Mičíková se zeptala, co bude se stávající
tělocvičnou. Starosta informoval, že nájem
bude ukončen nejpozději k 31.8.2018.
Paní Mičíková se zeptala na pozemky k výstavbě rodinných domů. Starosta informoval,
že obec má pozemků málo, nacházejí se podél
komunikace ke kostelu.
V pátek 19.1.2018 proběhlo jednání Školské

rady ZŠ a MŠ Dražice, nová členka Iva Doudová byla zvolena jako jediná. Ostatní členové
jsou zvoleni znovu. Předsedou školské rady
byl zvolen Lubomír Smažík.
 Statistické informace paní Mičíkové – v roce
2017 se narodilo 7 dětí, 9 občanů zemřelo, 23
občanů bylo přihlášeno k trvalému pobytu
a 18 občanů se z trvalého pobytu v obci odhlásilo.





35. jednání, konané dne 22. 2.
 Jednání zahájil starosta obce Stanislav Flígr,
který přivítal přítomné a vyzval je, aby uctili
památku kolegy pana Jana Kuldana minutou
ticha.
 Pan M.B. okomentoval svou žádost, aby zastupitelé podpořili petici občanů Zahrádky
proti výstavbě věznice v lokalitě letiště Všechov. Zastupitelstvo obce Dražice vyjádřilo
podporu petiční akci proti výstavbě věznice
v lokalitě letiště Všechov.
 Informace o čerpání rozpočtu obce
k 31.1.2018.
 Informace o starostou schváleném rozpočtovém opatření číslo 2/2018.
 Schválena vítězná firma výběrového řízení
na akci „Oprava střešního pláště MŠ Dražice“







firma Jiří Choutka, Malšice 292, 39175 Malšice.
Schválena vítězná firma ve výběrovém řízení
na akci „Nová kmenová učebna a přístavba ZŠ
Dražice u Tábora – vybavení přístavby“ - firma MTB GROUP BARGIEL & MRÓZEK s.r.o.,
nábřeží Míru 1846/22a, 737 01 Český Těšín.
Informace o žádosti firmy Road M.A.A.T.,
s.r.o. se sídlem Převrátilská 330, 390 01
Tábor, o vyjádření ke stavebnímu záměru
vybudování kavárny v objektu Dražice čp. 6
a vybudování parkoviště – zastupitelé nemají proti záměru žádných námitek.
Schváleno podání žádosti o dotaci na 3
pracovní místa na dobu od května do listopadu 2018 v rámci veřejně prospěšných
prací, která byla zaslána Úřadu práce v Táboře.
Paní Mičíková tlumočila stížnost na stav komunikace, kterou využívá firma Daich s.r.o.
(skládka za prostorem vojenské střelnice).
Starosta vysvětlil status staveb „skládek zeminy“ a dále kroky, které podnikl ve vztahu
k firmě Daich s.r.o. Ta se zavázala provést
průběžnou údržbu.
Pan Melich informoval o části propadlé zámkové dlažby u školy.


Odpadové hospodářství
Rok 2017 je dávno za námi, ale co se odpadového hospodářství naší obce týče, byl rok
definitivně uzavřen v únoru 2018 podáním
Hlášení o produkci a nakládání s odpady do celostátního systému. Je to v podstatě statistika,
s jakými odpady, v jakém množství a jakým
způsobem jsme na území naší obce nakládali.
V roce 2017 Dražice vyprodukovaly 418 tun
odpadu, což je o 18 tun více než v roce 2016.
Tento objem zahrnuje směsný komunální odpad, tříděný odpad (separační hnízda), kontejnery na textil, sběrný dvůr a biologicky rozložitelný odpad. Největší nárůst zaznamenal
směsný komunální odpad, jehož produkce se
zvýšila o 11 tun, dále biologický odpad s nárůstem o 5 tun, zbývající druhy jsou většinou
na stejné úrovni předchozího roku.
Řada společností, se kterými v oblasti odpadového hospodářství spolupracujeme, upravila
výkupní ceny tříděných odpadů. S odvoláním
na současnou situaci na trhu, došlo ke zvýšení
cen za vývoz separačních hnízd i komunálního
odpadu. To má nebo bude mít za následek, že
se náklady na likvidaci vyprodukovaného odpadu zvýší. Tento rok se ukáže, zda, a případně v jaké výši poplatek za „komunální odpad“
pokryje náklady na odpadové hospodářství.
V roce 2017 bylo pouze za likvidaci odpadů vynaloženo 611 tisíc a na poplatcích se vybralo
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524 tisíc. Vy pro zachování současného poplatku můžete udělat to, že se budete snažit množství vyprodukovaného odpadu snížit a poctivě
třídit. Do popelnice patří jen směsný komunální odpad, který zbyde po vytřídění plastu, skla,
papíru, nápojového kartonu, kovů, nebezpečného a objemného odpadu atd.

Směsný komunální odpad
Jak je uvedeno výše, jedná se o odpad, který
už nejde dále více roztřídit a ukládáte ho do vašich sběrných nádob nebo kontejnerů u bytových domů. Pro majitele rekreačních objektů,
kteří nemají vlastní sběrnou nádobu, jsou určeny kontejnery u sběrného dvora. I oni by měli
do nich ukládat pouze vytříděný odpad. Tak ale
zdaleka nečiní. Období červen až srpen je pak
velmi náročný, nejen pro zaměstnance obce,
kteří se snaží okolí kontejnerů udržovat v pořádku, ale i pro majitele přilehlých nemovitostí,
kteří mají tento nepořádek na očích. Proto mě
vždy „vzpruží“ ještě občas se vyskytující uštěpačné poznámky „rekreantů“, že nechápou,
za co mají platit, protože ONI žádný odpad neprodukují. Teď je i vhodné připomenout úhradu poplatku za „komunální odpad“.
Výše poplatku: 500 Kč /osobu s trvalým pobytem nebo za objekt, kde není k TP hlášena
žádná osoba

Poplatek za psa: 150 Kč
Poplatek za dalšího psa: 200 Kč
Splatnost poplatku: 30.6.2018
Možnosti úhrady:
v hotovosti na OÚ v úředních hodinách
kartou na OÚ v úředních hodinách
bankovním převodem – č.ú. 2329301/0100
– v.s. rok a číslo popisné či evidenční (např.
u čp. 166 je v.s. 20180166, u č.ev. 166 je v.s.
20189166)
Pokud uplatňujete jakoukoliv úlevu definovanou v obecně závazné vyhlášce č. 2/2015
o místních poplatcích, je potřeba ji řádně doložit.
V loňském roce obec na podporu třídění
zakoupila sady tašek sloužící k přenosu vytříděného odpadu k separačnímu hnízdu. Tyto
tašky byly vydávány zdarma při úhradě poplatku (sada na číslo popisné). Obec zakoupila 100
sad a už v únoru nebylo co vydávat. Ihned jsme
proto objednali další stovku. V současné době
máme necelou desítku posledních kusů a další
již kupovat zatím neplánujeme.

