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Úvodní slovo místostarosty

Vážení spoluobčané!
Po několika vydáních našeho občasníku jsem
přijal opět možnost, zastoupit našeho pana
starostu v čase jeho odpočinku na dovolené,
a oslovit Vás s informacemi v úvodníku našeho
periodika.
Již tradičně jsme na červnovém zastupitelstvu
obce schvalovali závěrečný účet hospodaření obce
a základní a mateřské školy za rok 2016. Právě
škola je v současné době jednou z hlavních oblastí, kam putují největší investice. Je to dáno
jednak dlouhodobým záměrem na rekonstrukci
a opravu stávajících nemovitostí včetně projektu
na vybudování nové přístavby, tak i stále rostoucím počtem dětí jak v mateřské, tak následně
i v základní škole. To nás samozřejmě těší a je to
pro nás znamením, že úzká spolupráce mezi vedením obce, radou školy a vedením ZŠ Dražice je
nyní na velmi kvalitní úrovni. Ostatně výsledky
testů, provedených Českou školní inspekcí, to jenom potvrdily.
V předloňském roce jsme dokončili nástavbu
mateřské školy a zvýšili jak kvalitu prostředí pro
naše nejmenší, tak kapacitu školky. Následně
bychom chtěli postupně zrekonstruovat základní
školu. Zde připravujeme kompletní rekonstrukci
střechy, postupně opravujeme učebny a připravujeme zásadní rekonstrukci sociálních zařízení
tak, aby odpovídalo novým požadavkům a standardu 21. století.
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Již před osmi roky jsme projekčně připravili
přístavbu školy s novou tělocvičnou, zázemím
a učebnami. Mnohokrát jsme se neúnavně snažili
získat na tuto akci dotaci, bohužel do loňského
roku neúspěšně. Proto jsme rozhodli, že začneme přístavbu postupně stavět sami. V letošním
roce se nám podařilo získat dotaci na tělocvičnu
ve výši 15 mil Kč, což je pro nás samozřejmě velký úspěch a pomoc. Jednak se celá stavba značně
urychlí, a zároveň bude moci dopřát odpovídající standard ve vybavení. Dotace je poskytnuta
na vybudování kmenové učebny a přístavbu tělocvičny.
První práce na kmenové učebně proběhnou již
o letošních prázdninách, aby mohla být využívána od nového školního roku. Přístavba tělocvičny
bude dokončena v červnu příštího roku, o příštích
prázdninách zkolaudována a otevřena do školního roku 2018/2019.
Postupně se snažíme investovat do bytového fondu, který v porovnání s ostatními obcemi,
nemáme zrovna malý. Příjem z nájmů se z velké
části snažíme vracet zpět do těchto nemovitostí.
Jedním z počinů je dokončení a úspěšná kolaudace 2 bytových jednotek v domě č.p. 55 po bývalém
obecním úřadu. Noví nájemci z řad našich občanů
se již začínají stěhovat. Další investicí bude výměna oken a vstupních dveří v bytovém domě č. 4,
na kterou jsme obdrželi dotaci. Následovat bude
jeho plynofikace a přechod na nové vytápění.

Před rokem jsem informoval o získání stavebního povolení na dům pro seniory. Zde jsme se
rovněž ucházeli o dotace, bohužel zatím neúspěšně. Projekt je ekonomicky velmi náročný a obec jej
bude moci realizovat pouze v případě významné
dotace. Pro seniory se zatím snažíme zajistit pomoc v rámci terénních a dalších služeb.
V poslední době se objevují dotazy na úpravy či
změny územního plánu. Ten byl v naší obci schválen roce 2010. Ve vedení jsme již několikrát řešili,
zda začít s přípravou změn či ne. Podněty, které
jsme obdrželi, jsou však natolik nevýznamné, že
je, s ohledem na cenu a lhůty spojené s vyřízením
nového územního plánu, zatím realizovat nebudeme.
Léto, které jsme tradičně společně přivítali
v našem sportovním areálu, je v plném proudu a mnozí z nás se rozjedou, nebo již rozjeli,
za dovolenkovými zážitky. Obec přesto nadále
žije, a i v době prázdnin nás čeká několik společných akcí. Jednou z nich byla i letošní návštěva
z družební obce Slovany, která, jak je již léta
zvykem, proběhla opět v milé a přátelské atmosféře.
Milí spoluobčané, přeji Vám vše dobré, hezké
prožití prázdnin a dovolené a těm, co odjíždějí
mimo obec, rovněž šťastný návrat.
Lubomír Smažík
místostarosta obce Dražice 
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Výtah z jednání zastupitelstva obce
27. jednání, konané dne 23. 5.
 Na vědomí čerpání rozpočtu obce za období
únor–duben 2017.
 Na vědomí starostou schválená rozpočtová
opatření č. 2/2017, 3/2017 a 4/2017.
 Informace o proběhlém výběrovém řízení
na zhotovitele stavby „Nová kmenová učebna
a přístavba ZŠ Dražice u Tábora“ a otevírání
obálek.
 Na doporučení hodnotící komise, schváleno
uzavřít smlouvu o dílo na akci „Nová kmenová učebna a přístavba ZŠ Dražice u Tábora“ s firmou: Casta dopravní stavby s.r.o.,
Pražská 467, 397 01 Písek, IČ 28084136,
která nabídla nejnižší nabídkovou cenu
bez DPH 17 308 522,88 Kč, tj. včetně DPH
20 943 312,68 Kč.
 Schváleno znění darovací smlouvy, která byla
uzavřena mezi obcí Dražice a firmou Sakutus CZ a.s., Dražice. Na základě této smlouvy obdrží obec Dražice finanční dar ve výši
5 000 Kč za účelem financování dětského dne
v Dražicích dne 3.6.2017.
 Schváleno znění Smlouvy o zřízení věcného
břemene č. TA-014330039726/001, která
bude uzavřena mezi obcí Dražice a společnosti E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice ve věci zřízení věcného břemene umístění
distribuční soustavy na p.č. 36/8 a 36/15
v k.ú. Dražice u Tábora.
 Schválena Obecně závazná vyhláška obce
Dražice č. 1/2017 o nočním klidu. Zastupitelé
8 hlasy výše uvedenou vyhlášku schválili.
 Vzhledem k zamítnutí žádosti obce Dražice
o poskytnutí pracovníků z Úřadu práce v Táboře (Úřad práce odmítl zaměstnat všechny
již v minulosti zaměstnané pracovníky, ostatní buď neměli zájem, nedostavili se k výběru,
nebo by bylo jejich zaměstnání pro obec spíše
zátěží než pomocí) bude nezbytné přijmout
opatření v prioritách sečení v obci. Z tohoto
důvodu bude nutné zřídit na letní období
alespoň jedno pracovní místo pro pracovníka
na údržbu veřejného prostranství obce.
 Schváleno zřízení jednoho pracovního místa
pro zaměstnance údržby veřejného prostranství obce na období květen–listopad 2017
na plný pracovní úvazek.
 Schválena účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Dražice, okres Tábor, sestavenou ke dni
31.12.2016 a převedení hospodářského výsledku této organizace za rok 2016 ve výši
37 571,04 Kč do rezervního fondu.
 Informace o podání žádosti ZŠ Dražice o dotaci z projektu OP VVV – výzva 02_16_022
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva pro méně rozvinuté regiony) a žádost
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o profinancování aktivit, spojených s tímto
projektem, obcí (do doby obdržení finančních
prostředků od poskytovatele – bude se jednat
o cca 100 000 Kč). Poté budou školou tyto finanční prostředky vráceny.
 Informace o provedeném měření osvětlení
ve škole po výměně osvětlení s úspěšným výsledkem.
 Informace o jednání s Krajskou hygienickou
stanicí Jihočeského kraje, územním pracovištěm Tábor, ve věci řešení sociálního zařízení
školy pro navýšení kapacity školy.
 Informace o neobdržení dotace na výstavbu
Komunitního domu pro seniory z Ministerstva pro místní rozvoj. Zároveň jsme neobdrželi dotaci na kompostéry, o kterou žádal
Svazek obcí mikroregionu Táborsko (zapojilo
se více obcí). Příští rok se obec pokusí požádat znovu.
 Informace o obdržených dotacích z POV Jihočeského kraje, a to na výměnu oken a vchodových dveří u bytového domu čp. 4 (obdrželi jsme 140 000 Kč) a výměnu světelných
zdrojů veřejného osvětlení (obdrželi jsme
75 000 Kč).
 Linka bezpečí se obrátila na obec se žádostí
o finanční příspěvek. Žádost zamítnuta.
 Informace o jednání s ředitelem pobočkové
sítě České pošty s. p. s cílem převést provoz
pošty v Dražicích na partnera, přednostně
obec Dražice (tzv. pošta Partner).
 Informace, že byly řádně zkolaudovány
2 nové byty v čp. 55 (původně obecní úřad).
 Informace o možnosti digitalizace kroniky,
kontakt převzala paní Mičíková.
 Pan Melich informoval o tom, že:
- je ucpaný okap u vstupu do sportovního areálu,
- na komunikaci u školy jsou díry.
Starosta odpověděl, že během týdne se provedou opravy.
 Dále pan Melich navrhl, aby údržbu trávy
u školy řešila obec Dražice.
 Pan Melich informoval o tom, že autobusový
dopravce STTRANS od 1.7.2017 ruší linku
Strakonice – Brno a zároveň navrhl způsob
řešení. Pan Lev napíše dopis na JIKORD o potřebě zajistit náhradní řešení.

