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Váţení spoluobčané,
v tomto dovolenkovém a prázdninovém čase se vám dostává do rukou další číslo našeho
občasníku. Ruku v ruce s ekonomickou situací ve společnosti se odvíjí i daňové příjmy obce, a
proto mi dovolte krátkou informaci ke stavu finančního zdraví naší obce. Je nutné vyzdvihnout,
ţe díky našemu hospodaření za uplynulé dva roky jsme se v hodnocení finančního zdraví
posunuli o stupeň výše. Toto finanční zdraví se hodnotí na stupni A – H (A nejlepší) a my se
v současné době nacházíme na stupni D. Znamená to, ţe jsme schopni hradit všechny závazky,
vzniklé za našeho i předchozího vedení obce. Současná situace v ekonomice nám daňové příjmy
posune na úroveň roku 2005 – 2006, tedy cca o 20 % niţší příjmy. Kaţdý jistě pochopí, ţe
v kontextu tohoto jevu musíme redukovat a přísně zvaţovat všechny výdaje. Věřím, ţe všichni
bychom si chtěli zlepšit kvalitu našeho ţivota novými chodníky, rekonstrukcí kulturního domu,
opravou Základní a Mateřské školy, ale bohuţel naše omezené příjmy nám dovolí postupovat
v těchto opravách a investicích velmi pomalu. Pro vaši představu, oprava páteřních chodníků
napříč obcí by si vyţádala skoro 7 milionů Kč, coţ představuje cca jeden roční obecní rozpočet.
Výměna oken a dveří na našem kulturním domě cca 1 milion Kč. Musíme se proto smířit s tím,
ţe zlepšování ţivota v naší obci nepůjde překotně, ale ruku v ruce s obecními příjmy a získanými
dotacemi. Samozřejmě realizace akcí je potom také otázkou priorit. Zde se dá říci, ţe různé
skupiny spoluobčanů mají různé priority, většinou dle svých zájmů a záměrů. Věřím, ţe
v dohledné době se ekonomická situace zlepší a s ní i daňové příjmy obce.
Od 1. 7. 2009 se naše obec stává plátcem DPH, coţ opět navýší administrativu Obecního
úřadu. Tato změna se ale ve většině případů občanů nedotkne, neboť poplatky, vybírané na
základě obecně závazných vyhlášek obce, nejsou předmětem DPH.
Od 1. 7. 2009 bychom téţ rádi zprovoznili nové webové stránky, které, jak doufáme, budou
graficky zdatnější, neţ předchozí. Hlavně by měly být neustále aktualizovány díky redakčnímu
systému s více redaktory a vkládání informací přímo Obecním úřadem.
Na závěr mi dovolte, abych vám popřál pěkné prázdniny a krásnou dovolenou pro načerpání
nových sil do dalšího ţivota.

Stanislav Flígr
starosta obce
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Výtah z 30. jednání zastupitelstva obce konaného dne 26. 2. 2009

















Zlepšila se situace s vytápěním v knihovně obce Draţice.
Schválena investiční dotace MS Raště na rok 2009 ve výši 30 000,- Kč.
Schválena dotace ZŠ a MŠ Draţice ve výši 540 000,- Kč na rok 2009.
Schválena smlouva s MěÚ Sezimovo Ústí o zajištění povinné školní docházky pro 1 ţáka
obce Draţice ve výši 5 000,- Kč na 2. pololetí 2008/2009.
Schválena změna nájemní smlouvy s firmou Pogrr s.r.o. v kulturním domě z doby neurčité na
dobu určitou v délce 5 let s následnou opcí o další 3 roky. Důvod modernizace prodejny.
Schválena smlouva s Městem Tábor na zajištění administrace související s projektem EGoverment v obcích – CzechPOINT a podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Schválena smlouva o smlouvě budoucí na koupi plynárenského zařízení v obci Draţice
společností E.ON Distribuce a.s. za částku 7 600 000,- Kč v roce 2010.
Schválen záměr nezvyšovat nájem z nebytových prostor, pronajímaných obcí Draţice, o míru
inflace za rok 2008 (týká se pouze smluv, ve kterých byla inflační doloţka sjednána). Úspora
pro nájemníky vznikne řádově ve výši cca 27 000,- Kč.
Schválen dodatek prohlášení vlastníka bytového domu čp. 190 Draţice, řešícího vznik
bytové jednotky v prostoru půdy na základě vydaného stavebního povolení.
Schváleny ţádosti o zproštění poplatku ze vstupného na školní ples 20. 3. 2009 pořádaný
Sdruţením rodičů ZŠ Draţice, na sportovní ples 20. 2. 2009 pořádaný TJ Draţice a na
maškarní ples dne 28. 2. 2009 pořádaný NOM Draţice.
Proběhla kontrola dotace z ROP na rekonstrukce místních komunikací Draţice - náves se
závěrem bez závad. Dotace uvolněna v prvním březnovém týdnu 2009.
Proběhl audit hospodaření obce Draţice z Krajského úřadu Jč.kraje se závěrem – bez závad.
Úřadu práce v Táboře odeslána ţádost o 2 pracovní místa na veřejně prospěšné práce na rok
2009, která budou dotována do výše 13 500,- Kč fondy EU. Smlouvy se zaměstnanci budou
uzavřeny na 8 měsíců, poté bude pracovní poměr ukončen.
Probíhají jednání se zástupci církve o bezplatném převedení pozemku kolem kostela
s kamennou zdí oplocení. Cílem je záměr obce zkulturnit okolí kostela.
Proběhla jednání s vedením ČVUT, odbor dopravy, o vypracování bezpečnostní studie
dopravy na silnici 1. třídy protínající obec Draţice.
Návrh na řešení dopravní situace silnice 1. Třídy projednán s panem Cihelnou (odbor
dopravy Tábor).