Tříděný odpad
– separační hnízda
V současné době je v obci 9 separačních hnízd, kde jsou kontejnery na papír,
plast, sklo, nápojový karton a textil. Jejich
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rozmístění je shrnuto v tabulce. Zde bych
Vás chtěla vyzvat, abyste vytříděný odpad
vhazovali do těch správných kontejnerů.
V loňském roce nás Rumpold několikrát
upozornil, že se v kontejneru nenachází pouze odpad, pro který je určen a že nás za to
začnou sankciovat. Co tedy do jednotlivých
kontejnerů patří:
Žlutý kontejner – plasty: fólie, sáčky,
plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly
od pracích, čistících a kosmetických přípravků,
kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící
fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků
a další výrobky z plastů.
NE!: mastné obaly se zbytky potravin nebo
čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či
novodurové trubky.
Modrý kontejner – papír: časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv
z lepenky, knihy, obálky s fóliovými okýnky,
bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového vnitřku, nevadí ani papír s kancelářskými sponkami.
NE!: uhlový, mastný, promáčený nebo
jakkoliv znečištěný papír, použité dětské
pleny
Zelený kontejner – sklo: jakékoliv sklo například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo
z oken a ze dveří.
NE!: keramika a porcelán, autosklo, zrcadla
nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět
do obchodu.
Oranžový kontejner – nápojový karton:
krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout
NE!: „měkké“ sáčky, například od kávy
a různých potravin v prášku, ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin
naproti
Monstě

čp. 4
Lesanka

Sběrný dvůr
Sběrný dvůr je v provozu od roku 2014, tedy
čtyři roky. První rok byl „rozkoukávací“, v podstatě jsme k likvidaci všech přijatých odpadů
využívali služeb Rumpoldu. Od dalšího roku
jsme už trochu tušili, o co jde a snažili se najít pro nás to nejvýhodnější řešení po všech
směrech. Začali jsme spolupracovat s dalšími
společnostmi, které nám dokonce za odpad
zaplatí, anebo zajistíme dopravu sami svými
dopravními prostředky, což je vždy lacinější
než Rumpold. Jak jsem uvedla výše, výkupní
ceny klesají, ale zatím aspoň nemusíme za likvidaci platit. V březnu letošního roku s námi
ukončila spolupráci společnost Asekol s.r.o.,
která od nás odebírala televize a drobné elektrospotřebiče. Důvodem je v podstatě malá
výtěžnost. Místo ní jsme uzavřeli smlouvu se
společností REMA Systém, a.s., takže žádná
omezení pro náš sběrný dvůr z ukončené spolupráce nevyplývají.

Připomenutí důležitých
informací o sběrném dvoře:
Provozní doba:
pondělí: 14:00 – 17:00 hodin
středa: 14:00 – 17:00 hodin
sobota: 09:00 – 11:00 hodin
Pověření zaměstnanci:
Ladislav Veselovský – 724 900 531
Jaroslav Kocík
Zařízení je určeno k dočasnému uložení komunálních odpadů od fyzických osob, které
mají bydliště nebo vlastní nemovitost v k.ú.
obce Dražice, do doby jejich předání oprávněným osobám k využití nebo odstranění. Odpad
je nutno přivézt již roztříděný.
Sbírané druhy odpadů: objemný odpad, železo, objemné plasty, dřevo, pneumatiky, tonery z tiskáren a kopírek, tuky a oleje, motorové
oleje, zbytky barev, baterie a akumulátory, stavební suť (omezené množství), elektrozařízení,
žárovky a zářivky.
Sběrný
dvůr

čp. 55
starý OÚ

nad fa.
Hrobský

Biologicky
rozložitelný odpad
Již tři roky obec v období vegetace rozmisťuje po obci velkoobjemové kontejnery a na požádání zpracuje větve štěpkovačem. Stejně
tak tomu bude i v roce 2018, a to minimálně
od dubna do října. Rozmístění kontejnerů:
sídliště západ – u kontejnerů na separovaný
odpad, náves, východ obce – u hnízda separovaného odpadu naproti Monstě a před sběrným dvorem. Kontejnery budou přistavovány
v pátek a vyváženy v pondělí. Do těchto kontejnerů házejte pouze biologický odpad – trávu
a listí. Seštěpkování a případné uložení většího
množství větví a trávy je možné, v pracovní
době, po domluvě s panem Samcem na telefonu 775 682 629. Běžné množství se štěpkuje
zdarma. Při štěpkování většího množství, což
odpovídá naplnění více než jednoho kontejneru, si zájemce uhradí pohonné hmoty do štěpkovače.
Několikrát jsme žádali o dotaci na domácí kompostéry a vždy bezúspěšně. Letos se
na nás usmálo štěstí a dotace vyšla. Prostřednictvím Mikroregionu Táborsko obdržíme 100 ks. V současné době probíhá výběrové řízení. Vzhledem k tomu, že množství
je omezené, žádáme vás, abyste svůj zájem
nahlásili na obecním úřadě. Žádat mohou
lidé s trvalým pobytem v obci udržující
zelenou plochu či zahrádku (1 kompostér
na číslo popisné). Z důvodu udržitelnosti
projektu vám je obec nemůže zatím „darovat“, ale pouze zapůjčit a tato zápůjčka bude
ošetřena smluvně.
Veškeré informace týkající se odpadů naleznete na webových stránkách obce v záložce „odpady“ nebo vám dotazy zodpovíme
na obecním úřadě. Děkuji všem, kteří článek
dočetli až do konce, odměnou vám bude třeba
domácí kompostér :o).
Blanka Čítková 

čp. 260
nová byt.