28. jednání, konané dne 29. 6.
 Schválena úprava programu o projednání
rozpočtového opatření č. 6/2017. Zastupitelé
6 hlasy schválili návrh programu jednání
včetně jeho úpravy.
 Informace o čerpání rozpočtu obce
k 31. 5. 2017.
 Informace o starostou schváleném rozpočtovém opatření č. 5/2017. Zastupitelé vzali
informace na vědomí.
 Schváleno rozpočtové opatření č. 6/2017.

 Schváleno výběrové řízení na výměnu oken
a vchodových dveří u bytového domu čp. 4.
Vítězná firma Window Holding a.s., Hlavní
456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ: 28436024
za nabídkovou cenu 263 159 Kč.
 Schválena účetní závěrka obce Dražice sestavená ke dni 31. 12. 2016.
 Schválen závěrečný účet obce Dražice za rok
2016 a vysloven souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
 Schválen závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Táborsko za rok 2016 a vysloven
souhlas s celoročním hospodařením, a to bez
výhrad.
 Schválena smlouva o poskytnutí účelové
dotace v rámci Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje v roce 2017 číslo SDO/
OREG/525/17, na jejímž základě bude obci
Dražice poskytnuta neinvestiční dotace
ve výši 140 000 Kč na výměnu oken a vchodových dveří u bytového domu čp.4. Zastupitelstvo 6 hlasy schválilo znění výše uvedené
smlouvy a pověřilo starostu jejím podpisem.
 Schválena smlouva o poskytnutí účelové
dotace v rámci Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje v roce 2017 číslo SDO/
OREG/526/17“, na jejímž základě bude obci
Dražice poskytnuta neinvestiční dotace
ve výši 75 000 Kč na výměnu zdrojů VO – silnice 1/19“.
 Schváleno poskytnutí neinvestiční dotace
Svazku obcí mikroregionu Táborsko, na jejímž základě poskytne obec Dražice svazku
částku ve výši 43 803,45 Kč na spolufinancování projektu „Výsadba stromů a instalace
laviček 2017“. Svazek pak převede darovací
smlouvou obci Dražice lavičky a předávacím
protokolem vysázenou zeleň podél cyklostezky ke hřbitovu, vše v hodnotě 109 508,63 Kč.
 Schváleno nabytí daru – 2 laviček v hodnotě
11 374 Kč a převzetí zeleně podél cyklostezky
ke hřbitovu v hodnotě 98 134,63 Kč, celkem
přebíraný majetek v hodnotě 109 508,63 Kč.
 Informace o testech žáků dražické školy Českou
školní inspekci s nadprůměrným výsledkem.
 Předložen plán investic do ZŠ a MŠ Dražice,
který vypracovala ředitelka školy.
 Předložen zápis z kontroly kontrolního výboru se závěrem – bez závad. Zastupitelstvo
vzalo tuto informaci na vědomí.
 Vysloven souhlas, se zpracováním studie
na sanaci 4 obecních rybníků v lokalitě u vojenské střelnice.
 Starosta navrhl na částech pozemků u vojenské střelnice, které získala obec od armády,
vysadit ovocný sad.
 Pan Kuldan předložil zápis z kontroly finančního výboru se závěrem – bez závad.
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Dotace v roce 2017 – pokračování
Ráda bych pár větami navázala na článek uvedený v minulém občasníku „Dotace v roce 2017“.
Nákup 100 ks kontejnerů pro domácí kompostování z Operačního programu životního
prostředí se bohužel v letošním roce neuskuteční – žádost Svazku obcí mikroregionu Táborsko
byla zamítnuta. Nicméně se budeme snažit v budoucnu najít cestu, jak tyto kontejnery pro naše
občany zajistit.
Druhý projekt, o který jsme žádali prostřednictvím svazku obcí, byl Jihočeským krajem
doporučen k realizaci pouze zčásti. Výsadbu 25
stromů a instalaci dvou laviček podél cyklostezky ke hřbitovu poskytovatel neschválil, proto
bude částka, kterou měl tento projekt podpořit kraj, dofinancována z prostředků Svazku

obcí mikroregionu Táborsko. Celá částka činí
109 508,63 Kč, obec uhradí ze svých prostředků
pouze 48 803,45 Kč.
Úspěšní jsme naopak byli u „Programu obnovy venkova“ vyhlašovaného Jihočeským krajem,
žádali jsme o výměnu oken a vchodových dveří u bytového domu čp. 4 (Lesanka). Na tento
dotační titul bychom měli obdržet 140 000 Kč.
Druhým projektem byla výměna zdrojů veřejného osvětlení, zde bychom měli obdržet částku
75 000 Kč.
Zatím bohužel neznáme výsledek schvalovacího řízení na pořízení kolového nakladače
a dvou velkoobjemových kontejnerů na biologicky rozložitelný komunální odpad.
Jarka Slabá 