Výtah ze 31. jednání zastupitelstva obce, konaného dne 26.3.2009
 Daňové příjmy za měsíc březen činily pouze 1/3 příjmů předchozích dvou měsíců.
 Probíhají jednání mezi vedením obce a společností VAK. Společnost VAK pro rok 2009
zásadně navýšila částku za vodné. Nabízí se tedy alternativa, ţe obec Draţice vyjme majetek
vodovodu z JVS a bude si jej provozovat sama prostřednictvím odborné firmy. Tím by se
zamezilo takovýmto navyšováním cen za vodné. Cenu vodného by pak určovala obec sama a
to především dle vznikajících nákladů.
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 Schválena ţádost NOM Draţice o dotaci ve výši 25 000,- Kč na rok 2009.
 Schválena ţádost Leteckomodelářského klubu o dotaci ve výši 20 000,- Kč na rok 2009.
 Pokračují jednáních o převodu pozemku a oplocení kolem kostela,konkrétně o zaměření
pozemku geodetem.
 Proběhla kontrola ze Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu bytového domu Draţice čp.
260 v měsíci březnu se závěrem - bez závad.
 Zastupitelé 5 hlasy (2 hlasy proti, 1 hlas se zdrţel) schválili smlouvu s Policií ČR o vzájemné
spolupráci.
 Záměr zakoupit malotraktor pro údrţbu komunikací a chodníků a pozemků obce do ceny
200 000,- Kč.
 Je poţádáno o 3 pracovníky vedené na Úřadu práce z řad obyvatel obce Draţice, kteří budou
placení z financí státu ČR a budou pracovat po dobu 8 měsíců v obci Draţice na údrţbě
obecního majetku.
 Jan Samec poţádal o splátkový kalendář nájemného z nájmu prostor v kulturním domě za
měsíce leden – březen 2009.
 Pan Černý z řad občanů vznesl dotaz, zda by nebylo moţné převést pozemek kolem kostela
včetně části pod kostelem na obec Draţice. Odpověď - církev s tímto návrhem nesouhlasí.
 Zastupitelstvo obce Opařany neschválilo podpis smlouvy na likvidaci odpadů s obcí
Draţice.