škola

Raččany

„Západ“

Papír
Plasty
Sklo
Nápojový karton
Textil

Historie ve fotografiích
V pátek 16. 3. 2018 se v sále místního kulturního domu uskutečnilo již 7. setkání s historií, tentokrát na téma zemědělství a včelařství. Opět jsme tak měli možnost shlédnout
množství dobových fotografií zachycujících
vývoj zemědělství v naší obci a vyslechnout si
osobní zážitky mnohých pamětníků doby mi-
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nulé. V druhé části večera, po přestávce s připraveným občerstvením, jsme se pak seznámili nejen s historií včelařství, ale také jsme se
dozvěděli mnoho nových, většině posluchačů
dosud neznámých informací, týkajících se
chovu včel. Toto setkání s historií bylo opět
velmi zajímavé a těšilo se velké pozornosti

obyvatel obce. Poděkování patří hlavním organizátorům celé akce, jmenovitě paní Mičíkové, Janíčkové a panu Žlůvovi, kteří věnují
svůj volný čas pátrání po naší minulosti a získané informace nám poutavou formou předávají. Zaujmou nejen starší generaci, ale také
nás, mladé!
Lucie Novotná 

www.obecdrazice.cz
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Dotace v roce 2018
Na letošní rok jsme znovu požádali o několik
dotací: Prostřednictvím Svazku obcí mikroregionu Táborsko jsme se znovu zapojili do projektu, díky kterému obec obdrží 100 ks kompostérů z Operačního programu životního prostředí.
Dnes již víme, že tato žádost byla úspěšná,
v současné době probíhá výběrové řízení (bližší
informace naleznete v článku Blanky Čítkové
o odpadech).
Jako každoročně jsme se i letos zapojili
do Programu obnovy venkova, vyhlašovaného
Krajským úřadem Jihočeského kraje. Požádali
jsme o dotaci na opravu střešního pláště ZŠ
Dražice. Výsledek zatím neznáme.

Recitační soutěž

Dále jsme Jihočeský kraj požádali o dvě dotace pro naše fotbalisty – dotaci na výměnu
ochranných sítí za brankami a na rekonstrukci střídaček. Obě tyto žádosti jsou ve stadiu
schvalování.
Jihočeský kraj a Ministerstvo pro místní
rozvoj jsme požádali o dotaci na akci „Oprava
místní komunikace ke škole“. Nyní již víme, že
krajské finance nedostaneme, z Ministerstva
pro místní rozvoj jsme ještě žádnou informaci
neobdrželi.
V letošním roce bychom měli pořídit dopravní automobil pro naše hasiče v rámci projektu
„JSDH P2 – Pořízení nového dopravního auto-

mobilu“. Toto vozidlo bude financováno z části
ze zdrojů Ministerstva vnitra (450 000,- Kč),
z části ze zdrojů Jihočeského kraje (300 000,Kč) a z části z vlastních zdrojů (cca 150 000,Kč). V současné době probíhá výběrové řízení,
naši hasiči si sami specifikovali technické podmínky pro výběr tohoto automobilu v souladu
s technickými podmínky poskytovatelů dotací.
Znovu jsme letos podali žádost o 3 pracovní
místa na veřejně prospěšné práce – poskytovatel Úřad práce v Táboře. Uvidíme, jaké podmínky pro přijetí pracovníků bude letos úřad práce
mít, a zdali se nám podaří najít uchazeče.
Jarka Slabá 

Běžný život školy

V úterý 27. 2. 2018 proběhla v naší škole
recitační soutěž. Zazněly básně Jiřího Žáčka,
Zdeňka Kriebla a dalších. Vše hodnotila porota
složená z paní Skalákové, paní Mičíkové a Sabiny Drtinové.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích – 2. a 3. ročník, 4. a 5. ročník. Z každé kategorie postoupili
první dva do okresního kola v Táboře.
15. 3. 2018 proběhlo okresní kolo, ve kterém
nás reprezentovali Klaudinka Kolářová, Ondra
Sobotka, Sabča Čápova a Kája Běhoun. Můžeme se pochlubit velkým úspěchem našich dětí.
Klaudinka Kolářová zvítězila ve své kategorii
a postupuje do krajského kola. Druhé místo
patří Kájovi Běhounovi. I ostatní soutěžící byli
skvělí. Všem velká gratulace.
Marcela Vosátková 

Nový rok začíná vždy 1. ledna. Ne však ten
školní. Leden je ve škole vždy ve znamení konce pololetí a s tím spojeného vysvědčení. V lednu jsme ukončili plavecký výcvik a Hravé lyžování na Monínci udělalo během jednoho týdne
z malých i z větších zkušené lyžaře. Sportovního ducha jsme neztratili ani v únoru, kdy celou
školu ovládla olympiáda. Dražická tisková kancelář pečlivě mapovala celý průběh olympiády.
Biatlonový závod celý projekt zakončil.
Nezapomínáme však ani na posilování ducha. Beseda s paní spisovatelkou Fišarovou či
recitační soutěž byly příjemným zpestřením
školních dnů. Divadlo mladých Tábor nám pohádkou v kulturním domě pomohlo na chvíli

www.obecdrazice.cz

zapomenout na běžné starosti. Začátek března
nám poskytl chvíli odpočinku o jarních prázdninách. Doufejme, že přibývající sluníčko nám
dodá potřebnou energii zvládnout zbytek školního roku, kdy nás čekají různé soutěže, projekty a samozřejmě výuka.
Ve škole proběhly další stavební úpravy.
Během jarních prázdnin začala rekonstrukce
toalet v přízemí. Došlo k výměně vchodových
dveří do školní stravovny a skladu potravin.
Snahou zřizovatele a vedení školy je vytvořit co nejpříjemnější prostředí pro naše žáky,
aby výuka probíhala v prostředí, ve kterém se
všichni budeme cítit spokojeně.
Marcela Vosátková 
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Olympiáda skončila
nejen v Pchjongčchangu
Víte, že olympiáda probíhala i v dražické
škole? Týden před zahájením ZOH začala fungovat DTK-Dražická tisková kancelář. Olympiáda tak doslova vtrhla do naší školy.
První příspěvky se týkaly hlavně historie,
olympijských symbolů a myšlenek. Vytrhat
z papíru a správně proplést olympijské kruhy,
není jen tak, zejména když jste jen druháček.
V pátek 9. 2. 2018 jsme při slavnostním ceremoniálu zapálili olympijský oheň. Nebojte se,
škola to přežila. Plameny byly jen z barevného
papíru.
Nepřetržitě jsme sledovali olympijské dění
a fandili našim sportovcům. Zároveň jsme se
zamýšleli, co všechno musí člověk udělat, když
chce dosáhnout něčeho velkého, třeba startu
na OH.
Olympijské úkoly jsme řešili doslova
ve všech předmětech. V matematice, geometrii, češtině, angličtině, vlastivědě, přírodovědě,
tělocviku i výtvarce.
Na závěr jsme uspořádali závody. Jako první
se konal biatlon na školním hřišti. Vůbec nám
nevadilo, že není dost sněhu, a že místo střelby z pušky míříme tenisáky na obruče. Bylo
úžasné pozorovat, jak se členové jednotlivých
týmů vzájemně podporují, jak páťáci pomáhají
prvňáčkům, aby se neztratili na trati a jak se
všichni vzájemně povzbuzují.
Po biatlonu následovaly závody v dražickém
žíněnkovém trojbobu a bobovém skeletonu. Ty
žíněnky už stejně byly staré…
V pátek 23. 2. 2018 jsme při závěrečném ceremoniálu vyhlásili vítěze, rozdali čokoládové
medaile a slavnostně uhasili olympijský oheň.
Pedagogové ZŠ Dražice 