Návštěva z partnerské obce Slovany

Zprávy a novinky
z obecního úřadu
Nové separační hnízdo
V červnu jsme získali do zápůjčky
od společnosti EKO-KOM a.s. kontejnery
na plasty, sklo a papír. Vzniklo tak nové
separační hnízdo, které posílilo třídění
na „západě“. Kontejnery jsou umístěny
v Račanech před panem Valáškem (Dražice čp. 66).
Žádáme všechny občany, aby do kontejnerů ve všech separačních hnízdech
vhazovali pouze odpad do nich určený.
Pro odpad, který nepatří do směsného
komunálního odpadu či do kontejnerů
ve sběrných hnízdech, využijte prosím
sběrný dvůr. Děkujeme.

Rozhlas
Určitě jste všichni zaregistrovali,
že místní rozhlas na delší dobu utichl.
Po úderu blesku se jej bohužel nepodařilo
opravit, a tak musela být zakoupena nová
ústředna, která byla nedávno zprovozněna. Nová ústředna nabízí řadu nových
funkcí a možností, kterými ta stará nedisponovala. Díky ní tak máte možnost, poslechnout si na webových stránkách obce
poslední rozhlasovou relaci. Záznam naleznete v pravém sloupci nahoře na www.
obecdrazice.cz

Místní poplatky
Počátkem července naši obec, tak, jako každé dva roky, navštívili občané naší družební obce ze
Slovan. Páteční večer se nesl v duchu dechové hudby, oživila jej naše amatérská divadelní skupina
„Kudy z nudy, aneb – když není doma do čeho píchnout“ svou kulturní vložkou. V sobotu se naši
přátelé vypravili na Orlík, kde absolvovali okružní cestu lodí, odpoledne si odvážnější z nás zahráli
volejbal a nohejbal (mimochodem – jeden volejbalový set se odehrál i v nočních hodinách…). Večer
nám k tanci i poslechu zahrál taneční orchestr Largo, uprostřed všeho veselí proběhl již avizovaný
volejbalový set a poté krásný ohňostroj. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem organizátorům,
Jarka Slabá 
kterých nebylo málo, za přípravu a zdárný průběh celé akce.

Výsadba stromů
V jarním období letošního roku došlo k obnově aleje okolo cyklostezky ke hřbitovu. Původní slivoně domácí byly z důvodu vysokého
stáří a velké rizikovosti pro provoz na přilehlé
silnici i cyklostezce pokáceny. Nově se vysadilo 25 stromů od Dražic ke hřbitovu a 30
stromů od hřbitova k Drhovicím. Druhové zastoupení dřevin bylo vybráno dle požadavků
dané lokality. Odbornou zahradnickou firmou
byly vysazeny okrasné hlohy obecné PAUL‘S
SCARLET, které tvoří uprostřed jara na pozadí zelených listů shluky drobných plných
květů sytě růžové až červené barvy. Dále cy-
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klostezku lemují javory babyka. Tato dřevina
na podzim zbarvuje své listy do žluta a pro
dobrou snášenlivost znečištěného ovzduší
a užší korunu se využívá právě pro výsadby
uličních stromořadí. Současně byly nainstalovány dvě odpočinkové lavičky. Výsadbu
zajistil Svazek obcí mikroregionu Táborsko.
Svazek uhradil 60% nákladů a obec Dražice
40% nákladů - 43 804 Kč. Na projekt bylo žádáno o dotaci z programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2017, tato dotace však
přiznána nebyla.
Eliška Pospíšilová 

Upozorňujeme všechny občany, že
splatnost místních poplatků za komunální odpad a psy byla do 30. června.
Poplatek činí 500 Kč za osobu u komunálního odpadu a 150 Kč za psa (za každého
dalšího 200 Kč). Úhradu můžete provést
v hotovosti či kartou v úředních hodinách
na OÚ nebo bankovním převodem. Bližší
informace naleznete na webových stránkách obce ve složce „Odpady“.
Od ledna jsou při úhradě poplatku
za popelnice zájemcům zdarma vydávány tašky na tříděný odpad (o této službě
jsme informovali v minulém čísle). Pokud
jste hradili bankovním převodem a máte
o tašky zájem nebo jste poplatek hradili
v hotovosti v mezidobí, kdy první stovka byla rozdána, a čekali jsme na další
naskladnění, vyzvedněte si je v kanceláři
OÚ. Z druhé stovky zbývá necelá třetina
a v současné době neuvažujeme o dalším
nákupu.
Blanka Čítková 
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Ohlédnutí za školním rokem 2016/2017
Konec školního roku a doba prázdnin je
pro učitele čas plný rozporuplných pocitů.
Při pohledu nazpět cítí velkou hrdost i úlevu
za všechny své malé svěřence. Za celý školní
rok jsme toho stihli opravdu mnoho. Všichni
žáci měli možnost podílet se na mnoha kreativních projektech, zúčastnit se zajímavých výletů a exkurzí. A nesmíme opomenout i mnoho
úspěchů, kterých dosáhli žáci v různých vědomostních i sportovních soutěžích.
Pro nadcházející školní rok 2017/2018
bylo přijato do 1. ročníku 14 nových školáků.
Dvěma byl povolen odklad povinné školní docházky. Do první třídy nastoupí 12 školáků
s novou paní učitelkou Mgr. Romanou Marešovou.
Od 1. 9. 2017 bude naše škola 4třídní. Celkem bude školu navštěvovat 64 žáků. Při škole budou v provozu 2 oddělení školní družiny
a celá řada zájmových kroužků.

30. června se rozloučíme s našimi páťáky,
kteří většinou přestupují do Tábora na ZŠ Zborovskou.

Na závěr přejeme všem krásné prožití letních měsíců a 4. září se těšíme na shledání…
Marcela Vosátková 