Výtah ze 32. jednání zastupitelstva obce, konaného dne 23.4.2009
 Schváleno rozpočtové opatření č. 1/2009
 Schválena smlouva na zajištění povinné školní docházky s Městem Tábor na 2. pololetí roku
2008/2009.
 Schválen Dodatek č. 2 ke smlouvě se Státním fondem ţivotního prostředí.
 Získán grant na zpracování územního plánu obce Draţice z prostředků Jihočeského kraje.
 Manţelé Pavlíkovi poţádali o odkoupení části pozemku p.č. 1861/1 v k.ú. Draţice u Tábora.
Zastupitelé 7 hlasy schválili záměr 1 hlas proti.
 Schválena darovací smlouva mezi obcí Draţice a Jiřím a Martinou Barboříkovými, Ivanem a
Marií Šimákovými, Ing. Jiřím Zelenkou a MVDr. Jaroslavem Samcem na darování
inţenýrských sítí a to plynovodu, vodovodu a kanalizace v části obce Draţice – východ obci
Draţice.
 Zveřejněn znalecký posudek na ocenění bytu č. 32 v bytovém domě čp. 190 Draţice, a to na
cenu trţní 290 000,- Kč. Na bytovou jednotku je vydáno stavební povolení.
 Obec Draţice v měsíci dubnu překročí obrat 1 000 000,- Kč, stanovený zákonem pro
zákonnou registraci k DPH, stane se tedy od 1. 7. 2009 plátcem DPH.
 Schválena „Pravidla sportovního rybolovu rybníka „Na Suchých“ obce Draţice a Meziříčí“.
 Změny ve vybírání vodného a stočného na základě změny DPH pro obce a dopady pro Obec
Draţice.
 Pan Černý vznesl dotaz, zda bude v obci uskutečněn sběr ţelezného šrotu - ano – dne 1. 5.
2009 od 15.00 hodin.
 Pan Černý se dotázal, zda nebude bahno z Jordána vyváţeno do Draţic. Odpověď – nikdo
z vedení obce nemá takové informace.
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Výtah z 33. jednání zastupitelstva obce, konaného dne 28.5.2009
 Schválen závěrečný účet obce Draţice za rok 2008 bez výhrad.
 Schválen záměr pronájmu vodohospodářského majetku (vodovod, kanalizace + ČOV)
společnosti VAK Jč a.s.
 Schválena Smlouva o budoucí smlouvě směnné mezi manţeli Soldátovými a obcí Draţice
na směnu části pozemků p.č. 73/1 a 75/1 a celého pozemku 73/4 za část pozemku p.č. 82,



















vše v k.ú. Draţice u Tábora pro výstavbu komunikace ke kostelu.
Česká pošta s.p. poţádala obec Draţice o vyjádření k záměru odkoupit od obce pozemek
pod budovou pošty. Zastupitelé schválili záměr pozemek pronajmout, nikoli jej prodat.
Schválena mandátní smlouva s Ing. Strakovou – daňovou poradkyní.
Schválena dotace ve výši 70 000,- Kč TJ Draţice na provoz cvičebny.
Pan Petr Komín poţádal obec Draţice o pronájem prostor současné ubytovny v kulturním
domě Draţice s podnikatelským záměrem vybudování pekárny a cukrárny.
Schválena smlouva mezi PP Centrem s.r.o. a obcí Draţice na vypracování ţádostí o dotace z
ROP.
Pan Miroslav Chval, Draţice čp. 37 a paní Jaroslava Nováková, Draţice čp. 175 poţádali o
odsouhlasení výstavby fotovoltaické elektrárny na pozemcích p.č. 1727/1, 1727/2, 1727/3 a
1728.
Schválena ţádost o dotaci do ROP JZ na realizaci projektu „Místní komunikace kulturní
dům – kostel Draţice“ v celkových nákladech 3 498 612,- Kč včetně DPH.
Schválena ţádost o dotaci do ROP JZ na realizaci projektu „Stezka pro cyklisty Draţice – I.
etapa“ v celkových nákladech 2 611 971,- Kč včetně DPH.
Schválena ţádost o dotaci do ROP JZ na realizaci projektu „Přístavba základní školy pro
zkvalitnění výuky v ZŠ Draţice“ v celkových nákladech 26 009 573,- Kč včetně DPH.
Od 1. 7. 2009 budou spuštěny nové webové stránky obce Draţice, na kterých se nyní
pracuje.
Proběhla oprava komunikace u potoka.
Probíhá projektová příprava relaxačního centra ve sportovním areálu.
Obec vyhledává ke koupi vhodnou techniku (traktor) na údrţbu obce.
Dokončuje se oprava bytu ve škole s náklady, které se pohybují v částce cca 200 000,- Kč.
Dokončuje se přístavba sociálního zázemí ve stavebním dvoře.
V obci probíhají práce, prováděné pracovníky, na které je čerpána dotace z Úřadu práce
(evropské fondy).
Je uhrazeno cca 50 % nákladů na pořízení územního plánu obce.
Schváleno firmě Pogrr s.r.o. instalaci cedulí na sloupy veřejného osvětlení.