Hravé lyžování

V týdnu od 22.1. do 26.1. měli žáci školy, ale
i děti z mateřské školy každé odpoledne možnost nazout lyže a brázdit sjezdovky na nedalekém Monínci. Celkem se tam vydalo 40 malých
účastníků. Vždy je doprovázeli 2-3 pedagogové. Na Monínci si mladé lyžaře rozdělili instruktoři. Celý týden byla super nálada a lyžařské výkony se velmi rychle zlepšovaly. Na konci

Zdravá výživa ve škole

Všichni dobře víme, že se máme stravovat
zdravě. Ale proč to neděláme? Víme, co to
vlastně znamená? Umíme si správně vybrat
potraviny? Proč děti ve školní jídelně ohrnují
nos nad luštěninami a zeleninou?
Na podobné otázky jsme ve čtvrtek 15. 3.
hledali odpovědi na besedě o zdravém stravování dětí s MUDr. Janou Rybaříkovou. Paní
doktorka se nutričním poradenstvím zabývá
profesionálně. Naučila nás pár jednoduchých
pravidel, jak můžeme na sobě zapracovat a po-
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týdne, děti co stály poprvé na lyžích, soutěžily
o nejrychlejší sjezdy ve slalomu na malém kopci. Ti ostatní vybroušenými obloučky sjížděli
úspěšně velkou sjezdovku. Velké poděkování
patří skvělým lyžařským instruktorům a též
pedagogům, kteří buď na lyžích, nebo i bez lyží,
všechny lyžaře ochotně doprovázeli.
Jitka Richtrová 

moci dětem vytvořit správné stravovací návyky.
Nejdůležitější z nich se vám možná nebude
líbit: „Vraťte se do kuchyně a začněte vařit.“.
Svá doporučení podpořila vlastnoručně
připravenou ochutnávkou. Jídla nejen dobře
chutnala, ale lákala i svým vzhledem. Nezbyl
ani drobeček 
29. 5. 2018 vás zveme na další odbornou
přednášku na téma „Vliv sdělovacích prostředků na náš život“.
Olga Makovcová 

www.obecdrazice.cz
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Divadlo mladých Tábor

Adventní ohlédnutí
Byť každý vyhlížíme první jarní sluneční
paprsky, dovolte nám malé ohlédnutí za vánočním jarmarkem. Tradiční rozsvícení vánočního stromečku bylo trochu netradiční.
O hudební vystoupení se tentokrát postaral pěvecký sbor Nuzický zvonek. Klasické
koledy i moderní vánoční písně vytvořily
krásnou atmosféru. Obdržely jsme velkou
pochvalu od členek sboru, kterým se u nás
celý jarmark velice líbil. Ve stáncích nechyběly adventní věnce, jmelí, dekorace, svíčky,
perníčky a občerstvení. Celkem se vypilo 50
litrů punče a 20 litrů čaje, snědlo se 10 vánoček a do kasičky se vybralo rovných 4 000 Kč.
Peníze byly použity na nákup pomůcek pro
školu a školku. Děkujeme za Vaše finanční
příspěvky, za hojnou účast a hlavně všem,
kteří se podíleli na přípravách a organizaci
této akce. Nezapomeňte si přát hodně zdraví
a štěstí během celého roku, nejenom o Vánocích.
SR Dražice 

Zima leteckých
modelářů
V úterý 13. 3. 2018 zavítalo do Dražic Divadlo mladých z Tábora s pohádkou „Jak se
kradou princezny“. Pohádka to byla vskutku
veselá a bavily se nejen děti, ale i dospělí. Celé
představení provázely vtipné dialogy a milé

písničky. Soubor složený převážně z mladých
herců byl na závěr představení odměněn bouřlivým potleskem. Nám se pohádka líbila a těšíme se, že nás tento soubor brzy zase navštíví
s novou pohádkou.
Zuzka Pošvářová 

Zápis do první třídy
Obec Dražice po dohodě s ředitelkou školy oznamuje rodičovské veřejnosti, že zápis
do první třídy pro školní rok 2018/2019
proběhne v pátek 6. dubna 2018 od 14.00

do 18.00 hodin. Prosíme rodiče, aby nezapomněli s sebou přinést občanský průkaz a rodný
list dítěte. Bližší informace rodiče získají přímo
u ředitelky školy.

Dražičtí modeláři letošní sezónu opět zahájili tradičním seriálem závodů nazvaným
Sezimácká liga. Pro letošní rok se pořadatelé
rozhodli snížit počet hodnocených kol z původních pěti na čtyři. Závodníci tak museli
absolvovat minimálně tři ze čtyř závodů, aby
byly jejich výkony započítány v celkovém
hodnocení soutěže. Tento fakt se negativně
projevil na počtu závodníků v celkovém pořadí, který oproti loňskému ročníku výrazně
poklesl.
Z dražického klubu absolvovalo požadovaný počet závodů pouze 6 závodníků, kteří
vybojovali celkem čtyři umístění na stupních
vítězů. Nejúspěšnější byli dražičtí modeláři v kategorii starších žáků, kterou ovládl
Tomáš Král před druhým Štěpánem Bartoníkem. Úspěšný přestup do vyšší věkové
kategorie zaznamenal Ondřej Král, který
na loňské vítězství mezi staršími žáky navázal vítězstvím v kategorii juniorů. Poslední
příspěvek do dražické sbírky pohárů zajistil
svým výkonem Tomáš Bartoník, který při
své premiérové sezóně v kategorii seniorů
obsadil druhé místo.
V letošním roce se dražický klub opět ujal
pořadatelství Mistrovství republiky mládeže. Toto mistrovství se bude konat na letišti
Všechov, stejně jako krajský přebor Jihočeského kraje, na kterém budou mít v dubnu
naši závodníci příležitost, splnit limit pro
zářijové mládežnické mistrovství.
Vít Krátký 
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Mateřská škola od ledna do března
MŠ v novém roce
Starý rok jsme v MŠ zakončili pohádkou
“O nepovedeném čertíkovi“ a využili jsme nabídky Pedagogicko – psychologické poradny
v Táboře, která u nás ve školce provedla vyšetření školní zralosti předškoláků a následně
informovala rodiče o výsledcích. Rodiče tak
získali zpětnou vazbu, ve které oblasti a jak je
třeba dítěti pomoci, aby úspěšně zvládlo nástup do 1. třídy.