Jaká je školní družina
Další školní rok máme za sebou a všichni se
těšíme na prázdniny. Ještě než školní družinu
na dva měsíce zavřeme, musíme naplánovat,
jak bude školní družina vypadat příští rok.
A proto jsem se zeptala dětí, co se jim v družině líbilo nebo nelíbilo, jestli jsem třeba na něco
nezapomněla. A tady jsou některé odpovědi
dětí:
Tonda Novák (3. třída)
„Líbil se mi výlet do Nových Dvorů. Hlavně
koupání v bazénu, stolní fotbal a hráli jsme
i stolní tenis.“
Lucinka Vonešová (1. třída):
„Líbilo se mi přespávání a Bramboriáda s rodiči a nechci vyměnit vychovatelku Jarku.“
Sabina Čápová (3. třída):
„Baví mě to v družině, legrace byla, když
jsme si hráli na rodinky.“
Dominik Prno (1. třída):
„Rád v družině vyrábím a hraju přehazku.
Když zlobíme, musíme uklízet a to mě nebaví.“
Kačka Kadlecová (2. třída):
„Ráda chodím do malé družiny a hraju si
s prvňáčky. Ráda tancuju na tanečkách.“
Luboš Hejtmánek (3. třída):
„V družině je to dobrý, škoda že není celý rok
teplo, abychom se mohli chodit koupat celý rok
do rybníka.“
Ivanka Chvalová (1. třída):
„Líbilo se mi všechno a dobrá byla módní
přehlídka pro babičky a dědečky.“
Míša Běhounová (3. třída):
„V zimě jsem nebyla na přespávání a tak bych
chtěla, aby bylo noční bobování i příští rok.“
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Tonda Vo (2. třída):
„Líbí se mi, že je v družině legrace.“
Natálka Baloghová (3. třída):
„Chtěla bych, aby byl zase florbal, koupání
v rybníku a v zimě bobování a sáňkování.“
Jirka Šedivý (3. třída):
„Chodím do družiny každý den, nenudím se
tam. Rád dělám jednoduché obrázky, aby mi to
nedalo moc práce.“
Anička Melichová (2. třída):
„Letos nám chodily číst do družiny babičky.
A byla tam i moje babička Slávka. V družině se
mi líbí.“
Zorka Nováková (1. třída):
„Když zlobíme, musíme dělat dřepy a to mě

nebaví. Baví mě kreslit a něco vyrábět. A vzít
si to domů.“
Marek Hrobský (2. třída):
„Rád chodím do družiny, mám tam kamarády. Príma je, že chodíme ven.“
Poznatků jsem získala od dětí hodně. Mám
teď na přípravu programu pro družinu celé
prázdniny. Doufám, že se mi podaří naplánovat všechno tak, aby byly děti spokojené. Že
se některým rodičům čas od času něco nelíbí,
na to už jsem si zvykla. Pro mě a moji práci jsou
mnohem důležitější děti a jejich spokojenost
a někdy i kritika. Přeji všem hezké léto a v září
ať je družina zase plná dětí.
Jarka Salabová 
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Družina

2. oddělení školní družiny

2. oddělení školní družiny z 2., 4. a 5. ročníku navštěvuje 27 dětí. Každý rok přinese nové
a úžasné zážitky, které jsou neopakovatelné,
a vzpomínky na ně vydrží celý život. Ať už to
jsou projekty týkající se svátků v roce, přírody,
rodiny nebo dovádění na zasněženém kopci
před školou, v lese, u potoka nebo na hřišti
s míčem. Stejně tak tvořivost dětí nezná mezí.
Na podzim to byly vydlabané strašidelné dýně,
potom zdobení vánočního stromu zvířátkům,

ptačí budky, žirafa z kartónových krabic…
Společnou zábavu her a soutěží jsme si užili při vánoční diskotéce, na karnevalu nebo
na čarodějnickém rejdění. Oblíbenou aktivitou
u dětí je přespávání. V listopadu jsme zahájili
přespáváním, které se neslo v duchu Harryho
Pottera i s nočním putováním do „Tajemné
zahrady HP“ Nechyběly kouzelnické lektvary
neviditelnosti, získávání kamene mudrců nebo
ochutnávka pražených chroustů. Konec roku si

děti užily dvoudenním přespáním na školním
výletě na statku v Nových Dvorech. Někteří
na kole, jiní autobusem a zbytek pěšky. Všichni si ale užili koupání v bazénu, míčové hry,
soutěže, místní minifarmu, spaní pod širákem
nebo noční projekci filmů. Řekněte, kdo z vás
by nechtěl, při teplé letní noci zabalen ve spacáku mezi svými kamarády se spoustou ňaminek, sledovat krásný napínavý příběh o koních
nebo štěňátkáchJitka Richtrová 

Anglický týden
Na začátku dubna naše škola opět využila
služby jazykové školy SIDAS a uspořádala „Aktivní týden anglického jazyka“. Letos k nám
přijela slečna Sara Donaldson z Austrálie.
Doma vystudovala učitelství hudby a angličtiny a ve čtyřiadvaceti letech vyrazila do Evropy na zkušenou. Měli jsme to štěstí, že přijela
i k nám do Dražic. Děti se se Sárou učily každý
den čtyři vyučovací hodiny a někdy nechtěly ani skončit. Naučily se nejenom spoustu
nových slovíček, ale i her, dozvěděly se různé
zajímavosti o jejím domově, zcela přirozeně
komunikovaly a hlavně se dobře bavily. Všichni
si anglický týden skvěle užili a jsem si jistá, že
získali další motivaci a chuť se tento světový
jazyk učit.
Mgr. Olga Makovcová 
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Děti opět hrály dětem
Malí herci a herečky z dramatického kroužku
při ZŠ Dražice sehráli svým kamarádům a kamarádkám z mateřské a základní školy úsměvný příběh s názvem Setkání u Aničky a Červená
Karkulka.
Představení se jim moc povedlo, všichni se
snažili o co nejlepší výkon. Diváci se dobře bavili a odměňovali účinkující opakovaným potleskem.

Máme šikovné děti, je však potřeba věnovat se jim, postupně poodhalovat jejich skryté
schopnosti a vlohy a ty pak trpělivě a cílevědomě rozvíjet. Nebývá to jednoduché, ale přináší
to radost nejen dětem samotným, ale i všem
ostatní. Právě to naši malí divadelníci dokázali.
Děkujeme.
Jaroslava Mičíková 

Předprázdninové
zprávy z Mateřské školy
v Dražicích
V květnu proběhl zápis dětí do naší mateřské školy. Zájemců přišlo 18 a všichni byli přijati. Od nového školního roku bude tedy do třech
tříd docházet 63 dětí.
Na začátku června jsme navštívili „Farmu
u Nováků“ v Meziříčí. Děti se seznámily s domácími zvířaty, opekly si špekáčky a ještě si pochutnaly na skvělém koláči od paní Selnerové.
Panu Novákovi a paní Selnerové mnohokrát
děkujeme za pohostinnost a příjemné zážitky.
Poslední týden v červnu jsme se rozloučili
s našimi předškoláky na zahradní slavnosti.
Do první třídy jich bude chodit 13 a my jim přejeme mnoho úspěchů. Věříme, že jsme všichni
prožili společně příjemný a pohodový školní
rok, a s přáním krásných prázdnin se těšíme
na září.
Věra Packová 
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Den Země 2017 – nadvakrát
Den Země je den věnovaný Zemi, který se
každoročně koná 22. dubna. Sdružení rodičů
ZŠ Dražice využilo tento mezinárodní svátek
k uspořádání zábavně vzdělávací akce pro děti
i dospělé. Hlavním cílem bylo, hravou formou,
prověřit znalosti dětí o třídění odpadu, ukázat
důležitost stromů pro náš život a zapojit děti
do úklidu naší obce. Velké plány nám však překazilo velmi nepříznivé počasí. Předposlední
dubnovou sobotu jsme pouze zasadili jeden
z nejkrásnějších javorů - October glory, který
na začátku podzimu kombinuje najednou sytě
oranžovou a brilantně červenou, později úplně
zčervená do zářivě karmínové a toto atraktivní vybarvení mu zůstane často až do poloviny
listopadu. Věříme, že bude krásnou ozdobou