Lubomír Smaţík
místostarosta obce
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Z činnosti stavební komise…
26. 6. 2009 jsme podali 3 ţádosti o dotace z programu ROP Evropské unie. Věnovali jsme jim
opravdu velkou péči a mnoho, mnoho času. Doufáme, ţe odměnou bude úspěch alespoň u jedné
z nich. Konkurence je totiţ obrovská a není jednoduché prokázat stejnou důleţitost opravy
komunikace v Draţicích jako například opravy náměstí v Bechyni či Mladé Voţici. Mnohé obce
a nemnoho z nich je větších neţ obec Draţice se zaleklo náročného zpracování ţádostí a
konkurence a raději o dotace neţádá. To však není náš případ.
Poţádali jsme o novou místní komunikaci mezi Kulturním domem a kostelem dále o
cyklostezku od obce Draţice ke hřbitovu a největší akci Přístavbu Základní školy Draţice.
Logicky právě Přístavba Základní školy stále vzbuzuje mezi občany diskuse . Odpovídám
osobně na mnohé dotazy týkající se nákladů jak výstavby a jejího financování,tak následných
provozních nákladů. Právě provozní náklady Přístavby Základní školy jsou mnohdy opředeny
slušně řečeno mýty, a proto myslím, ţe je čas na zveřejnění konkrétních čísel spojených
s provozem Základní a Mateřské školy, pronajaté tělocvičny od pana Samce a budoucích
provozních nákladů Přístavby Základní školy.
Projekčně je stavba navrţena jako energeticky úsporná budova, takţe náklady na energie
budou nesrovnatelně niţší neţ u současných budov Základní a Mateřské školy. Podle výpočtů
nákladů na vytápění , osvětlení a vodného se stočným od projektanta stavby s připočtením
nákladů na úklid a údrţbu se celková roční částka provozních nákladů Přístavby Základní školy
bude pohybovat kolem částky 120 000.- Kč .
Náklady na provoz pronajaté tělocvičny od pana Samce,kterou v současné době vyuţívá jak
Základní škola, tak veřejnost, se pohybují za rok cca 70 000,- Kč. Rozdíl mezi náklady na
provoz staré tělocvičny a připravované stavby je tedy přibliţně 50 000,- Kč.
Musíme však vzít v úvahu velmi důleţitou skutečnost a to,ţe součástí Přístavby Základní
školy je nová plynová kotelna s vyuţitím a kapacitou i pro Základní a Mateřskou školu. Ta má
zásadně sníţit náklady na vytápění stávajících prostor, kde se topí přímotopy. Loňský účet za
elektrickou energii ve škole a školce byl závratných cca 370 000,- Kč. Z toho odhadem zhruba
320 00.- Kč bylo za vytápění. Spuštěním nové kotelny v budoucí přístavbě Základní školy ve
spojení s výměnou oken v Základní škole a Mateřské škole včetně zateplení fasády u Mateřské
školy by mělo dojít k úspoře v platbách za vytápění cca o 25 % tedy o zhruba o 80 000,- Kč. Pak
by po dokončení Přístavby Základní školy měly být celkové náklady na provoz Základní a
Mateřské školy včetně tělocvičny niţší nebo minimálně srovnatelné jako současné náklady.
K současným nákladům za provoz Základní a Mateřské školy je důleţité říci, ţe jsou zhruba o
400 000,- Kč ročně niţší neţ za minulého vedení školy. Ve spolupráci s vedením obce Draţice
se podařilo optimalizovat reţijní náklady a zásadně sníţit některé ne zcela ,,rozumné,, výdaje.
Sníţení dotace od obce však nemělo v ţádném případě vliv na kvalitu provozu současné školy.
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Obec mimo nákladů na provoz Základní a Mateřské školy kaţdoročně přispívá na údrţbu či
výměnu současného vybavení školy včetně zázemí jakým je například kuchyně.
Přístavba Základní školy však není jen tělocvična, jak Přístavbu mnozí nazývají. Jak jsem jiţ
zmínil novou kotelnu, která bude slouţit pro celý komplex. Dále obsahuje nové učebny pro
výuku práce s počítačem a zde se počítá i s kurzy pro dospělé. Specializované učebny pro výuku
jazyků. Učebna pro pracovní výuku, kterou vyuţije i náš velmi úspěšný letecko - modelářský
krouţek pod vedením Pavla Lišky. Novou místnost pro druţinu. A nové sociální zázemí. Toalety
a sprchy s vyuţitím jak pro tělocvičnu, tak pro školu a školku. Našim cílem je, aby připravovaná
přístavba a rekonstrukce stávajících budov Základní a Mateřské školy pozvedla zázemí pro ţáky
a učitelský sbor na úroveň 21. století.
Závěrem bych Vás chtěl ujistit, ţe při přípravě kaţdé investice, nejen Přístavby školy, se
snaţíme co nejpečlivěji připravit finanční rozvahy tak, abychom jasně viděli do celého projektu .
Nechceme a nejdeme cestou dalšího zadluţování obce, ale naopak jak je vidět z plnění rozpočtů,
staré úvěry postupně likvidujeme. O čemţ jiţ v předešlých číslech podrobně psal starosta obce.

