Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Právě držíte v rukou první číslo letošního Dražického občasníku a já jsem rád, že s nastávajícím
jarem Vám mohu v jeho úvodu sdělit několik informací z dění v naší obci.
Myslím, že nové zastupitelstvo se dobře „zatáhlo“, a jak vedení obce, tak nové výbory začaly
aktivně pracovat v jednotlivých, jim příslušných
oblastech.
Ani organizace a spolky, podílející se na životu
v naší obci, nezahálely. I díky nim jsme prožili pohodové vánoční svátky. Povedl se již tradiční Dražický ples, ples našich sportovců, průvod maškar či
dětský karneval. Všem, kdo se na organizaci těchto akcí podíleli, ještě jednou moc děkuji.
Úspěšné zimní období prožila naše nová tělocvična, která byla ke spokojenosti sportovců zaplněna téměř každý den.
Nežijeme však jen kulturou a sportem, dovolte
mi tedy několik informaci o připravovaných stavebních akcích. Připravili jsme, a na začátku nového roku požádali o několik dotací.
Největší se týká opravy místních komunikací,
kde cítíme dluh, a chtěli bychom každý rok část komunikací dát do nového kabátu. Samozřejmě s přispěním dotace bude nová plocha vždy významně
větší, nicméně i bez dotace se budeme snažit, každý rok část komunikací opravit. Letos bychom
chtěli opravit část komunikace ve středu obce
a komunikaci k Boru. Tam jsme již zahájili práce
na vyčištění a odvodnění vlastního tělesa silnice.
Žádosti o menší dotace jsou na pokračování
oprav tříd v MŠ, které postupně rekonstruujeme, a vybavujeme jak novým topným systémem,
tak především novým a kvalitnějším osvětlením.
V plánu jsou taktéž drobné opravy zázemí sportovního areálu.
Využili jsme jarních prázdnin v ZŠ, a zahájili
práce na využití půdního prostoru školy na sklad,
totéž jsme provedli i v podkroví MŠ. Chemicky
jsme ošetřili část krovu, kde bylo zjištěno napadení hmyzem.
S jarem jsme provedli výměnu již ne zcela funkční
střešní krytiny u garáží bytového domu čp. 4. V Lesance jsme zároveň provedli chemické ošetření části
krovu napadeném hmyzem. V letních měsících zde
chceme provést zateplení podkroví foukanou izolací.
Rozjeli jsme projektové práce na dalších akcích,
u kterých je tento stupeň nezbytný pro další postup realizace. Jedná se především o dokončení posledního stupně projektové dokumentace projektu
pro výběr zhotovitele s výkazem výměr a kontrol-
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ním rozpočtem projektanta pro Komunitní dům
seniorů. Dotace bude vypisována na konci roku,
a chtěli bychom být do té doby připraveni.
Projektujeme revitalizaci domu čp. 55 včetně
půdní vestavby 3 bytů. Zde již bylo stavební povolení vydáno, nicméně vzhledem ke změnám
v dotačních programech tento projekt upravujeme
ve stupni změna stavby před jejím dokončením.
Cílem je, po získání povolení, provést dokončení
rekonstrukce instalací v bytech, vestavba 3 bytů
v podkroví, nový krov a střecha, kompletní zateplení domu, demolice přístavby skladu, vybudování

šenců a dražických patriotů dávat dohromady seznam takovýchto míst, označit je, osadit na místě
písemnými informacemi, a zpřístupnit je v rámci
obnovených stezek jak pro pěší, tak kde to jde, i pro
cyklisty. Vše ve spolupráci v rámci projektu Toulava. Třešinkou na dortu by mělo být propojení lokality Dražice a Dražičky lávkou pro pěší a cyklisty
přes řeku Lužnici. Již jsme objednali architektonickou studii s geologickým průzkumem a zakreslením do fotosnímku. Ta by měla být dokončena
do konce června. Současně pokračujeme v jednání
s městem Tábor o cyklostezce podél silnice 1. třídy

parkovací plochy s částečným zastřešením. Přestože například krov necháme z obecních lesů nařezat
již před létem, domnívám se, že povolení ke stavbě
nás časově přiměje stavbu nechat na příští rok.
Zadali jsme u statika prováděcí projekt na další 2 ramena schodiště v kulturním domě, včetně
podchycení stávající stropní konstrukce. Projekt
bychom měli mít do konce května a následně se
budeme rozhodovat o realizaci tak, aby nenarušila
chod restaurace a kulturního domu. Schodiště by
mělo otevřít prostor již vybudovaný při hlavní rekonstrukci domu, a my bychom zde chtěli dostavět
prostory pro naše spolky v obci.
V letošním roce bychom chtěli zahájit projektovou dokumentaci rekonstrukce střechy a vestavby
podkroví sportovního areálu, neboť krytina je již
za hranicí životnosti. Chceme tedy využít tohoto
velkého zásahu, a vybudovat zde krátkodobé ubytovací zařízení, o kterém uvažovalo již několik předešlých generací vedení TJ a obce.
Sen, který se snažíme proměnit v realitu je,
otevřít a zpřístupnit zajímavá místa v obci, ať
historická či přírodní, jak občanům obce, tak jejím
návštěvníkům. Postupně se snažíme s partou nad-