okolí kostela. Ostatní aktivity jsme přesunuli
na „Čarodějnice“. Odstartovali jsme u kostela
a po několika trasách jsme šli uklidit Dražice.
Nasbírali jsme 8 pytlů odpadků. Veškeré potřebné pomůcky (pytle, rukavice) jsme získali
v rámci celorepublikového projektu „Ukliďme
svět, ukliďme Česko 2017“, do kterého jsme se
zapojili. V altánu na návsi jsme připravili stanoviště, kde si děti i dospělí vyzkoušeli třídit
odpad se zavřenýma očima, určili správný čas
rozpadu jednotlivých materiálů a správně přiřadili list a plod k jednotlivým stromům. Malí
návštěvníci si vymalovali obrázek nebo kreslili
křídou na chodník. Za svou účast dostal každý
sladkou odměnu a placku na tričko.
Eliška Pospíšilová 

Dětský den
Třetího června dopoledne patřil místní sportovní areál dětem. Připraveny pro ně byly soutěžní úkoly, skákací hrad, střelba ze vzduchovky, občerstvení a drobné odměny. Po několika
letech tento den zpestřili svou účastí vojáci ze
42. mechanizovaného praporu „Svatováclavského“ z Tábora a psovodi Policie ČR. Jejich
ukázky měly velký úspěch, a to nejen u dětí.
Se svou činností návštěvníky seznámil také
místí letecko-modelářský klub, který si přizval
na pomoc své kolegy. Na hřišti tak přistál paraglidista, létaly zde rádiově řízené modely a děti
si mohly postavit či vyzkoušet házedla. Děti
pak odcházely domů v poledních hodinách plny
zážitků a s medailí, kterou obdržely za splněné úkoly. Všem, kteří se na realizaci dětského
dne podíleli, ještě jednou děkujeme, stejně tak

zúčastněným složkám a firmám, které tento
den podpořili finančně či materiálně. Jsou to:
Sakutus CZ a.s., Efaflex – CZ s.r.o., pojišťovna
Generali – manželé Hervířovi, Roman Vačlena
a další.
Každý rok se snažíme pro naše děti připravit výjimečný den, který by si užili jak malí, tak
velcí a modlíme se, aby počasí alespoň trošku
vyšlo. Upřímně řečeno děti jsou stále náročnější a jen tak něco je nezaujme. Stejně tak je rok
od roku složitější, sehnat dobrovolníky, kteří
by byli ochotní našim nejmenším věnovat půl
den ze svého času a pomoci s jeho realizací,
což většinou představuje „obsluha stanoviště“.
Může se tak stát, že za dva tři roky žádný dětský den nebude.
Blanka Čítková 
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Fotbal
Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi zhodnotit jarní část sezóny 201617 z pohledu „A“ mužstva dospělých. Po několikaletém úspěšném působení v krajském přeboru jsme si na rok nuceně odskočili o soutěž
níže, ale jak již určitě víte, po roce se do nejvyšší krajské soutěže opět vracíme. Upřímně jsme
nečekali, že I.A třídu opanujeme takovým způsobem, a celou soutěž vyhrajeme s takovým obrovským náskokem, ale nutno dodat, že zcela
a zcela zaslouženě. Celý realizační tým zaslouží
velké poděkování za vzornou reprezentaci naší
tělovýchovné jednoty a obce. Z jednotlivých
hráčů určitě zaslouží velkou pochvalu brankář
Michal Baka, který nás svými zákroky často
podržel. Z hráčů na jaře předváděli asi nejlepší výkony Horka, Veselý, Bareš a D. Štecher.
Do soupeřových sítích se nejčastěji trefovali
Kromka (30 branek) a J. Štecher (20 branek).
Každý hráč měl určitě na celkovém vítězství
mužstva svůj podíl.
Po celý rok jsme si společně s vámi užívali
sladký pocit vítězství a radosti ze vstřelených
branek. Doufám, že tyto pocity nás budou

Nohejbal

horní řada: Ursacher st., Ursacher ml., Fořt R., Stuchlík M., Vlašín, Schloff, Štecher J., Kromka, Kolář L., Smutný
dolní řada: Veselý, Hořejší, Bareš, Pfeifer, Novotný P., Baka, Štecher D., Valášek, Fořt J., Novotný K.

provázet i v následující sezoně, a vy budete
mít možnost co nejčastěji zatleskat našim
povedeným fotbalovým akcím. Za vaši podporu a sportovní přízeň vám srdečně děkujeme. Závěrem mi dovolte se rozloučit, a poděkovat za obětavou práci trenérské dvojici

Veselý, Fořt, která se shodně rozhodla, ukončit svoji činnost u „A“ mužstva z rodinných
důvodů.
Sezóna 2017-18 TJ Dražice – krajský přebor.
Sportu zdar a fotbalu zvláště.
Miloš Veselý 

Již po druhé, druhé!

V sobotu 17. 6. 2017 pořádal Standa Novák
v Hlavatcích již 18. ročník nohejbalového turnaje ve dvojicích. Bylo tam devět dvojic, a hrálo se systémem každý s každým. Za větrného
počasí se nám docela dařilo. Z osmi zápasů
jsme jich sedm vyhráli, a jen jednou prohráli
1:2 (třetí set 9:10). Tato těsná prohra o jeden
míč znamenala, že jsme obsadili celkové druhé
místo. Za nás hráli V. Kuchár a J. Samec (bylo
s podivem, že při našem nízkém věku jsme byli
vyhlášeni jako nejstarší hráči)!!!
1. Curtois tragedy – Hlavatce
2. Dražice – Dražice
3. Nohlas – Hlavatce – České Budějovice
4. Opařany – Opařany
5. Black & White – Tábor
6. Stars on Wars – Jindřichův Hradec
7. Co je ti potom – Hlavatce
8. Rybníček – Tábor
9. Zabijáci – Soběslav
Honza Samec 