Lubomír Smaţík
místostarosta obce

Malé ohlédnutí za školním rokem 2008/2009
V Základní škole a Mateřské škole Draţice pracovalo 12 zaměstnanců. Z toho 8
pedagogických pracovníků (Mgr. Petr Mrzena, Jaroslava Mičíková, Mgr. Blaţena Volfová, Mgr.
Miroslav Martínek, Jaroslava Salabová, Hana Krátká, Věra Packová, Zdeňka Šimáková) a čtyři
nepedagogičtí pracovníci (Renata Samcová, Jitka Fuková, Zdeňka Halašová, Blanka Nováková).
Základní školu navštěvovalo 60 ţáků (kapacita je 70 ţáků) a mateřskou školu 37 dětí
(kapacita je 40 dětí). Velmi pozitivní je, ţe se podařilo splnit všechny vzdělávací a výchovné cíle
za školní rok. Naše ţáky musím pochválit za vzornou reprezentaci školy i obce v okresních
soutěţích. Ve všech soutěţích, kterých jsme se zúčastnili, jsme dosáhli nadprůměrných výsledků.
Výsledky našich ţáků v porovnání s výsledky ţáků plně organizovaných škol (moţnost výběru
reprezentantů z několika tříd) jsou pro učitele, pedagoga příjemným pohlazením na duši. Děti se
zúčastnily okresních soutěţí ve sportu, recitaci, pěveckých a hudebních soutěţí. Jméno školy a
obce Draţice v okrese, kraji, republice zviditelňují letečtí modeláři pod vedením Pavla Lišky.
Na veřejnosti se škola prezentovala v akcích, které dospělé vţdy pohladily a zahřály na duši
(setkání důchodců, vítání občánků, den matek, akademie školy, vánoční besídka, procházka
adventem).
Velmi pěkná akce pořádaná obcí a některými soukromými subjekty ve spolupráci se školou
byl dětský den. I novoroční blahopřání ţáků školy se dá ohodnotit známkou výborná. Zatím vším
stojí kvalitní a obětavá práce dětí a pedagogů školy.
Nutno ještě připomenout práci všech nepedagogických pracovníků. V kvalitě a obětavosti
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vyniká práce školní jídelny pod vedením Renaty Samcové. Všem pracovníkům ZŠ a MŠ Draţice
chci touto cestou poděkovat.
Další informace ze školy:
Dva zaměstnanci naše pracoviště opouští. Oba pracovníci (Mgr. Miroslav Martínek - učitel a
vychovatel základní školy, Zdeňka Šimáková - učitelka mateřské školy) skončili pracovní poměr
vzájemnou dohodou se zaměstnavatelem. Na jejich místa nastupují slečna učitelka Olina
Hanzalová a paní Hana Krátká. Dále na školu nastupuje nový asistent pedagoga. Školu opouští 8
ţáků pátého ročníku (7 přechází na druhý stupeň Základní školy Zborovská Tábor, 1 ţák byl
přijat na víceleté gymnázium Tábor) a 1 ţákyně 4. ročníku (přestupuje na základní školu
v Táboře s rozšířenou výukou atletiky). Od září 2009 nastoupí do školy 6 nových ţáků prvňáčků. 4 předškoláci vyuţili moţnosti odkladu.
Ve školním roce 2009/2010 bude základní školu navštěvovat 57 ţáků. Mateřskou školu 42
ţáků. Kapacita školky bude o dvě děti překročena.
Nelze nepřipomenout velmi dobrou spolupráci se sdruţením rodičů školy (finanční pomoc i
akce - vánoční dílna, velikonoční dílna atd.) a s vedením obce. Na závěr chci poděkovat všem
příznivcům, pomocníkům a přátelům naší malé, ale pohodové školy.