A byl tu rok nový
Leden jsme zahájili divadelní pohádkou „Kamarádství nad zlato“. Předškoláci absolvovali
s rodiči 1. setkání ve „Škole nanečisto“ v duchu
zimy. Tato setkání se každoročně opakují. Děti
se seznámí s prostředím školy a hravou formou
si procvičí společně s rodiči dovednosti, které
zúročí následně ve škole. Předškoláci i jejich
mladší kamarádi zvládli samostatně bez rodičů týdenní kurz „Hravé lyžování“ na Monínci.
Na konci měsíce si přihlášené děti s pomocí
maminek i tatínků navlékly náramky a korále
na korálkování v MŠ za odborné pomoci manželů Pokorných.
V měsíci únoru nás navštívilo cirkusové
představení „Klaun a jeho kamarádi“ a „Pohádky z klobouku“. Nejrůznější masky přišly
na náš „Karneval v MŠ“ i na „ 2. karnevalovou
školu nanečisto“.
Připravili jsme pro rodiče zajímavou přednášku s logopedkou o příčinách vad řeči

a útrapách s jejich následným odstraňováním.
Všichni uvítali jarní prázdniny, kdy se
od sebe rozdělily všechny chřipkové bacily nahromaděné ve školce. Mnohé děti tak mohly
s rodiči vyrazit na lyžovačku.
V prvním jarním měsíci dětem Divadlo mladých z Tábora vysvětlilo „Jak se kradou princezny“ . Veselá pohádka s písničkami pobavila
nejmenší i velké diváky. Pro naše děti, které
také mají zkušenost s nejrůznějším veřejným
vystupováním, to byla příležitost, sledovat
na jevišti další šikovné dětské herce.

Brzy nás navštíví psí kamarádi z „Hafíka“
a předvedou nám, co všechno umí.
27. 3. a 28. 3. 2018 rádi ukážeme naši školku
návštěvníkům ve dnech otevřených dveří ZŠ
a MŠ. A hned ve čtvrtek 29. 3. se děti mohou
těšit na velikonoční vyrábění.
Před zápisem do základní školy se naposledy
sejdeme s předškoláky ve „3. škole nanečisto“,
která bude opravdu školní, a všem popřejeme,
aby je opravdu do té školy vzali.
17. 5. 2018 se těšíme na nové školkáčky
u zápisu do MŠ.Jak vidíte, v MŠ se nezahálí.
Hana Krátká 

Hasičský ples
Vážení spoluobčané,
dne 20. ledna jsme pořádali Hasičský ples.
Velice nás potěšila velmi vysoká účast. Všem,
kteří se přišli pobavit a zatancovat, děkujeme.
V dalším období nás čekají již tradiční jarní
akce. Sběr železného šrotu a sběr kamene proběhne v měsíci dubnu, termíny budou upřesněny dle počasí. Další akcí, na kterou bychom
Vás rádi pozvali, je soutěž SDH, která se bude
konat 26. 05. 2018 ve Svrabově.
SDH Dražice 
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Spolek mladých muzikantů Mexická vlna
Navazuji na minulý příspěvek, kdy jsem
psal o „nejkrásnějším dárku“, který si kapela MexWave dá pod stromeček. Ježíšek měl
trochu zpoždění a naše první hudební CD
s 5 skladbami, z nichž jsou 4 vlastní, spatřilo světlo světa přesně 9.3.2018. Toto album
budeme „křtít“ v sobotu 12.5.2018 v hudebním klubu Cadillac (v areálu Univerzity
Tábor). Tímto zvu všechny příznivce mladé rockové hudby na párty, na které bude
možné pořídit si naše CD. Kromě jiných nás
čekají tradiční benefiční koncerty pro organizace zabývající se péčí o postižené či jinak
vyloučené občany. Budou to akce pro: Denní
a týdenní stacionář Klíček v Záluží u Tábora, „I MY, o.p.s.“ ze Soběslavi, která pomáhá
dětem s postižením a jejich rodinám nebo
Domácí hospic Jordán z Tábora. V kapele
ukončil svoji činnost zvukař Tomáš Bartoník. Máme webové stránky, kde můžete
ještě více nahlédnout do života MexWave:
www.mexwave.webnode.cz
Spolek podporují různí sponzoři, počínaje obcemi Meziříčí (starosta pan Karel Černý) a Dražice (starosta pan Stanislav Flígr),

Fotografie kapely MexWave z obalu jejich CD s názvem Album. Zleva: Jenda Švec (basa), David Výborný (bicí), Míša
Sovadina (kytara, zpěv), Anička Voborová (kytara, zpěv), Adri Jakubcová (zpěv), Mája Vondrušková (klávesy, zpěv),
Honza Žilavý (saxofon, klarinet) a Petr Vobora (nehrající kapitán). Fotil: Petr Dobiáš.

přes soukromé osoby až po komerční společnosti. Všem podporovatelům upřímně děkuji za jejich pomoc a dobrou vůli.