přes Všechov do Tábora, neboť přetrvávající problém je v řešení majetkoprávních vztahů na jejich
straně. Důležité však je, že i pro vedení města
Tábor je toto jedna s věcí, kterou by rádi v našem
volebním období posunuli dále.
Osobně jsem velmi rád z přístupu a postoje
nového ředitele naší základní a mateřské školy
pana Mgr. Miloše Veselého. Škola má trvale jednu
z největších podpor zřizovatele obce Dražice. Obec
postupně v několika předcházejících letech vložila
do zhodnocení majetku školy zhruba 40 milionů
Kč. Další peníze vkládá do vybavení jak tříd, tak
kuchyně či školních pomůcek. Žádné peníze však
nedokáží nahradit lidský faktor, který tvoří vždy
hlavní tvář a zrcadlo každého školského zařízení.
Myslím, že máme štěstí, že je zde ve vedení člověk,
pro kterého není naše škola jen konečným nebo
přestupním zařízením, ale naopak srdeční záležitostí „dražického patriota“. A právě to se pozitivně
odráží ve vedení jeho školského teamu a reakcích
žáků a jejich rodičů.
Závěrem bych Vám rád popřál ve zdraví prožité
jarní měsíce roku.
Lubomír Smažík, starosta obce 
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Výtah z jednání zastupitelstva obce
2. jednání, konané dne 13. 12.
 Starosta předložil a okomentoval čerpání
rozpočtu obce Dražice k 30.11.2018.
 Starosta předložil a okomentoval rozpočtové
opatření číslo 13/2018, které schválil.
 Starosta předložil zastupitelstvu obce řádně
zveřejněný a na minulém jednání zastupitelstva projednaný rozpočet obce na rok 2019.
Zastupitelé 8 hlasy schválili přebytkový rozpočet obce Dražice na rok 2019.
 Zastupitelé 8 hlasy schválili střednědobý
výhled rozpočtu obce Dražice na roky 20202022.
 Schválen Plán inventur pro rok 2018.
 Zastupitelé schválili návrh záměru prodeje
části pozemku parc. č. 2196/1 v k. ú. Dražice
u Tábora.
 Zastupitelé 8 hlasy schválili znění darovací smlouvy, která bude uzavřena mezi obcí
Dražice a rodiči nově narozených občánků
za účelem poskytnutí finančního daru každému dítěti ve výši 1000 Kč.
 Zastupitelstvo obce odsouhlasilo znění darovacích smluv, na základě kterých přispívají
okolní obce (Meziříčí, Drhovice a Radimovice u Tábora) na akci „Setkání s Babouky“
pořádanou obcí Dražice dne 30.11.2018.
 Ing. Eliška Pospíšilová okomentovala smlouvy o spolupráci s obcemi Meziříčí a Drhovice. Předmětem smlouvy o spolupráci je
úprava podmínek při realizaci společného
integrovaného projektu „Oprava osvětlení
a topení ve třídách MŠ Dražice“. Zastupitelé
8 hlasy schválili znění těchto smluv.
 Starosta obce informoval o ukončení nájmu
budovy bývalé hasičské zbrojnice a současně
předložil záměr pronájmu uvedené nemovitosti. Zastupitelé schválili vyhlášení záměru
pronájmu 8 hlasy.
 Odsouhlasen záměr prodeje garáže u č.
p. 134 (bývalá kampelička).
 Zastupitelé 8 hlasy schválili odpis nedobytných pohledávek ve výši 32 975 Kč.
 Cena vodného a stočného byla odsouhlasena
na stejné úrovni jako v roce 2018, tj.: cena
vodného 50,36 Kč/m3 bez DHP, cena stočného 14,97 Kč/m3 bez DPH.
 Odsouhlasen Plán investic do vodohospodářské infrastruktury obce pro rok 2019.
 Starosta obce předložil zastupitelstvu
smlouvu o svozu odpadu se společností
Rumpold s.r.o.
 Zastupitelé 8 hlasy odsouhlasili uplatnění
inflační doložky pro bytové i nebytové prostory pro rok 2019.
 Pan Ladislav Lev předložil nové znění nařízení o výši odměn členů zastupitelstev
územních samosprávných celků č. 202/2018
Sb., kterým se od 1.1.2019 mění odměny za-
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stupitelů územně samosprávných celků. Starosta obce vyzval k hlasování o odsouhlasení
výše odměn dle nařízení vlády č. 202/2018
Sb. s účinností od 1.1.2019. Zastupitelé 5
hlasy rozhodli o poskytnutí odměn dle nařízení vlády č. 202/2018 Sb. v následující výši
od 1.1.2019:
Starosta 29 501 Kč hrubého/měsíc, místostarosta 26 551 Kč hrubého/měsíc, zastupitel + předseda výboru 2950 Kč hrubého/
měsíc, Člen výboru 2458 Kč hrubého/rok
Zastupitelé projednali a odsouhlasili dodatek č. 1 ke Směrnici o sociálním fondu.
Byly odsouhlaseny žádosti o poskytnutí
daru od následujících organizací v uvedené
výši:
Ochrana fauny ČR, o. p. s. - 2000 Kč
ZŠ a MŠ a poskytovatel sociálních služeb,
Kaňka o.p.s. – 2000 Kč
Domácí hospic Jordán, o.p.s. – 5000 Kč
Diakonie ČCE - středisko Rolnička – 2000 Kč
Zastupitelstvo 8 hlasy zamítlo poskytnutí
finanční podpory Lince bezpečí, z.s.
Bylo odsouhlaseno podání žádostí o dotaci
z JčK na připravené projekty „Oprava osvětlení a topení ve třídách MŠ Dražice“ a „Oprava komunikace „K Boru“ – Dražice“.
Starosta obce informoval o nutnosti sanace
stávajících prvků krovu střechy budovy ZŠ
Dražice. Celkové rozpočtové náklady na sanaci jsou 43 536 Kč.
Paní Mgr. Dana Růžičková, předsedkyně kontrolního výboru, uvedla, že dne
19.11.2018 byla provedena kontrola hospodaření Základní školy a Mateřské školy Dražice, okr. Tábor se závěrem – bez závad.
Starosta obce informoval o provedené kontrole finančního výboru, která proběhla dne
5.12.2018 za účasti pana Stanislava Flígra
a Ing. Evy Šaškové. Kontrola proběhla bez
závad, veškeré placené výdaje souvisejí s činností obce.
Zastupitelé 8 hlasy odsouhlasili Plán zimní
údržby.
Odsouhlaseno znění smlouvy se zpracovatelem zprávy o uplatňování ÚP Dražice.
Obec Dražice obdržela účelovou dotaci
ve výši 4 800 Kč od Generálního ředitelství
HZS ČR. Starosta informoval, že na základě
konzultace se zástupci SDH Dražice, budou
finanční prostředky použity na zakoupení
zásahové obuvi.
Zastupitelé obce byli informováni o proběhlé valné hromadě Svazku obcí mikroregionu
Táborsko. Kromě jiného starosta obce zmínil
vystoupení zástupců TOULAVA, o.p.s., kteří
i nadále pracují na propagaci turistické oblasti na pomezí jižních a středních Čech.
Pan Bc. Ivan Šimák pozval zastupitele na při-









pravované Zpívání u stromečku, které proběhne v obvyklém předvánočním čase.
Paní Renata Samcová informovala o činnosti
sociálního výboru, zhodnotila proběhlé setkání pro seniory a představila plány na nadcházející měsíce. Zastupitelstvo schválilo
navržené doplnění sociálního výboru paní
Hanou Dvořákovou.
Na zasedání zastupitelstva vystoupil pan
P.N., zastupitel obce Jistebnice. Se členy
zastupitelstva proběhla diskuze o místní samosprávě a fungování jednotlivých výborů.
Pan J.Č. informoval zastupitelstvo obce
o investičních akcí, ve kterých by měla obec
pokračovat či je realizovat. Dále připomněl
30leté výročí roku 1989, které si budeme
v příštím roce připomínat. Na závěr zmínil
nutnost úzké spolupráce s místní ZŠ a MŠ.
Paní Ing. Eliška Pospíšilová informovala
o jednání školské rady.