Mgr. Petr Mrzena
ředitel školy

Nejlepší recitátoři školy v kategorii 2. –
3. ročník: M. Vondrušková, A. Zemen,
K. Krejčová, A. Chvalová. Kulisu dotváří
králíci z klobouku Bob a Bobek v podání
P. Samce, V. Máchové

Město Písek poznávali ţáci 1. – 3. ročníku na
školním výletu. Cestovali vlakem a navštívili
Prácheňské muzeum a výstavu hlavolamů
v místní sladovně.
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Loupeţnického přespávání malého oddělení ŠD na půdě školy se zúčastnila většina dětí.
Soutěţilo se, malovalo, sportovalo a v noci se putovalo za loupeţníkem. Snímek svědčí o
dobré náladě dětí, unavený je jen loupeţník, který visí na švestce.

Dne 10. 6. 2009 proběhl 40. ročník atletického přeboru v Táboře. Naši školu reprezentovalo
21 sportovců. V konkurenci 33 škol okresu Tábor obsadili krásné 7. místo. Na stupni vítězů
stanuli: M. Veřtát a J. Šedivý na 3. místě za hod kriketovým míčkem, J. Halaš a L.
Stejskalová na 2. místě za hod kriketovým míčkem a zlato si vybojoval Z. Dvořák také
v hodu kriketovým míčkem.
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Krásy Šumavy si uţívali na týdenním turistickém
výletu ţáci 3. – 5. ročníku. Jejich pěší výlety
směřovaly k pramenům Vltavy, na Bučinu,
navštívili slatě, Horskou Kvildu a Antýgl.

ZŠ a MŠ v Draţicích se můţe
pochlubit pracovitými maminkami
některých ţáků. Pořádají nejen školní
ples, putování s novoročním
blahopřáním, ale i pracovní dílny pro
děti. Snímek zachycuje práci nejen
dětí, ale i maminek při velikonoční
dílně.

Ve školní kuchyni při ZŠ
v Draţicích pracují jako
vedoucí stravovny R.
Samcová a jako kuchařky Z.
Halašová a J. Fuková. Pro
děti nejen chutně vaří, ale
vymýšlejí i soutěţe. Na
snímku předávají sladké
kremrole vlastnoručně
upečené pro nejlepšího
celoročního strávníka školy,
kterým se stala ţákyně 5.
ročníku Simona Cupáková.

Inzerce
Prodej bytů v bytovém domu Dražice č.p. 190 do osobního vlastnictví.
Obec Dražice nabízí k prodeji do osobního vlastnictví byty a garáže v bytovém domě Dražice
č.p. 190. Dům je rozdělen na Katastru nemovitostí ,,Prohlášením vlastníka,, na jednotlivé byty a
garáže. Každý byt je tedy samostatnou nemovitostí, která bude zapsána na konkrétního
vlastníka na Katastru nemovitostí. To jednak ochraňuje soukromé vlastnictví majitele, ale také
umožňuje vzít si hypotéku či úvěr ze stavebního spoření jak na koupi, tak na případné vybavení
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a ručit bytem. Na prodej je i půdní prostor se stavebním povolením na byt. Informace o prodeji
a cenách najdete na www.obecdrazice.cz či obecním úřadě. Taktéž je možno dohodnout osobní
prohlídky.

Lubomír Smaţík
místostarosta obce

Sport
fotbal
Muţi A
V dokončeném ročníku krajského přeboru obsadili fotbalisté 10. místo, coţ můţeme
povaţovat za úspěch.
Po rozpačitém začátku jarní části dokázali vyhrát důleţitá utkání a zachránili pro Draţice
znovu nejvyšší krajskou soutěţ.
Do 10. sezóny v krajském přeboru povede muţstvo nová dvojice trenérů. Miloš Veselý jako
hlavní trenér s asistentem Lubošem Kolářem.
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Muţi B
Skončili soutěţ těsně za postupujícími Ratibořskými Horami.
Dorost
Dorostenci svou soutěţ 5 + 1 vyhráli.
Ţáci
Ţáci hráli také v nové soutěţi 7 + 1 a obsadili 2. místo. Do následující sezóny jsou jiţ
přihlášeni do okresního přeboru ţáků.