Na setkání s Vámi na vydařených
hudebních akcích se těší
Petr Vobora 

Košt po páté!
Na dobrého hospodáře si prostě nepřijde ani
jarní mráz, ani kroupy nebo neúroda – přesně
o tom jsme se přesvědčili v sobotu 3. března
2018 od 15.00 při tradičním Dražickém koštu
pálenek. I přes loňskou tragickou neúrodu ovoce bylo na košt přihlášeno ve třech kategoriích
celkem 34 pálenek, někteří však museli vytáhnout i archív!! Naše soutěž nabývá skutečně
mezinárodního věhlasu, neboť tentokrát 25
koštérů chutnalo kromě českých a moravských
pálenek i vzorky ze Slovenska ale i z Maďarska.
Testování a vyhodnocování probíhalo stejným
osvědčeným způsobem, kdy nikdo až do rozlepení obálky s čísly vzorků a jejich majitelů až
do samého závěru soutěže nevěděl, kdo vyhrál. Kromě vítězů byl panem místostarostou

oceněn také největší kibic koštu Honza Samec
a sběrač roku Láďa Veselovský.
Oceněni byli:
a) Slivovice:
1. Miroslav Dvořák z Pacova, pálenice Pacov
2. Stanislav Benda z Pohoří, pálenice Pohoří
3. Rudolf Louda, Dražický lufťák z Prahy, pálenice Žišov
b) Ostatní pálenky:
1. Vladimír (Míra) Bareš z Nových Dvorů, meruňkovice, pálenice Dobešov
2. Stanislav Benda z Pohoří, meruňkovice, pálenice Pohoří
3. Ladislav Veselovský z Dražic, hruškovice, pálenice Dobešov

c) Pálenky z jablek
1. Pavel Samec z Dražic, pálenice Dobešov
2. Miroslav Dvořák z Pacova, pálenice Pacov
3. Otakar Toman z Dražic, pálenice Pacov
Po vysilující soutěži jsme si i díky sponzorům: obci Dražice, pálenici na Pohoří (Stanislav
Benda) a společnosti Faliko (Miroslav Šašek)
dobře pokecali, poctivě promastili unavené
žaludky a nakonec i zabékali při kytaře a harmonice. Ale pozor: dost oslav a zahálení! Je
nejvyšší čas připravit sudy na letošní úrodu,
která po loňském fiasku musí být vskutku rekordní. Neboť 6. ročník Dražického koštu bude
opět první sobotu v březnu a do sudu patří jen
to nejlepší!!!!
František Kotšmíd 

Vítězové kategorie páleny z jablek
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Fotbal
V zimním období chodíme do tělocvičny
místní ZŠ, kde se věnujeme především všeobecné tělesné průpravě, která bohužel dnešním
dětem hodně chybí. Pravidelně chodí kolem 10
dětí, z nichž některé už postoupily do kategorie mladší přípravky, kde by již pomalu měly
začít hrát opravdové fotbalové zápasy. Hned
jak se oteplí začneme pravidelně zlepšovat své
fotbalové dovednosti a pohybové schopnosti
na venkovním hřišti v areálu TJ. Milí rodiče,
přijďte se podívat na trénink, seznámit se s naším klubem a ihned nechat své děti se zapojit
do dětské zábavy. Nenechte vaše děti sedět
prosím doma. VŠICHNI BUDOU VÍTÁNI.
předpřípravka Jaroslav Fořt
Mladší přípravka pokračovala v trénincích
i přes zimu. Absolvovala dvě velice náročné
zimní ligy. První v Českém Krumlově, kde
v dlouhodobém turnaji bezkonkurenčně zvítězila. Druhou zimní ligu absolvovali kluci v Českých Budějovicích. Zde poměřili své síly s týmy
Písku, SKP České Budějovice, Dynamem České
Budějovice i Jindřichovým Hradcem. A ani
zde jsme se nenechali zahanbit. Dražice obsadily krásné třetí místo z deseti týmů. Věříme,
že v započatých úspěších budeme pokračovat
i v nadcházející jarní části.
mladší přípravka Kamil Maroušek

Mladší přípravka

Starší přípravka

Po podzimní části okresního přeboru starší přípravky nám prozatím patří 3. místo. To
znamená, že v jarní části sezony budeme hrát
finálovou část soutěže a prát se tak o konečné

Vylepšená reputace
starších žen volejbalistek
Po našem sportovním volejbalovém neúspěchu během podzimního volejbalového turnaje
v Dražicích, kdy jsme nedosáhly na stupně
vítězů, přišla velká radost hned začátkem nového roku 2018. Naše družstvo se zúčastnilo
2. ročníku Turnaje přátelství v Týně nad Vltavou. Za naše barvy nastoupily: I. Stuchlíková,
J. Salabová, T. Veselovská, L. Vačlenová, R. Šimáková a P. Stuchlíková. Neměly jsme lehkou
pozici, neboť jsme jely obhajovat loňské první
místo. Na turnaji se utkalo celkem 6 družstev
žen. Počáteční nervozita během prvního zápasu zmizela a po prvním vítězném zápase nás už
nic nezastavilo. Čtyři vyhrané zápasy a jeden
remízový nám zajistily opětovné prvenství. Radost z prvního místa, ze zlaté medaile a z obhájeného putovního poháru byla obrovská
a na podzimní neúspěch už jsme zapomněly.
Další akce, které se zúčastní některé naše
hráčky, je „SRANDAMAČ“ v beach volejbalu
pro začátečníky. Ten se uskuteční 1. dubna v
Beach Ball aréně v Českých Budějovicích.
Ve dnech 18. – 20. května 2018 vyrazíme
na sportovní soustředění v rekreačním objektu Nová Louka u Albrechtic. Zde proběhnou
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nejen tréninkové hodiny pod vedením profesionálních trenérů, ale i závěrečný turnaj všech
zúčastněných sportovců.
Doufejme, že se nám bude dařit a že si každou sportovní akci užijeme co nejlépe.
Za oddíl volejbalistek starších žen
Jarka Salabová 

vítězství v celém ročníku. Přes zimní období trénujeme 2x týdně v dražické tělocvičně
a v táborské tělocvičně při ZŠ Zborovská. Zúčastnili jsme se halového turnaje v Třeboni,
kde jsme skončili na pěkném 2. místě. Jsme
přihlášeni do dlouhodobého turnaje pro ročníky 2008 v Českých Budějovicích. Základní část
jsme zatím ukončili na čtvrtém místě a v následujícím měsíci nás bude čekat souboj o konečné umístění.
starší přípravka Ladislav Bauer
Do jarních, určitě velmi tvrdých bojů, si naše
mužstvo z podzimní části sezóny přináší velmi
solidních 20 bodů. Tento bodový zisk stačil
na 10. místo po polovině soutěže. V zimním
přípravném období naši hráči trénovali 2x
týdně a zaměřovali se především na zvyšování
fyzické kondice. Bohužel tréninková morálka
některých jedinců nebyla taková, jakou by si
asi nejvyšší krajská soutěž zasloužila. Hráčský
kádr se podařilo posílit o nadějného dražického
odchovance Erika Böhma, který dříve působil
v FC MAS Táborsko. V rámci přípravy bylo sehráno i několik přátelských utkáních (FC MAS
Táborsko 3:6, Meteor Tábor 5:0). Doufám, že
se i na jaře můžeme spolehnout na Vaši podporu, za kterou Vám samozřejmě moc děkujeme.
Muži „A“ Miloš Veselý 