3. jednání, konané dne 3. 1.
 Starosta obce předložil a okomentoval rozpočtové opatření č. 14/2018, které schválil
ke dni 6.12.2018.
 Starosta obce předložil a okomentoval rozpočtové opatření č. 15/2018, které schválil
ke dni 31.12.2018.
 Odsouhlasena darovací smlouva, na základě
které přispívá obec Svrabov na akci „Setkání s Babouky“ pořádanou obcí Dražice dne
30.11.2018.
 Starosta obce předložil zastupitelstvu obce
žádost o prodloužení nájemní smlouvy
v prostorách kulturního domu (prodejna)
od společnosti POGRR s.r.o., jíž končí stávající nájem ke dni 31.3.2019. Po diskuzi bylo
odsouhlaseno, že bude vyhlášen záměr pronájmu s minimální výší nájemného za 400
Kč/m2 na dobu 5 let.
 Společnost Road M.A.A.T., s.r.o., vlastnící
nemovitost č. p. 6, předložila obci Dražice
návrh budoucí smluv kupních na sousedící
pozemky a smlouvy o právu provést stavbu.
Jelikož se v jednom z předmětných pozemků
nachází plynovodní přípojka, budou smlouvy uzavřeny po vyřízení služebnosti na tuto
přípojku. Ing. Pospíšilová informovala, že
se smlouva o zřízení služebnosti inženýrské
sítě již řeší s vlastníkem plynovodní přípojky. Dále se na prodávaný pozemek nechá
zpracovat znalecký posudek ceny obvyklé, ze
kterého bude obec při prodeji vycházet.
 Starosta obce informoval o žádosti pana
R.K. na spolufinancování oprav bytové jednotky, které v minulosti provedl na vlastní
náklady s vidinou, že mu tyto vynaložené
finanční prostředky budou započteny při
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duben 2019
prodeji bytové jednotky. Po diskuzi pověřilo zastupitelstvo obce starostu o provedení
kalkulace nákladů, které vynaložil na svou
rekonstrukci pan R.K. s náklady na rekonstrukce, které provedla obec na své náklady
v ostatních bytových jednotkách. Následně
bude rozhodnuto, zda a jakou formou bude
poskytnuta panu R.K. kompenzace.
 Odsouhlaseny tři žádosti o podporu projektů z programových dotací Jihočeského kraje.
Jedná se o žádosti na projekty: Oprava šaten
a zázemí ve sportovním areálu obce Dražice, Obnova vybavení sportovního areálu
Dražice, Oprava místní komunikace ev. č. 8c
v Dražicích
 Paní Pospíšilová informovala o plánu ZŠ
a MŠ Dražice podat žádost o podporu na vybavení tělocvičny taktéž z dotací vyhlášených Jihočeským krajem.

4. jednání, konané dne 29. 1.
 Proběhla kontrola plnění následujících úkolů z minulého zastupitelstva.
a) Zastupitelstvu obce byl předložen zpracovaný znalecký posudek na stanovení ceny
hodnoty nemovitých věcí (stavebních pozemků), který je orientačním náhledem pro
obecní vyjednávání při prodeji pozemků
na území obce Dražice.
b) Starosta obce zmínil, že podklady ke stavebnímu záměru společnosti Road M.A.A.T.,
s.r.o. na stavbě č.p.6 byly rozeslány všem
zastupitelům obce.
c) Starosta obce spolu s panem Stanislavem
Flígrem potvrdili, že pracují na zjištění nákladů na provedené opravy v bytu č.p. 4.
d) Pan Ladislav Lev informoval o předaných
podkladech k radarovému ukazateli. Paní
Pospíšilová do následujícího zastupitelstva
doplní potřebné informace.
 Starosta předložil a okomentoval čerpání
rozpočtu obce Dražice k 31.12.2018.
 Starosta obce předložil a okomentoval rozpočtové opatření č. 1/2019, které schválil
ke dni 7.1.2019.
 Zastupitelstvo obce Dražice 9 hlasy odsouhlasilo znění kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 2196/1 v k. ú. Dražice u Tábora
o výměře 65 m2 manželům H.
 Na základě vyhlášeného záměru prodeje garáže u č.p. 134 obdržela obec Dražice jednu
nabídku na odkup předmětné nemovitosti.
Jelikož nebyla nabídka úplná, pověřilo zastupitelstvo obce starostu obce zahájením
jednání se zájemci o odkup. O výsledku jednání bude podána informace na následujícím jednání zastupitelstva.
 Zastupitelé pověřili starostu obce provést
průzkum trhu, který ověří případnou poptávku o obdobné zařízení vč. aktuální ceny
obvyklé.
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 Odsouhlasen odpis pohledávek za komunální odpad, které jsou po uplynutí vymáhací
lhůty v celkové výši 3066 Kč.
 Zastupitelé obce schválili záměr prodeje
2 částí plynovodu – lokality „KD –kostel“
o délce 239 m a „Dražice – Východ“ o délce
74 m.
 Odsouhlasen návrh na podání žádosti o dotaci na 2 zaměstnance z úřadu práce. Zastupitelé 9 hlasy podání žádosti odsouhlasili.
 Zastupitelé obce odsouhlasili poskytnutí
finančního daru pro Centrum vrcholného
sportu a moderního tance ATAK z.s. ve výši
2 100 Kč.
 Zastupitelé 8 hlasy (1 hlas proti) schválili
poskytnutí dotací, finančních darů a neinvestičního příspěvku na rok 2019 těmto organizacím:
- ZŠ a MŠ Dražice – 800 000,- Kč neinvestiční příspěvek na provoz
- TJ Dražice – 250 000,- Kč neinvestiční dotace
- Toulava o.p.s. – 3 000,- Kč finanční dar
- Ochrana fauny Votice – 2 000,- Kč finanční
dar
- MS Raště Dražice – 12 000,- Kč finanční
dar
- ZŠ Kaňka – 2 000,- Kč finanční dar
- Sdružení rodičů ZŠ Dražice – 12 000,- Kč
finanční dar
- Dražičtí komedianti – 12 000,- Kč finanční
dar
- NOM Dražice – 12 000,- Kč finanční dar
- Mexická vlna – 12 000,- Kč finanční dar
- Letecko-modelářský klub Dražice –
12 000,- Kč finanční dar
- Jawa klub Dražice, M. Kašpar – 12 000,- Kč
finanční dar
- Hospic Jordán – 5 000,- Kč finanční dar
- Diakonie ČCE – Rolnička – 2 000,- Kč finanční dar
- SDH Dražice – 12 000,- Kč finanční dar
- MAS krajina srdce – 4 000,- Kč finanční dar
- Atak z.s. – 2 100,- Kč finanční dar
 Odsouhlasen dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci na projektu „Oprava osvětlení a topení ve třídách MŠ Dražice“ s obcí Drhovice.
 Zastupitelstvu obce byla předložena zpráva o uplatňování územního plánu. Starosta
obce informoval o možnostech provedení
požadovaných změn ve stávajícím územním
plánu. Jelikož nejsou doposud obdrženy
veškeré potřebné informace, vč. nabídky
na zpracování dodatku k územnímu plánu,
nebylo o konkrétním postupu rozhodnuto.
 Zastupitelé odsouhlasili místo a termín pro
pořádání svatebních obřadů na území obce
Dražice. Současně byl 9 hlasy odsouhlasen
poplatek ve výši 1000 Kč za obřady konané
mimo stanovené místo a termín.
 Odsouhlasena inventarizační zpráva, která
shrnula provedené inventury majetku a závazků obce Dražice za rok 2018.