Začátkem června jsme se zúčastnily turnaje
ve Zvěrkovicích, který pořádaly volejbalistky
z Týna nad Vltavou. Celkem se zúčastnilo 6
týmů. Pravidelná zimní příprava se tentokrát
vyplatila, a ve složení týmu: Lída Brejdová,
Jana Maroušková, Eliška Nováková, Denisa
Nováková, Jaroslava Nováková a Žaneta Salusová jsme si přivezly medaile za druhé místo.
Celý druhý tým jsme dohromady nedaly, a pro-
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to nás doplnily hráčky z Bechyně a Týna. Pro
Martinu Fajtlovou, Janu Novotnou a Markétu
Pěchotovou to nebyl snadný úkol, nikdy společně nehrály, ale i tak si hru užily. Už se těšíme
na podzimní turnaj tady v Dražicích. Věříme,
že nás zářijové počasí opět nezklame, a všichni
si dobře zahrajeme.
Teď hlavně nepolevit!
Jana Maroušková a Denisa Nováková 
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SDH Dražice
Sbor dobrovolných hasičů měl v plánu
na jarní období dvě brigády. První byla začátkem dubna již tradiční pomoc Mysliveckému
sdružení Raště Dražice se sběrem kamene.
Druhá sběr železného šrotu v obci.
První víkend v květnu začala příprava
na okrskovou hasičskou soutěž. Trénovalo
se celkem tři víkendy na odlehčovacím hřišti
sportovního areálu. Okrskovou soutěž pořádalo v letošním roce Meziříčí. Za SDH Dražice se
zúčastnily čtyři družstva. Jako každý rok jsme
domů odjížděli s poháry, letos své kategorie vyhráli muži I. a muži II. Ženy II. skončily na třetím místě. Mladšímu družstvu žen se nepovedl
požární útok, a v soutěži nebyly hodnoceny.
Okrsková soutěž byla v Meziříčí zakončena posezením až do pozdních nočních hodin.
Začátkem prázdnin se družstvo mladších
mužů zúčastnilo soutěží v Daměnicích, Tučapech a Smrkově. Na prázdninové období plánujeme ještě účast na soutěži o pohár SDH
Drhovice.

JSDHO Dražice
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
má v současné době celkem 17 členů. V rámci
„omlazení“ byla jednotka rozšířena o tři nové
členy. V letošním roce jsme zatím bez zásahu,
pouze v rámci okrsku jsme trénovali dálkovou
dopravu vody ve Svrabově. Nebylo samozřejmě zapomenuto ani na teoretickou přípravu
a údržbu hasičské techniky a zbrojnice.

SDH vs. JSDHO
Určitě neuškodí připomenout a vysvětlit základní rozdíly mezi SDH a JSDHO.
SDH – Sbor dobrovolných hasičů (SDH)
je občanské sdružení, které je zaregistrováno u Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
(právní forma je tedy podobná jako TJ Sokol
nebo sdružení zahrádkářů a podobné spolky).
Jeho hlavní náplní činnosti je prevence v oblasti požární ochrany, práce s mládeží, v dnešní době také požární sport a jiné společenské
a kulturní akce. V čele SDH stojí starosta sboru
a výkonným orgánem je výkonný výbor sboru.
Jedná se o samostatně hospodařící organizaci,
která je z velké části finančně závislá na okolních subjektech.

JSDHO (jednotka sboru dobrovolných hasičů obce) - je naproti tomu organizační složkou,
která je zřizována obcí. JSDHO je zcela závislá na rozpočtu obce. Veškerá technika, výstroj
a výzbroj pořízená pro činnost jednotky je majetkem obce. Obec rovněž posílá hasiče na potřebná školení a zdravotní prohlídky a zajišťuje
akceschopnost jednotky. Činnost JSDHO je
čistě represivní. Jistá provázanost však mezi
oběma organizacemi je. Členové zásahové jednotky obce jsou většinou vybíráni z členské základny SDH, protože tito lidé jsou již od útlého
věku vedeni nejen k preventivní, ale i represivní činnosti v oblasti požární ochrany, ochrany
majetku a záchrany životů. V čele této složky
je velitel jednotky, který je zodpovědný ze své
funkce starostovi obce.
Michal Páša 

Petar neměl šanci!!!
V sobotu 10. června 2017 se uskutečnil již
15. ročník tenisového turnaje 4her u Skaláků
za účasti 8 dvojic. Turnaj sponzorovali Hanka
a Petr Hervířovi a společnost Sakutus, takže
jako vždy bylo o vše dobře postaráno, včetně
tradičního úvodního přípitku Kotšmídovkou.
Už základní část turnaje, která se hrála klasickým způsobem ve dvou skupinách každý
s každým, a určila nasazení do vyřazovacího
pavouka ukázala, že tentokrát bude vše jinak!
Petr Novák s partnerem toho tentokráte moc
nevyhráli. Snad to bylo způsobeno řízením

hlavního rozhodčího Františka Ursachera,
který tahal žluté karty jak trumfy při mariáši

nebo výtečným koučováním pana Vladimíra
Kuchára, který svůj tým dotáhl až do napínavého finále. Kdo ví? Tentokrát vyhrálo mládí,
podpořeno pevnou tátovou rukou. Ve finále
po dvojnásobném obratu až po královském
tie-breaku zvítězila dvojice Honzů Radostů
nad zkušeným párem Bohouš Fajlt – Méďa
Novotný. Počasí nám přálo, tak jsme příjemný sportovní den zakončili tradičním společenským posezením a bezpečným návratem
domů.
František Kotšmíd 

Činnost Modelářského klubu Dražice
V neděli 7. května uspořádal Modelářský
klub Dražice „Krajský přebor mládeže Jihočeského kraje“. I přes špatné povětrnostní
podmínky se letošního ročníku zúčastnilo 30
závodníků, kteří reprezentovali kluby z Jihočeského, Středočeského a Ústeckého kraje.
Na základě výsledků v tomto závodě si postup
na „Mistrovství České republiky mládeže“ ko-
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nané v Boroticích zajistili dražičtí modeláři
Zdeněk Čítek a Tomáš Král v kategorii mladších žáků, Kamil Čítek, Lukáš Halaš a Ondřej
Král v kategorii starších žáků a Tomáš Bartoník
a Rudolf Moravčík v kategorii juniorů. 7. října
tak bude v Jihomoravském kraji bojovat o medaile z MČR mládeže celkem 7 zástupců našeho
klubu.

Jaroslav Malenický reprezentoval náš
klub v kategorii F1B na čtyřech závodech
českého poháru a na závodu světového poháru v Maďarsku. V celkovém pořadí českého poháru mu po polovině soutěže patří
5. příčka.
Vít Krátký 

www.obecdrazice.cz
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Jawa klub Dražice
V sobotu 10. června jsme uspořádali již
5. ročník srazu motocyklů československé výroby. Od desáté hodiny začaly přijíždět první
motocykly a jejich počet do výjezdu se zastavil
na rekordním čísle 127. V půl jedné jsme vyjeli na tradiční spanilou jízdu, ta byla rozdělena
na čtyři etapy, a měřila 82 km. První etapa vedla z Dražic přes Meziříčí, Radkov, Radimovice
u Tábora, Košín, Sudoměřice u Tábora. První
zastávka byla na starém zámku (hradu) u Borotína. Po malém občerstvení a prohlídce zříceniny jsme se vydali do druhé etapy přes Borotín, Střezimíř, Křivošín a Orlov do Jistebnice,
kde byla hodinová pauza na oběd. Po obědě
naše velká kolona vyrazila do třetí etapy směr
Cunkov, Starcova Lhota, Nadějkov, Květuš,
Nosetín, Chyšky, Osletín a Přeštěnice. Po půlhodinové pauze jsme projeli poslední etapu,
a to přes Radihošť, Božejovice, Padařov, Makov, Vlásenici, Černý Les a Dražice. Po dojezdu
všech motocyklů, dojeli všichni, proběhlo losování startovného, vyhodnocení a ukončení srazu. Na závěr bych chtěl poděkovat Obecnímu
úřadu Dražice za podporu a všem sponzorům,
kteří na tuto akci přispěli.