Přednáška o zdraví
Ve čtvrtek 1.3.2018 jsme v restauraci kulturního domu přivítali paní Jarku Vomáčkovou.
Její přednáška „Zdraví co nás baví“ nás velice
zaujala. Dostali jsme rady k nezaplacení. Dnes
už víme, jak použít k léčebným účinkům například kuchyňskou sůl, ocet, cibuli, med a ostatní
běžně dostupné domácí suroviny. Seznámila
nás také s bylinnými přípravky. Některé z nich
jsme si mohli na místě zakoupit. Z přednášky
jsme odcházeli nadšeni a obohaceni cennými
radami. Již dnes se těšíme na další povídání,
které je plánováno na 12.04.2018. Paní Vomáčková nám poradí, jak správně udělat odvar,
výluh nebo různé, nám dosud neznámé přípravky, které svou účinností leckoho překvapí.
Proto Vás srdečně zveme na další setkání a doporučujeme: „Tužku a papír s sebou!“
Za SPOZ Dražice Hana Dvořáková 
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Stolní tenis

Naše parta stolních tenistů odkrajuje již 35
sezónu. Přesně před tolika lety byl ping pong
v Dražicích přihlášen do soutěže. Dá se tedy
říci, že je tu již jakási tradice. Umístění a výsledky se víceméně prolínají s kladným hodnocením.
Dlouhodobě se daří vánočnímu turnaji
a memoriálu Lubomíra Běhouna a Oldřicha
Janíčka. Vítězem vánočního turnaje byl Milan
Vlček, neregistrované vyhrál Petr Chytil, který
porazil v boji Lukáše Stuchlíka. Dětskou kategorii ovládl Jakub Stuchlík.
Díky výborné spolupráci s obecním úřadem
a TJ Dražice se nám daří držet vysokou úroveň tohoto sportu. Jediný menší nedostatek je
v nových hráčích. Průměrný věk mužstev „A“
i „B“ je 56 let a to je také známka toho, že se
tento sport dá hrát i ve vyšším věku.
Letošní soutěž byla opět ve znamení velkých zápasů, kde se snaží obě družstva o co
nejlepší výsledky. Před závěrem sezóny je „B“
tým na čtvrtém místě a „A“ tým zaujímá střed
tabulky. Daří se nám už čtvrtým rokem podporovat naší mládež. Každé pondělí od září
do března se pod vedením pana Vošty snaží
nahlédnout do tajů a pravidel stolního tenisu.
S největší netrpělivostí však čekáme na otevření nové školní tělocvičny, kde by naše využití tohoto sportu mohlo najít daleko větší rozměr a uplatnění. Chtěli bychom touto cestou
také za stolní tenis popřát panu Voštovi k jeho
životnímu jubileu.
Sportu zdar a stolnímu tenisu zvlášť
Šerý Jiří 
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Tři kluci v Asii
Poznávat krásy pestrého východu se vydali
Tomáš, Patrik a Míra z Dražic. Bez detailního
itineráře a s batohem na zádech odlétli koncem
ledna do thajského Bangkoku. V metropoli poznali zajímavosti rušných ulic, prohlédli si nejvýznamnější památky a ve vší počestnosti navštívili vyhlášenou show v červeném podniku.
Za tradičními trhy vyrazili západně od Bangkoku do města Maeklong. Nikoli za rychlou jízdu na skútrech, ale spíše za účelem získání fotografie s Evropany, je zastavil místní policista.
Kluci ochotně sympatickému strážníkovi zapózovali a bez pokuty pokračovali dále. Poněkud
zdatní musí být farmáři, kteří obchodují s pestrou nabídkou svých produktů z loděk na řece.
I trh na železnici nabízí velký adrenalin. Trh
se na místě konal odpradávna a když sem byla
zavedena železnice nijak to nezměnilo zažitou
tradici. Trhovci zde prostě dále nabízejí své
zboží, jen se museli přizpůsobit tomu, že jim téměř skrz stánky 8x denně projede vlak. Jakmile zazní lehce přeslechnutelné slabé cinknutí,

všichni jako na povel zasunou stolky na kolejničkách a sklopí plátěné stříšky. Vlak míjí stánky a zboží vyrovnané na zemi v centimetrové
vzdálenosti. Zhruba minutu po jeho průjezdu
jsou zase všechny stánky na svém místě a čile
se obchoduje dál. Jen nic nechápající cizinci
v šoku zírají, zda to byl sen nebo pravda.
Po návratu do Bangkoku odlétli do města
Siem Reap v Kambodži. Tato brána budhistických chrámů se jim stala výchozím bodem pro
poznání jedné z nejvýznamnějších kulturních
památek světa, znovuobjeveného chrámového
komplexu Angkor. Mezi jednotlivými památkami se přesunovali pomocí motorky s přívěsem
zvané „tuk-tuk“. Jednou Míra, při čekání na své
spolucestující, využil tento dopravní prostředek k šlofíku v síti a nabrání fyzických a psychických sil. Omluvenkou mu byl pouze fakt,
že onoho času byl lehce skolen virózou. Jako
opravdoví exoti působili pro domorodce, když
se z jednoho výletu vraceli na skútrech poněkud terénní cestou. Odvážný Patrik rozhodl, že
cesta, značená v mapě čárkovaně, bude ideální.
Když se ptali místních, zda se vybranou trasou
dostanou do svého cíle, jen si „klepali na čelo“.