 Zastupitelstvo obce 9 hlasy odsouhlasilo
podání žádosti o dotaci na opravu místních
komunikací 1c a 8c vč. potřebné finanční
spoluúčasti na projektu.
 Starosta obce zmínil potřebu aktualizovat
Místní program obnov venkova. Místostarostka obce vyzvala zastupitele, aby jí zasílali
své případné podněty ke zpracování nového
MPOV.
 Zastupitelstvo odsouhlasilo 9 hlasy TA3
Projekt, Ing Pavel Primas, ul. 9. května
678, 390 02 Tábor s nabídkovou cenou
301955,50 Kč vč. DPH jako vítězného uchazeče o veřejnou zakázku na zpracování výše
uvedené projektové dokumentace
 Obci Dražice byla doručena žádost o poskytnutí daru na činnost rodičovského
centra Radost, které poskytuje odborné
služby pro rodiny, rodiče a děti. Po diskuzi
nebylo přistoupeno k hlasování o poskytnutí daru a starosta obce byl pověřen k zajištění doplňujících informací od žadatele
o dar.
 Pan Šimák informoval o nabídce divadelního
spolku z Vlastiboře na vystoupení.
 Pan Flígr jako doplnění okomentoval poskytnuté finanční prostředky v rozpočtech
na rok 2018 a 2019 pro TJ Dražice na pronájem sportovní haly.
 Paní Samcová informovala o činnosti sociálního výboru a Sboru pro občanské záležitosti.

5. jednání, konané dne 28. 2.
 Proběhla kontrola plnění následujících úkolů z minulého zastupitelstva.
a) Zastupitelé 9 hlasy schválili výši a formu
kompenzace v minulosti vynaložených nákladů na opravu BJ č. 1 v č. p. 4.
b) Starosta obce informoval o proběhlém jednání se zájemci o koupi garáže u č. p. 34.
V rámci jednání bylo domluveno, že bude
zpracován znalecký posudek, který bude základem pro stanovení výše kupní ceny předmětné nemovitosti.
c) Zastupitelstvo obce zamítlo poskytnutí finančního daru obecně prospěšné společnosti RC Radost o. p. s.
d) Místostarostka obce informovala o probíhajícím zpracování MPOV.
e) Místostarostka obce dále představila, v jakém režimu probíhá provozování radarů
v obci Bernartice.
 Starosta předložil a okomentoval čerpání
rozpočtu obce Dražice k 31.1.2019.
 Starosta obce předložil a okomentoval rozpočtové opatření č. 2/2019.
 Zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočtové
opatření č. 3/2019, které se týká odúčtování
dotace OPŽP – vozidlo bioodpad.
pokračování na str. 4
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Výtah z jednání
zastupitelstva obce
pokračování ze str. 3
 Odsouhlasena smlouva o zřízení věcného
břemene na plynovodní přípojku v pozemku
parc. č. 2220/1 v k. ú. Dražice u Tábora.
 Zastupitelé obce 9 hlasy odsouhlasili jako
budoucího nájemce na společnost Flosman
a.s. Nájem bude uzavřen na dobu 5 let s výší
nájemného 820 Kč/m2/rok.
 Starosta obce předložil zastupitelům obce
obdržené nabídky na dodávku stolů do kulturního domu. Po diskuzi bylo rozhodnuto,
že bude společností Technotrade CR s.r.o.
předložen jeden vzorek stolu o rozměrech
85x85 cm s tloušťkou desky 18mm.
 Zastupitelé 9 hlasy odsouhlasili Plán financování obnovy vodovodu a kanalizací 20192028 v obci Dražice.
 Zastupitelé obce Dražice projednali předloženou Zprávu o uplatňování Územního plánu obce Dražice.
 Zastupitelstvo obce Dražice 9 hlasy schválilo
znění Domovního řádu.
 Schválena směrnice pro provoz vozidla
JSDH.
 Starosta obce informoval o proběhlém jednání se zástupci České pošty, s. p. ve věci
převodu budovy České pošty, s. p., které bylo
zahájeno na základě záměru zřízení pobočky
České pošty, s.p. formou Pošta partner.
 Zastupitelé obdrželi informaci, že byla odeslána pozvánka partnerské obci Slovany
na každoroční setkání.
 Paní Pospíšilová informovala o uzávěrce
Dražického občasníku, která byla stanovena
na 31.3.2019.
 Starosta obce Dražice předložil možné varianty na znovu instalaci zpomalovacího prahu u areálu hřiště.
 Odsouhlaseno složení povodňové komise:
předseda – Lubomír Smažík, místopředseda
– Ing. Eliška Pospíšilová, člen – Michal Páša
(velitel zásahové jednotky), člen – Ladislav
Lev, zapisovatelka – Jaroslava Slabá
 Odsouhlasen krizový štáb obce ve složení:
předseda – Lubomír Smažík, členové –
Ing. Eliška Pospíšilová, Michal Páša, Ladislav
Lev, Bc. Ivan Šimák
 Ing Zdeněk Novotný informoval o proběhlém jednání výboru životního prostředí,
který jako hlavní otázky probíral veřejnou
zeleň, režim bioodpadu, zalesňování, budoucí skládku bioodpadu (kompostárnu) a třešňovou alej na konci „sídliště jih“.
 Paní Samcová informovala o činnosti sociálního výboru a Sboru pro občanské záležitosti. V plánu na další měsíce je pokračování v pravidelných rukodělných pracích

a cvičení.
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Dotace v letošním roce
I v letošním roce se pokoušíme získat finanční prostředky pro obec formou dotací. V lednu
letošního roku byly podány žádosti o dotace
na Krajský úřad Jihočeského kraje.
Z dotačního programu „Podpora sportu“
jsme požádali o dvě dotace. První je určena
na obnovu vybavení sportovního areálu Dražice (pořízení technického nářadí a ochranných
sítí), zde jsme požádali o 43 661,- Kč. Druhá je
určena na rekonstrukci a opravy šaten a sociálního zařízení sportovišť, zde jsme požádali
o 393 318,- Kč.
Z dotačního programu „Program obnovy
venkova“ jsme požádali již koncem loňského
roku také o dvě dotace. První je žádost o dotaci na opravu osvětlení a topení ve třídách
MŠ Dražice. Na této akci by se měly finančně
spolupodílet i okolní obce Drhovice a Meziří-

čí. Krajský úřad by nám měl přispět částkou
165 000,- Kč. Další žádost byla zaměřena
na opravu komunikace „K Boru“, zde jsme požádali o 300 000,- Kč.
Na Ministerstvo pro místní rozvoj jsme směřovali naši žádost o opravu místních komunikací v intravelánu obce. U této akce jsou náklady vyšší, požádali jsme o 2 371 414,- Kč.
Poslední podanou žádostí je žádost adresovaná na Úřad práce v Táboře o finanční podporu dvou pracovních míst, zřizovaných obcí
na letní období. Letos zatím úřad práce vypsal
dotační program pouze na tři měsíce s finanční
podporou 15 000,- Kč na jedno pracovní místo
a měsíc.
Všechny žádosti jsou ve stadiu schvalování,
tak uvidíme…
Jarka Slabá 

Komu je to zapotřebí?!?