Přípravka

Horní řada z leva: trenér Jaroslav Fořt,Tomáš Běhoun,Richard Hejlík,Lukáš Veřtát, Daniel Smrţ, Josef Vojta, Jan
Pavlík, Matyáš Stuchlík,Erik Böhm, trenér Lukáš Fořt.
Dolní řada z leva: Pavel Horčička, Adam Sváček, Jakub Šedivý, Martin Veřtát, Matěj Novák, Matěj Nešetřil, Marek
Mrzena, Radek Mrzena. Chybí Vojtěch Studenovský.
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Ve skončeném ročníku 2008/2009 Okresního přeboru mladších přípravek, skončili malí
„Velcí“ fotbalisté na pěkném 2. místě. Kdyţ v jarní finálové části nasbírali 17 bodů se skórem
24:23 gólů.
V přípravce se vytvořila skvělá parta a díky rodičům, kteří vozí své ratolesti i z okolních
vesnic se podařilo dosáhnout takového počtu hráčů ţe se od nové sezony bude hrát okresní
přebor starších přípravek i okresní přebor mladších přípravek.

28. června se na hřišti v Draţicích uskutečnila rozlučka s uplynulou sezónou tzv. „dokopná“,
kde si kluci zahráli fotbal proti svým tatínkům a maminkám.

Staří páni
Po polovině soutěţe bojují ve středu tabulky.
Ve sportovním areálu obce vidíme téměř denně tenisty, nohejbalisty i naše volejbalistky.
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Stále jim to létá
Naši letečtí modeláři uţ pět let úspěšně ve svém oboru bodují.
Ani letošní sezóna nebyla výjimkou. Po zářijovém zisku titulu mistra republiky dosáhli
dalších kvalitních umístění:
Stěţejní soutěţ Sezimácká liga (v měsících lednu aţ březnu) přinesla další dobrá umístění:
Senioři
Junioři
Starší ţáci
Mladší ţáci

2. místo – Jan Liška
1. místo – Jaroslav Malenický
1. místo – Vít Krátký
1. místo – Jaroslav Halaš
2. místo – Tomáš Bartoník

V krajském přeboru ţáků, který byl zároveň kvalifikací na zářijové Mistrovství České
republiky v Olomouci si účast na vrcholné akci vybojovali Vít Krátký, Petr Novotný, Jaroslav
Halaš a Ondřej Páša.
Umístění v republikovém ţebříčku za rok 2008 dopadlo pro naše závodníky také velmi
úspěšně:
Junioři

1. Jan liška
2. Petr Deutsch
3. Jaroslav Malenický

Starší ţáci 1. Vít Krátký
16. Tomáš Knotek
Mladší ţáci 1. Jaroslav Halaš
9. Jan Švec
10. Michal Páša
18. Petr Novotný
19. Martin Bartoník
31. Tomáš Bartoník
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Závěrem můžeme všem leteckým modelářům popřát, ať jim to létá alespoň tak úspěšně jako v právě
skončené sezóně.

Pavel Liška a Hana Krátká

Z obecní kroniky o škole
První zmínka o škole činí se v roce 1786. Byla v kostelní chalupě čp. 24, zvané „U
Školských“. Čítala asi 100 dětí.
V roce 1808 započato bylo se stavbou nové školy (nynější), kteráţ však dohotovena byla aţ
v roce 1825.
V roce 1845 přistavěno bylo první poschodí, otevřena druhá třída, počet ţáků obnášel 203.
V roce 1884 byla škola opět rozšířena o jednu třídu. V první třídě pak bylo 136 dětí, ve druhé
92 dětí a ve třetí třídě 96 dětí, celkem 324 dětí.
Další přístavba školní budovy byla v roce 1893 a zároveň otevřena čtvrtá třída.
Poslední rozsáhlá oprava a modernizace školy s přístavbou šatny, sociálního zařízení,
sborovny a kabinetu byla prováděna v letech 1975-79. V roce 1977 se začalo vařit ve školní
kuchyni. V roce 1995 se uskutečnila půdní vestavba.
V současné době navštěvuje draţickou školu 60 ţáků.
Jaroslava Mičíková
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Kuchyně z minulého století

Půdní vestavba
Draţický občasník vydává OÚ Draţice. Připravuje a řídí šéfredaktor Lubomír Smaţík, členové: Zdeněk Krátký,
Stanislav Flígr, Hana Krátká, Martin Svoboda, Jaroslava Salabová. Povolovací číslo: reg. zn. MK ČR E 13153
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