Nakonec vše dobře dopadlo a kluci se neztratili.
V kambodžské restauraci jim společnost dělala jedna z dívek, jejichž posláním je nejenom
dělat zákazníkům garde, ale hlavně neustále
objednávat jídlo a pití, aby měl host pořádnou
útratu. Díky tomu kluci ochutnali luxusního
kraba. V pití piv se rozhodně nenechali zahanbit. Při placení se číšník mírně zapotil, neboť
jim útratu počítal dle prázdných lahví u jejich
stolu. S pocitem klidu a vyrovnanosti opustili
kambodžské chrámy a přesunuli se na sever
Thajska do města Chiang Mai.
Autentická atmosféra a zelená příroda dlouho izolované oblasti jim umožnila nakouknout
do jiného Thajska, než které nabízejí cestovní
kanceláře. Ve městě chrámů pocítili duchovní
náladu této budhistické země. Vyšplhali nad
město do chrámu Doi Suthep, odkud se jim
naskytl neopakovatelný výhled na okolní krajinu. Při porovnání s našimi kostely na ně chrám
nepůsobil tolik majestátně. Prý se tam jde jako
do obýváku, kde se mnich, mezi modlitbami,
věnuje svému mobilnímu telefonu. Až k hranicím s Barmou se vydali za unikátním kmenem
tzv. „Žírafích žen“. Po staletí si ženy zdobí krky
masivními mosaznými spirálami. Jejich krky
tak působí delší. Dnes jejich vesničky navštěvuje mnoho turistů, díky kterým se tento rituál
udržel a členům kmene zaručuje pravidelnou
obživu. Na severu si užili i prohlídku krápníkové jeskyně a v Chiang Mai se pokochali pestrobarevnými alegorickými vozy, které byly
součástí právě probíhajícího festivalu květin.
Z chladného severu se přemístili do turistického letoviska Krabi.
Slunce, bílý písek, průzračnou tyrkysovou
vodou a skály trčící z moře si užili na známé
pláži Railey Beach, kterou v minulosti zasáhla
ničivá vlna tsunami. Kluky naštěstí žádná živelná pohroma nezastihla. Krizový moment je
však čekal na troj-kajaku při cestě na odlehlou
pláž. Zkoordinovat pohyb na kajaku bývá pracné pro jednoho, natož pro tři najednou. Moře je
nepohltilo a vyvázli bez újmy na zdraví. Patrik
si následně s posádkou „v klidu“ promluvil. Vysvětlil, jak se mají správně v lodi usadit a bezpečně se vrátili zpět na pevninu. Jeden z posledních zážitků prožili při potápění na jednom
z ostrovů. Tomášovu ploutev napadla roztomilá, ale pořádně zubatá ryba Triggerfish. Večer
si, nejen o prožitém dobrodružství, poklábosili
u lahve piva, které popíjeli u thajské „jednoty“.
Po vodních a odpočinkových radovánkách je již
čekala cesta zpět do Bangkoku a odlet domů.
Za poznáním se vydali každý s trochu jinou
představou. Jeden je spíš na adrenalin, druhý
na památky a třetí na přírodu. Cíl měli stejný:
Užít si to! Myslím, že se jim to povedlo.
Eliška Pospíšilová 
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Sbor pro občanské záležitosti
JUBILANTI
(leden - březen)
Julie Vršková, Dražice čp. 89
Marie Kosová, Dražice čp. 141
Růžena Samcová, Dražice čp. 104
Libuše Skaláková, Dražice čp. 99
Jan Čermák, Dražice č.ev. 458
Jaroslava Stejskalová, Dražice čp. 172
Luboš Bártů, Dražice čp. 187
Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví, mnoho
spokojenosti a osobní pohody.

NARODILI SE
Matěj Novotný, Dražice čp. 224
Jan Brody, Dražice čp. 97
Amálie Studenovská, Dražice čp. 151
Miminkům přejemedo života jen to nejlepší.
ZEMŘELI
Jan Kuldan, Dražice čp. 158
František Komínek, Dražice čp. 219
Stanislav Špale, Dražice čp. 72
Čest jejich památce!

PLÁNOVANÉ
KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ
AKCE V DRAŽICÍCH
6. 4. 2018
Zápis do 1. třídy

od 14:00

ZŠ

12. 4. 2018
od 17:00
KD
Beseda s paní Jaroslavou
Vomáčkovou – na jaře s bylinkami
20. 4. 2018
od 16:00
Dětská burza – jaro/léto

KD

30. 4. 2018
od 19:00
náves
Pálení Čarodějnic + stavění májky
10. 5. 2018
od 14:00
Zápis dětí do mateřské školy
v Dražicích

Autobusem do Tábora a zpátky
Odjezdy autobusů – Dražice–Tábor od 4. 3. do 8. 12. 2018
6
X
X
XP
X
X
X
X
X
7P,S
X
8
XP
X
6S
4:48 5:35 6:19 6:20 6:52 6:54 6:56 7:05 8:26 9:01 11:05 11:16 11:33 12:12 12:31
5S
X
X
X
X
X
7S
X
X
6,8
X
X
6,8
XP
13:31 13:43 13:59 14:32 15:54 16:20 16:33 17:02 17:42 18:06 18:42 19:12 19:38 21:19

Odjezdy autobusů – Tábor–Dražice od 4. 3. do 8. 12. 2018
X
X
5:10 5:15

X
5:30

X
X
5:45 6:00

6,8
6:00

XP,S
6:30

X
6:50

6S
9:50

X
8
X,6
XP
X
10:10 11:10 12:10 12:50 12:55

6,8,S
X
7S
X
X
X
7
X
7S
X
X
X
X
13:45 14:10 15:00 15:05 15:22 15:40 16:25 16:30 17:10 18:20 18:20 20:10 22:30
6
7
8


Jede v sobotu		
Jede v neděli		
Jede v neděli a státem uznané svátky
nestaví na západě

X
P
S

jede v pracovní den
nejede o prázdninách
spoj má určitá specifická omezení - sledujte jízdní řád linky

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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MŠ

26. 5. 2018
Hasičská soutěž

od 13:00

Svrabov

2. 6. 2018
Dětský den

od 09:00

hřiště TJ

29. 5. 2018
od 16:00
Přednáška „Vliv sdělovacích
prostředků na náš život“

ZŠ

9. 6. 2018
od 10:30
6. ročník srazu motocyklů
československé výroby
ve 12:30 Výjezd na vyjížďku

KD

24. 6.2018
od 10:00
kostel
Mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele
24. 6.2018		
Pouť 2018
29. 6. 2018
Vítání léta

obec

od 20:00

Rest. Na hřišti

27. 7. 2018
od 20:00
Svatoanenské posezení

Rest. Na hřišti

31.08.2018
Loučení s létem

Rest. Na hřišti

od 20:00

www.obecdrazice.cz