Tak jsme zase dostaly „ťafku“ od života…
Snažíme se udržovat hezké prostředí nejen
na úřadě, ale i kolem něj. Radost z tohoto prostředí máme nejen my, ale i ti, kteří k nám zavítají. Každoročně okna zdobí sezónní květiny,
v zimě děláme vánoční aranžmá, na jaře zase
velikonoční. Letos jsme na jaře, tak jako každý
rok, zasadily krásné primulky a fialky. Dnes při-

jdeme do práce a nestačíme se divit. Někomu se
hodila červená primulka z osazeného truhlíku.
Komu asi tak stojí za to, znehodnotit celý truhlík ukradením jedné květiny za 25,- Kč. Nad
tím opravdu zůstává rozum stát. Doufáme, že
z této květiny bude mít dotyčný radost. Říkám
si, kéž by tak ty květiny měly ruce…
Jarka Slabá 

Poděkování
Ráda bych touto cestu poděkovala za každoroční setkání seniorů, která pro nás naše obec pořádá. Především panu Flígrovi za perfektní vedení obce v minulých letech. Díky Vám a Vašim kolegům naše vesnice
jenom kvete a nám občanům se hezky žije.
Ještě jednou děkujeme za Vámi odvedenou poctivou práci.
Hana Kuldanová 

www.obecdrazice.cz
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A zase ty odpady!
Většina z vás články, týkající se odpadového
hospodářství, rovnou přechází. Téma to není
nijak zábavné, ale příjmy z místních poplatků
a přijatých odpadů a výdaje na likvidace přijatých odpadů jsou v rozpočtu významné a v konečné fázi jejich bilance ovlivňuje výši poplatku
za komunální odpad.
V roce 2018 prošlo naše odpadové hospodářství změnami. Konec obchodování s odpady
s Čínou nás také ovlivnila. Ve stručnosti se dá
říci, že náklady na likvidaci jdou neustále nahoru, příjmy za předané vytříděné komodity zase
pozvolna klesají.

Komunální odpad
Svoz tuhého domovního odpadu pro naši
obec zajišťuje firma Rumpold s.r.o. V současné
době je svoz v zimním režimu, a to každé pondělí. Od 29. dubna bude svoz odpadu v letním
režimu - každé úterý.
U likvidace komunálního odpadu došlo k navýšení cen. V roce 2017 činila cena za likvidaci jedné tuny KO 1.373 Kč, od roku 2018 je to
již 1.499 Kč, což v penězích činí navýšení o cca
35.000 Kč. K tomu jsou ještě náklady na dopravu/svozový den.
Nádobu s odpadem doporučujeme vyndat
den předem na viditelné místo. Obsluha má
nádobu vrátit na místo tak, aby umístěním nezpůsobila nehodu či jinou škodu. Je oprávněna
nádobu nevyvézt, pokud se v ní nachází žhavý
popel či odpad, který do komunálního odpadu
nepatří. Pro majitele rekreačních objektů bez
vlastní sběrné nádoby jsou určeny kontejnery
u sběrného dvora.
Poplatek za svoz komunálního odpadu zůstal nezměněn. Činí 500 Kč za osobu s trvalým

pobytem v obci a 500 Kč za objekt, ve kterém
není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba.
Poplatek je splatný do 30.6.2019. Uhradit jej
můžete v úředních hodinách v kanceláři OÚ
v hotovosti nebo kartou (již dva roky máme
platební terminál, o kterém jsme vás informovali již dříve) nebo bankovním převodem. Bližší informace o bezhotovostní úhradě naleznete
na webových stránkách v sekci Odpady – Komunální odpad.

Tříděný odpad
Zde došlo také ke změnám. Počet sběrných
hnízd se ustálil na devíti – u školy, před novou
bytovkou, za bývalým úřadem, nad firmou
Hrobský, u Lesanky, naproti družstvu, na západě, v Račanech a u sběrného dvora. Ve většině
těchto hnízd jsou kontejnery na plast, sklo, papír a tetrapak (nápojový karton). Tato hnízda
jsou vyvážena na naši výzvu přes internetovou aplikaci. I v tomto směru došlo k výrazné
změně. Dříve „musela“ firma odpad vyvézt
do 3 dnů po výzvě, většinou se tak událo hned
druhý den. Vzhledem k velkému nárůstu počtu
sběrných nádob po celém táborsku firma prodloužila lhůtu na 5 dnů, k tomu se auto občas
porouchá, a už nestíhají. Snažíme se objednávat efektivně s přihlédnutím k situaci ve všech
hnízdech, protože firma pak sveze všechny
kontejnery dané komodity, ať jsou plné či poloprázdné. Samozřejmě, že výtěžnost je rozdílná, proto je pro nás jakýmsi vodítkem situace
u hnízda za bývalým úřadem a u nové bytovky.
U tříděného odpadu došlo také ke zvýšení
nákladů. Obec platila a platí za vývoz každé nádoby. Až do roku 2017 neplatila za likvidaci komodit. Od loňského roku platí nejen za vývoz,

ale i za likvidaci tetrapaku, plastů a paušální
částky za dotřídění.

Sběrný dvůr
Změny postihly také sběrný dvůr, který provozuje obec od roku 2014. Provozní hodiny
jsou v pondělí a ve středu od 14 do 17 hodin,
v sobotu od 9 do 11 hodin. Stále platí, že se
snažíme najít co nejekonomičtější řešení, mít
minimální náklady s likvidací a maximální příjmy z prodeje odpadu.
V loňském roce s námi ukončila spolupráci
společnost Asekol, která od nás odebírala televizory a drobné elektrospotřebiče. Místo ní
jsme uzavřeli smlouvu se společností REMA
Systém, a.s. Změny nastaly i ve spolupráci s firmou MH Odpady, která omezila druhy odebíraných plastů. Naopak jsme začali spolupracovat
s firmou Dual link, které předáváme polystyren. I zde platí, že náklady rostou a případné
příjmy klesají.

Bioodpad
U sběru a likvidace biologického odpadu
žádné podstatné změny nejsou. V roce 2018
vám bylo zapůjčeno 100 ks kompostérů určených k domácímu kompostování. Nadále budou o víkendech od dubna do listopadu po obci
rozmístěny velkoobjemové kontejnery – na návsi, naproti družstvu, na západě, ve sběrném
dvoře. Od prosince do března pak bude pro bioodpad vyčleněn jeden kontejner ve sběrném
dvoře. Máte-li větší množství bioodpadu a potřebujete případně na něj zapůjčit kontejner,
kontaktujte pana Samce – 775 682 629.
Blanka Čítková 

Porovnání nákladů na likvidaci odpadů v roce 2018 a 2017
Fakturované náklady na likvidaci odpadů
Komunální odpad

Tříděný odpad

Sběrný dvůr

Biologický odpad

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

Náklady

512 466,00 Kč

497 702,00 Kč

98 919,00 Kč

59 168,00 Kč

74 245,00 Kč

63 810,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Množství

276 t

291 t

36 t

22 t

47 t

62 t

61 t

51 t

V tabulce jsou zahrnuty fakturované náklady od našich partnerů, nezahrnují mzdové náklady, náklady na energie, materiál a ostatní
provozní náklady.