Malá statistika:
2013
27 přihlášených motorek
2014
45 přihlášených motorek
2015
72 přihlášených motorek

2016
2017

68 přihlášených motorek
127 přihlášených motorek
Míra Kadlec 

Spolek mladých muzikantů Mexická vlna
Kapela MexWave, kterou podporuje „Spolek
mladých muzikantů Mexická vlna“ se sídlem
v Dražicích, odehrála v květnu a červnu 2017
dva krásné benefiční koncerty, čímž jsme tím
naším způsobem podpořili „vyloučené spoluobčany“. Dne 27. 5. 2017 to byl benefiční koncert pro domácí hospic Jordán, když MexWave
odehrála 1,5 hodinové představení na Žižkově
náměstí v Táboře. Díky koncertu a přítomnému publiku se celkově vybralo 11 088 Kč, což
pro hospic představuje velkou radost a povzbuzení. Dne 8. 6. 2017 Mexwave hrála pro
stacionář Klíček v Záluží u Tábora na tradiční
zahradní slavnosti. Byli jsme potěšeni, že jsme
zde mohli zahrát, a pomoci tak naším vystoupením, udělat radost klientům Klíčku a jejich
rodinám. A sešlo se jich opravdu hodně. A konečně o posledním školním dnu 30. 6. 2017
se uskutečnilo tradiční vystoupení v Meziříčí
na již 4. ročníku akce „Vysvědčení s Mexickou
vlnou“, kam Mexwave pozvala na společný
koncert své hosty. Folkovou partičku Spadané
listí a dále kytaristu a učitele ZUŠ Michala Nováka, který si zahrál klasické kusy s kytaristy
Mexwave: Aničkou Voborovou a Míšou Sovadinou. Až do půlnoci pak místní obecenstvo
doprovodila C&W kapela Merenda.
Vrcholem našeho koncertního snažení je pozvánka na 26. ročník Táborských setkání, kde
MexWave zahraje na hlavním pódiu na Žižkově

www.obecdrazice.cz

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

náměstí v neděli 17. 9. 2017 od 15 hod. Tímto
zvu všechny příznivce a známé na tento koncert.

Mimoto spolek i nadále okrajově podporuje
činnost dalších hudebních sdružení.
pokračování na str. 10
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Spolek mladých muzikantů Mexická vlna
pokračování ze str. 9
Kapela Merenda je v současné době velmi žádanou multižánrovou skupinou, těšící se opakovanému zájmu pořadatelů např. v lokalitách:
Benešův mlýn v Táboře a Holešovna v Chýnově, anebo v táborských restauracích: Škochův
dům, Nový ráj či Sokolská plovárna. Kapela
letos v březnu oslavila 5 let od svého založení,
a k této příležitosti byl sepsán dokument mapující všech dosavadních 70 vystoupení, včetně
bohaté fotodokumentace.

Výzva pro příbuzné,
blízké či dědice níže
uvedených
hrobových míst
Správcem tohoto hřbitova je obec Dražice. Při kontrole evidence hrobových míst
byly zjištěny hroby, na které nejsou uzavřeny nájemní smlouvy, v evidenci jsou
vedeny jako „volné“, tedy možné k pronájmu. Vzhledem k tomu, že na některých
takto vedených hrobech se čas od času
objeví svíčka, květina či jiná výzdoba (Velikonoce, dušičky, Vánoce), anebo z neúspěšného pokusu o prodloužení nájmu
nemáme zpětnou vazbu, zveřejňujeme
tuto výzvu. Pokud chcete jako osoba se
vztahem k pohřbeným s nájmem níže uvedeného hrobového místa pokračovat, kontaktujte kancelář obce Dražice. Ocenili bychom i zprávu (telefon, e-mail), že o nájem
nemáte zájem. Pokud se nikdo do 1 roku
neozve, nebudeme se již snažit o kontakt
a v případě zájmu hrobové místo pronajmeme, ve stavu v jakém se nachází.
Hrobové místo 8-9
Rodina na náhrobku: Kadlecova
Nájemné: 1000 Kč/10 let
Hrobové místo 46
Rodina na náhrobku: Brázdovi
Nájemné: 500 Kč/10 let
Hrobové místo 65
Rodina na náhrobku: Hořejšova
Nájemné: 500 Kč/10 let
Hrobové místo 220-221
Rodina na náhrobku: Andělova
Nájemné: 1000 Kč /10 let
Hrobové místo 222-223
Rodina na náhrobku: Krajícova
Nájemné: 1000 Kč/10 let
Hrobové místo 284
Rodina na náhrobku: Voštova
Nájemné: 500 Kč/10 let
Hrobové místo 298
Rodina na náhrobku: Kuželova
Nájemné: 500 Kč/10 let
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Komorní orchestr Bolech města Tábora, kde
hraji v kontrabasové sekci, letos slaví významné jubileum 140 let od založení orchestru.
K tomuto výročí se dne 14. 5. 2017 uskutečnil
galakoncert ve velkém sále Divadla Oskara Nedbala, kde Bolech zahrál to nejlepší ze svého
bohatého repertoáru. Jako hostující sólistka
se představila skvělá Iva Bittová. Koncert zaznamenal velmi dobré kritiky ve všech regionálních médiích i v odborných kruzích. Orchestr Bolech vystoupí na Táborských setkáních,

a sice v neděli 17. 9. 2017 od 14 hod, kde zahraje úžasnou Novosvětskou symfonii od Antonína Dvořáka.
V současné době spolek podporuje celkem
18 sponzorů počínaje obcemi Meziříčí (starosta pan Karel Černý) a Dražice (starosta pan
Stanislav Flígr), přes soukromé osoby až po komerční společnosti. Všem podporovatelům
upřímně děkuji za jejich pomoc a dobrou vůli.
Za podporu děkuje
Petr Vobora 

Rybáři

Konečně doděláno…
Děkujeme všem současným i bývalým rybářům za spolupráci. Rybářské závody se uskuteční v sobotu 23. 9. 2017.
Zdeněk Salus 