www.obecdrazice.cz
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Leden
březen
*
První sníh
*
Hravé lyžování
Monínec
*
Karneval
*
Zdravověda
hrou
*
Korálkování pro
maminky
*
Veselé
bubnování
*
Divadlo
a cirkus
*
Škola nanečisto
*
Sport
v tělocvičně
*
Plavecký výcvik
*
Boby na suchu
*
Farma
pana Nováka
*
6

Mateřská škola

www.obecdrazice.cz
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Duben
červen
*
Sportovní
olympiáda
*
Divadla
*
Škola nanečisto
*
Schůzka rodičů
*
Velikonční
vyrábění
*
Zápis do MŠ
*
Oslava pro
maminky
*
Canisterapie
*
Focení tříd
*
Třídní výlety
*
Zahradní
slavnost
*

www.obecdrazice.cz
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Leden
březen
*
Novoroční
putování
*
Projektový den
*
Sport
a dovedné ruce
v družině
*
Florbalové
turnaje
*
Turnaje ve
vybíjené
*
Zimní
přespávání
*
Hravé lyžování
Monínec
*
Školní karneval
*
Atak - taneční
soutěž
*
Modrý den
*
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Základní škola
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*
Okresní
recitační soutěž
*
Matematický
klokan
*

Duben
červen
*
Anglický týden
*
Zápis do ZŠ
*
Den Země
*
Štafetový pohár
*
Atletická
olympiáda
*
Den dětí
*
Školní slavnost
*

www.obecdrazice.cz
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Dražický ples 2019
V sobotu dne 19. ledna 2019 proběhl Dražický ples. Ráda bych se podělila se svými dojmy,
nejen z pohledu účastnice, ale i té, která v rámci
příprav přiložila ruku k dílu. K tanci a poslechu
zahrála skupina H+ band. Ať už člověk preferuje kterýkoli styl, nenašel se snad nikdo, kdo by
si nepřišel na své. Taneční parket byl stále zaplněný. Komu při tanci začaly docházet síly, mohl
se občerstvit na vynikajícím rautu. Díky skvělé
organizaci a týmu, který se podílel na přípravě,
byl tento ples opět jedním z nejlepších v širokém okolí. Všem, kteří se na přípravě podíleli,
děkujeme. Dále moc chceme poděkovat všem,
kteří ples podpořili svou účastí, a těšíme se, že
se opět sejdeme na dalším plese v roce 2021.
Klára Petrášková 

Vynášení Morany
Den před “Smrtnou nedělí” vyrobily dražické děti svou první Moranu. Materiál na výrobu
si musely nejprve najít podle mapky. Sláma,
oblečení a vajíčka na korále se ukrývaly třeba

na hřišti nebo v altánu u kostela. Jakmile byla
“Smrtholka” dokončena, vynesly jí děti k potoku. Zde jí utopily a nechaly odplout, aby symbolicky odnesla zimu a vše zlé ze vsi. Na návsi
se pro děti mezitím připravil ohýnek. Holky
a kluci se posilnili buřtíkem a pochutnali si
na sladké tečce. Přejeme Vám krásné jarní dny.
Sdružení rodičů ZŠ Dražice 

Předpřípravka

Fotbal

Předpřípravka pracuje s dětmi od 4,5 let
věku, zatím nezasahujeme do žádných mistrovských soutěží, o to s větším zápalem se
na přátelská fotbalová utkání připravujeme
a těšíme. Naši nejmenší hráči se věnují hlavně
základům fotbalové abecedy formou her a soutěží. Veškerá pohybová činnost je v tom věku
velmi důležitá a děti by ji měli mít každý den
(jízda na kole, běh, lezení, skákání, plavání
atd.) Trénují zatím 1x týdně v sezóně na hřišti
TJ a nyní v zimním období v nové sportovní
hale při ZŠ Dražice. V současné době k nám
chodí 9 dětí, a proto bychom chtěli i touto formou pozvat další zájemce, kteří by se chtěli přijít podívat na náš trénink.
Trenéři: Jaroslav Fořt, Aleš Melich

Mladší přípravka

Nohejbal
Chceš si zahrát nohejbal? Bolí tě kolena
a máš strach, že to nezvládneš? Neboj, s námi
to dáš! (Nějaká ta ortéza se ještě najde). Hrajeme každý pátek v areálu TJ. Pokud jsi zdráv,
přijď taky :)!
Samík 

V zimních měsících využíváme 2x týdně nejlepší halu v táborském okrese, za to děkujeme
obci Dražice. Dále obrovské poděkování patří
především TJ Dražice za vytvoření podmínek
k rozvoji malých fotbalistů, jmenovitě hlavně
Miloši Veselému a Jirkovi Novotnému. Už se
moc těšíme na jarní fotbalová utkání.
Trenéři: Jaroslav Loužecký, Roman Vačlena

Starší přípravka
Zimní přípravné období absolvujeme v dražické sportovní hale, kde máme ideální pod-
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mínky pro další rozvoj našich hráčů. Během
zimní fotbalové přestávky hrajeme velmi kvalitně obsazený turnaj v Českých Budějovicích,
kde jsme po základní části na 3. místě a budeme hrát finálovou skupinu.
Trenér: Ladislav Bauer

Muži „A“
Do jarní části mistrovské soutěže jsme nevstoupili vůbec dobře, a prohráli všechny tři
úvodní zápasy. Bohužel nás zatím srážejí individuální hráčské chyby v obranné fázi a neproměňování vyložených brankových příležitostí ve fázi útočné. Nezbývá nám nic jiného
než tvrdě trénovat a věřit ve zlepšení. Jinak
v zimním přípravném období naši hráči trénovali 2x týdně, přičemž se zaměřovali především
na zvyšování fyzické kondice. Tréninková morálka nebyla až tak špatná, a v plné míře jsme
užívali luxusu, který nám skýtá nová sportovní
hala. Hráčský kádr se prakticky nezměnil, bohužel se nepodařilo přivést žádnou výraznou
hráčskou posilu. Pouze se změnil trenérský
realizační tým, který v současné době pracuje
ve složení Tomáš Hořejší a Vlastimil Stuchlík.
V rámci přípravy bylo sehráno i několik přátelských utkání na umělé trávě v Sezimově
Ústí. Pevně věřím, že se můžeme spolehnout
i na jaře na vaši podporu, za kterou vám samozřejmě moc a moc děkujeme.
Muži „A“ Miloš Veselý 
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Za krásami našich hor

Hattrick nám vyšel

Mnozí z vás ani netuší, že tu mezi námi jsou
i zdatní běžkaři. Již 18 let se scházejí nadšenci
tohoto sportu, a od šumavských hvozdů až přes
krkonošské velikány brázdí bílou stopu. Jeden
z posledních ročníků byl obzvlášť zajímavý tím,
že se týkal 700 let od narození Karla IV., který
byl v Krkonoších vytesán do ledu. Mohu vám
potvrdit, že větší emoce a krásu jsme v přírodě
nezažili. Doufám, a pevně věřím, že nám tato
záliba a relaxace ještě dlouho vydrží.
Šerý Jiří 
Letošní rok jsme my, ženy volejbalistky –
starší, zahájily velmi úspěšně. V lednu jsme
se zúčastnily 3. ročníku Poháru přátelství,
který se uskutečnil ve sportovní hale v Týně
nad Vltavou za účasti 6 týmů. Oba předešlé ročníky jsme vyhrály, a proto jsme byly
rozhodnuté vyhrát i potřetí. Naše odhodlání zvítězit bylo sice doprovázeno obavami a počáteční nervozitou, ale po prvním
úspěšně vyhraném zápase nejistota zmize-

la. V dalších 4 zápasech jsme hru zklidnily
a všechny vyhrály. Své předsevzetí zvítězit
potřetí se nám povedlo a putovním Pohárem přátelství se můžeme chlubit zase další
rok.
O hattrick se zasloužily volejbalistky: Denisa
Nováková, Lucie Vačlenová, Pavla Stuchlíková,
Taťjana Veselovská, Jarka Salabová a Romana
Šimáková.
Za oddíl volejbalu J. Salabová 

Stolní tenis v Dražicích oblékl nový kabát
Je to tím, že jsme sezónu 2018/2019 zahájili v nové sportovní hale. První velká zkouška byla 17. listopadu, kdy se konal 12. ročník
memoriálu Lubomíra Běhouna a 3. ročník memoriálu Oldřicha Janíčka. Celkem přišlo 28 registrovaných hráčů, kteří si prostředí náramně
pochvalovali.

www.obecdrazice.cz

Další výzvou pro nás byl vánoční turnaj
s rekordní účastí 40 hráčů z blízkého okolí.
Za registrované vyhrál Miroslav Břicháček,
druhý Radek Šrůma, třetí Milan Vlček. Neregistrované ovládl Petr Chytil, druhý Tomáš
Richtr, třetí Stanislav Mrázek. Kategorii dorostu zvládl nejlépe Jakub Stuchlík, druhý

Radek Koloušek, třetí Denis Kubů. Dětskou
kategorii vyhrál vnuk Lubomíra Běhouna
Luboš.
Soutěžní sezóna stolního tenisu končí začátkem dubna. „A“ tým je průběžně na pátém
místě a „B“ tým je na místě čtvrtém.
Jiří Šerý 
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Sociální výbor SPOZ Dražice
Sociální výbor Sboru pro občanské záležitosti pořádá pro své spoluobčany řadu akcí.
V letošním roce přibyly dvě nové. Je to cvičení
pro seniory a rukodělné práce. Naši senioři se
scházejí každý čtvrtek ve sportovní hale, kde si
pod vedením cvičitelky Elišky Rohové protáhnou tělo, aby nebolelo a cítili se svěže. Cvičení
se těší velké oblibě. V rámci rukodělných prací
navštěvují dražické ženy kurz pletení z pedigu.
Ochotná šikulka Eliška Cupáková dokáže z pedigu neuvěřitelné věci. Všem poradí jak neposedné proutky zkrotit a vytvořit z nich krásné
dekorace.
Dne 13. března 2019 nás opět navštívila
paní Jaroslava Vomáčková. Tentokrát nás seznámila s aromaterapií. Dnes už víme, které
éterické oleje jsou harmonizující nebo hřejivé,
a které jsou nejvhodnější pro konkrétní léčbu.
Dne 15. března 2019 se v kulturním domě
konalo již 9. setkání s historií na téma: Rybník
Na Suchých a rybářský spolek a Živelné události. Naši rybáři nám povyprávěli o výstavbě rybníka, rybolovu i o katastrofické události z roku
2014. Poté návštěvníci setkání zavzpomínali

na živelné pohromy, které Dražice potkaly.
Poděkování patří všem, kteří se na přípravě setkání podíleli.
Dne 4. dubna 2019 jsme se s našimi seniory
vydali do Prahy a v divadle Broadway navštívili muzikál Kvítek mandragory. V představení
jsme si připomněli písničky Heleny Vondráčkové. V dobré náladě jsme se vraceli do Dražic
a v uších nám ještě znělo „sladké mámení“.
Během letošního roku členky sboru navštíví
s gratulací 38 jubilantů.
Za SPOZ Hana Dvořáková 

Setkání s historií
V pátek 15.3. se konalo již deváté Setkání
s historií, tentokrát to byla témata: Rybník
Na Suchých a rybářský spolek a Živelné události.
Při těchto akcích se také snažíme postupně
představit všechny spolky, které v obci pracují, a jsme moc rádi, když jejich členové alespoň
tímto způsobem prezentují svoji práci. Jedná se často o lidi skromné, pracovité, kteří si
často ani neuvědomují, jak záslužnou činnost
ve svém volném čase vykonávají.
Za několik let, kdy se touto činností zabýváme, se nám podařilo nashromáždit veliké
množství nejen fotografií, ale i různých dokumentů, díky kterým můžeme vám všem lépe
přiblížit život v naší obci. To ale neznamená,

že už máme „všechno“. Znovu vás tedy žádáme
o zapůjčení různých dokladů, fotografií, písemností, které vám pochopitelně po oskenování
vrátíme. Zapůjčované materiály můžete předat
na obecní úřad, kde si je vyzvedneme; nezapomeňte dozadu napsat své jméno a název akce,
kde byly fotografie apod. pořízeny.
Setkání nejsou určena pouze pro rodáky a pamětníky, ale pro všechny občany, kteří se zajímají o místo, kde žijí, kde se narodily jejich děti.
Dovolte mi poděkovat všem, kdo nám zachovávají přízeň, našich setkání se zúčastňují
a svými otázkami a připomínkami prezentovaná témata doplňují. Váš potlesk a slova díků
jsou pro nás obrovskou odměnou.
Za organizátory Setkání s historií
Alena Janíčková 

REPO = Relaxace a Pohyb
Sportovní klub REPO Dražice vyvíjí svou
činnost v obci již dvě desetiletí.
V současné době sdružuje cvičení pro
předškolní děti (SPORTÍK), oddíly gymnastiky, kde se v pohybové průpravě zdokonalují
školní děvčata a oddíl florbalu pro školní děti
a smíšenou kategorii bez rozdílu věku i pohlaví.
Všechny složky využívají moderní prostory
v nové sportovní hale. Kategorie dětí a mládeže v týdnu po vyučování, smíšená kategorie
z florbalového oddílu pak o víkendech.
28. března 2019 zorganizoval klub ve spolupráci s MŠ malou sportovní olympiádu pro děti
od 3 do 7 let. Děti si vyzkoušely své síly v běhu,
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zdolávání překážkové dráhy, v přesouvání velkých míčů i v přetahování lanem. Velkou odměnou zdařilého sportovního dopoledne byly

zlaté medaile, kterou obdržel každý účastník
olympiády.
Hana Krátká 
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Košt ovládli Veselovští!

6. ročníku Dražického koštu pálenek v sobotu 2. března 2019 se zúčastnilo rekordních 50
koštérů, kteří koštovali rekordních 58 pálenek
už ve 4 kategoriích.
Pálenky pocházely celkem z 16 pálenic i ze
sousedního Slovenska, Maďarska a dokonce až
z Ukrajiny. Nejvíce pálenek bylo tradičně z Dobešova.
Do královské kategorie slivovic bylo přihlášeno 18 vzorků, do kategorie pálenek z jablek
15 vzorků a 15 bylo i ostatních pálenek. V nové
kategorii, dámském koštu bylo testováno 10
ovocných likérů. Likéry koštovaly zejména přítomné dámy, které si chtěly užít krásnou sousedskou atmosféru se svými manželi.
Celkem bylo odevzdáno k vyhodnocení 78
koštovacích lístků, takže více než polovička
účastníků koštovala více kategorií. Košt proběhl tradičně v příjemném prostředí jídelny KD
Dražice. Všechny překvapil už příchod našich
krojovaných dam, které vstoupily do jídelny
se zpěvem. Výsledkově dominovali opět místní, zejména Táňa a Láďa Veselovští, kteří byli
na bedně celkem 4x !
Před vyhlášením výsledků si všichni pochutnali na výborném rautu, hrazeném z koštovného a sponzorských darů společností Faliko
a Sakutus.

Celkové vyhodnocení:
1. Dámský košt
1. Taťjana Veselovská, višňovice vypálená
v Dunkovicích (Ukrajina)

www.obecdrazice.cz

2. Otakar Toman, ptáčnice z Hustopečí
3. Taťjana Veselovská, višňovice z Dobešova

2. Ostatní pálenky

Zima
leteckých modelářů
Dražičtí letečtí modeláři zahájili svou sezónu
tradičním seriálem závodů v kategorii házedel
nazvaným Sezimácká liga. Letošního ročníku,
který byl zkrácený z původních pěti na pouhé tři závody, se zúčastnili pouze 4 závodníci
dražického klubu. Nicméně ani v tak nízkém
počtu se v konkurenci závodníků ze sedmi jihočeských klubů rozhodně neztratili. Celkem
vybojovali 10 medailových umístění v dílčích
závodech seriálu a 4 umístění na stupních vítězů v celkovém hodnocení soutěže. V kategorii
starších žáků obhájil své prvenství z loňského
roku Tomáš Král. Stejný počin se v kategorii
juniorů podařil Ondřeji Královi. Štěpán Bartoník po svém přechodu do věkové kategorie
juniorů vybojoval druhé místo. O čtvrté medailové umístění se zasloužil náš jediný zástupce
v kategorii seniorů, Jaroslav Malenický, který
si oproti loňské sezóně o jednu příčku polepšil
a obsadil bronzovou pozici.
I v letošním roce se Modelářský klub Dražice
ujal pořadatelství Krajského přeboru mládeže
Jihočeského kraje. V rámci této soutěže budou
moci nejen dražičtí závodníci usilovat o splnění kvalifikačních limitů na mistrovství České
republiky mládeže pořádaném v Moravské Třebové.

1. Stanislav Benda, meruňkovice z Pohoří
2. Ladislav Veselovský, hruškovice z Dobešova
3.Rudolf Louda, hruškovice z Pohoří

3. Pálenky z jablek
1. František Kotšmíd, jabčák z Pohoří
2. Ladislav Veselovský, jabčák z Dobešova
3. Ondřej Malát, jabčák z akátového sudu z Pohoří

4. Slivovice
– královská disciplína
1. Maruška Hejnová, slivovice z Pacova
2. Ivan Šimák, slivovice z Bohuňovic
3. Vlastimil Stuchlík, slivovice z Pohoří
Vzorek z největší dálky přinesla paní Taťjana
Veselovská (až z Ukrajiny).
Koštér, který vážil nejdelší cestu do Dražic,
byl Jaroslav Prokop z Prostějova.
Všichni výše uvedení byli na závěr panem
starostou obce oceněni diplomem a drobným
dárkem s motivem Dražic.
Na závěr jsme si krásně zazpívali, někteří i zatančili a při dokoštné vyměnili nejednu
zkušenost.
Srdečně Vás všechny zvu na příští 7. ročník
koštu pálenek, který bude opět první sobotu
v březnu 2020.
František Kotšmíd 

V kategorii F1B zahájil Jaroslav Malenický sezónu závody Českého poháru v Hořicích
v Královehradeckém kraji, kde obsadil 8. a 2.
pozici. V průběžném pořadí seriálu mu tak patří 4. příčka.
Vít Krátký 
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Sbor pro
občanské záležitosti
JUBILANTI (leden - březen)
Marian Valášek		
Dražice čp. 66
Julie Vršková		
Dražice čp. 89
Marie Kosová		
Dražice čp. 141
Miloslava Máchová		
Dražice čp. 143
Alena Šonková		
Dražice čp. 85
Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné
zdraví, mnoho spokojenosti a osobní pohody.
NARODILI SE
Sára Boháčová		
Dražice čp. 260
Alena Fáková		
Dražice čp. 177
Mia Lišková		
Dražice čp. 228
Oliver Loudín		
Dražice čp. 265
Miminkům přejeme do života jen to nejlepší.
ZEMŘELA
Marie Haumerová		
Čest její památce!

Autobusem do Tábora a zpátky
Odjezdy autobusů – Dražice–Tábor 3. 3. 2019–7. 12. 2019
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nestaví na západě
nejede o školních prázdninách
spoj má určitá specifika – sledujte jízdní řád

Dražice čp. 94

Plánované kulturní
a společenské akce
30. 4. 2019 náves od 18:30			
Pálení Čarodějnic + stavění májky
6. 5. 2019 MŠ od 14:00			
Zápis dětí do mateřské školy
v Dražicích
25. 5. 2019 Drhovice od 13:00
Hasičská soutěž
31. 5. 2019 hřiště TJ od 16:00
Dětský den
1. 6. 2019 u Skaláků od 08:00		
Jarní tenisový turnaj 4her
8. 6. 2019 KD od 10:30		
7. ročník srazu motocyklů
československé výroby
ve 12:30 Výjezd na vyjížďku
23.06.2019 kostel od 10:00			
Mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele
23. 6. 2019 obec				
Pouť 2019
28. 6. 2019 Rest. Na hřišti od 19:00
Vítání léta
5.7.-7.7.2019 obec
Návštěva ze Slovan

		

26. 7. 2019 Rest. Na hřišti od 19:00
Svatoanenské posezení

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: Eliška Pospíšilová,
členové rady: Lubomír Smažík, Ivan Šimák, Blanka Čítková
Žádáme přispěvatele, aby své příspěvky zasílali nově na e-mail: obcasnik@obecdrazice.cz.
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9. 8. 2019 hřiště po setmění		
Letní kino
30. 8. 2019 Rest. Na hřišti od 19:00		
Loučení s létem
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