1917
Také v letošním roce zalistujeme v místní
kronice a připomeneme si, co se v naší obci
událo před 100 lety. Jsou data a skutečnosti,
které z hodin dějepisu utkvěly v paměti snad
všem. V onom roce 1917 vrcholila první světová válka. Všeho byl nedostatek a priority
jasné, zasytit vojsko a města. A tak byly venkovu, a tedy i Dražicím, nařízeny dodávky např.
obilí, pícnin a dobytka. Pro nedostatek barev
bylo dokonce zakázáno barvit velikonoční vajíčka! U komodit jako petrolej či pražená káva
byla regulována spotřeba. Dále byly stanoveny
nejvyšší ceny pro maloobchod za mléko, máslo,
tvaroh nebo cukr. Několikrát v roce se konaly
prohlídky domobranců, na jejichž základě byli
dražičtí muži odvedeni a narukovali. Důležitou osobou zajišťující spojení mezi „úřadem“
a obyvateli Dražic byl pan učitel Švec. Ten byl
jmenován do několika komisí, zajišťoval různé
soupisy či vydávání lístků na důležité komodi-

ty. Tyto funkce odmítnout nemohl, i když mu
byly proti mysli.
Dne 28. října byl pro válečné potřeby sejmut
a odvezen druhý největší zvon z kostelní věže
zvaný Sv. Marie a Sv. Jan Křtitel, kterým se
vždy zvonila hrana. Vážil 172 kg.
Příští rok opustíme válečné téma. Nechme se překvapit, co se v Dražicích odehrávalo
po válce.
„Čerpáno z místní kroniky.“
Blanka Čítková

Letos v červenci uběhlo 100 let od bitvy
u Zborova. Pan František Kotšmíd mladší zapátral v online archivu vojenského ústavu a našel dražické rodáky, kteří se zapojili do bojů
v řadách Československých legií. Děkujeme,
že byl tak laskav a o výsledek svého bádání se

s námi podělil. Viz. druhý článek

www.obecdrazice.cz
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Dražičtí rodáci v Československých Legiích
Poručík Jan Fara,
narozen 4. 5. 1895

Střelmistr Antonín Šimek,
narozen 12. 6. 1891

Původně byl desátníkem u 75. pěšího pluku
„jindřichohradeckého“ rakousko-uherské armády.
22. 11. 1914 padl v Kostelnici (Permská
gubernie, Rusko) do zajetí. 27. 8. 1918 dobrovolně vstoupil k československému vojsku
v Rusku, k 1. záložnímu pluku, jenž byl určen
pro výcvik nováčků. Poté byl přeřazen k 11.
střeleckému pluku „Františka Palackého“ kde
v hodnosti četaře sloužil u 1. kulometné roty.
Roku 1920 se živ dostal zpátky do republiky.

Zajat již v prvním roce 1. světové války,
v říjnu 1914 v Jaroslavě. Válku přečkal v zajetí
a v květnu 1918 vstoupil do čS. legií v Rusku,
kde sloužil na improvizovaném pancéřovém
vlaku č. 2, pojmenovaném „Úderník“. Později
byl převelen k 3. střeleckému pluku „Jana Žižky z Trocnova“, jenž bojoval na uralské frontě
a později bránil magistrálu v oblasti Irkutska.
Do Československa se vrátil roku 1920.

Vojín Jan Švec,
narozen 21. 12. 1898

Vojín Antonín Kadlec,
narozen 22. 3. 1889

Vojín Švec vstoupil do rakouského 11. pěšího pluku v roce 1916. Na italské frontě byl
roku 1917 zajat a o rok později, v dubnu 1918
vstoupil do 31. pěšího pluku čs. legií v Itálii. Je
pravděpodobné, že vojín Švec se v řadách čs.
legií v Itálii zúčastnil těžkých bojů v horském
pásmu Monte Baldo. V čs. dobrovolnických
jednotkách v Itálii bylo zařazeno kolem 20 000
vojáků, 350 z nich padlo. Vojín Švec z Dražic se
naštěstí dožil konce války a vrátil se domů.

Sloužil u jízdního pluku Rakousko-uherské
armády. Osud vojína Kadlece během války
není z dostupných pramenů zřejmý. Jisté je,
že od listopadu 1918 sloužil u 33. střeleckého
pluku čs. armádního sboru v Itálii, který se
na konci roku 1918 vrátil do vlasti a který se
později zapojil na jihu Slovenska do boje proti
maďarským bolševikům (1918-1919).

Vojín František Kadlec,
narozen 19. 12. 1886
Po vypuknutí 1. světové války sloužil u 8. zeměbraneckého pěšího pluku R-U armády. 19. 3.
1915 byl v Karpatech zajat a v březnu 1918 v obci
Lipeck (Tambovská gubernie) se přihlásil do čs.
legií v Rusku. Zde sloužil u 5. střeleckého pluku
„T. G. Masaryka“, odkud byl roku 1921 propuštěn.

Četař Karel Kobrzek,
narozen 11. 8. 1894
Původně vojín u 75. pěšího pluku „jindřichohradeckého“. V prosinci 1915 zajat v Tarnopolu a poslán do nechvalně proslulého pracovního
tábora pro zajatce v ukrajinské Darnici. V březnu 1917 mu bylo umožněno vstoupit do Čs.
legií. Zajímavostí je, že se spolu s dalšími 1500
legionáři dostal do Francie, kde sloužil na západní frontě u nově zformovaného 21. československého střeleckého pluku. Do Francie se
dostal buďto ze severoruského Archangelsku
nebo z Murmansku lodí přes Velkou Británii.
Dožil se konce války a roku 1920 legii opustil.

Vojín Jan Kyrián,
narozen 11. 12. 1895
Od roku 1915 sloužil u 6. zeměbraneckého
pěšího pluku R-U armády, později také u 44.
pěšího pluku R-U armády. 6. 7. 1916 byl zajat u Čartoryjsku a v březnu 1918 vstoupil do
8. střeleckého pluku čs. legií v Rusku „Slezského“.
Tento pluk zajišťoval obranu transsibiřské magistrály v oblasti Mariinska a Irkutska. Na jaře 1920
odjel do Vladivostoku a v červnu 1920 do nově
zformované Československé Republiky.

www.obecdrazice.cz

Vojín Antonín Volek,
narozen 24. 5. 1878

Zdroj: Československá obec legionářská

Vojín Vojtěch Macek,
narozen 16. 4. 1894
(nebo 17. 1. 1894)
Podobně jako mnoho dalších Jihočechů
sloužil u 75. pěšího pluku „jindřichohradeckého“ R-U armády. 17. 3. 1915 byl v Karpatech
zajat a v červnu 1918 se v Omsku přihlásil
k 10. střeleckému pluku „Jana Sladkého Koziny“, čs. legií v Rusku. Tento pluk zajišťoval
ochranu magistrály na linii Ačinsk – Krasnojarsk – Kansk a legendárního zlatého ruského
pokladu v Irkutsku. Vojín Macek se dožil konce
války a v roce 1920 dorazil do Československa.

Vojín Josef Novotný,
narozen 17. 8. 1896
Původně branec 75. pěšího pluku R-U armády, padl do zajetí v září 1915 u Tarnopolu.
Do čs. legie vstoupil na konci února 1918, kde
sloužil v hodnosti vojína u 5. střeleckého pluku „T. G. Masaryka“. Pluk se účastnil tvrdých
bojů u měst Vladivostok, Nikolsk Ussurijský,
Spassk, Kaul a Kungur. Je velice pravděpodobné, že právě na jednom z těchto bojišť vojín
Novotný 20. 8. 1918 padl. V pramenech je evidován jako nezvěstný v boji.

Vojín Volek sloužil již v rakouské armádě u zdravotnického oddílu. Roku 1916 byl
u Monfalcone zajat a od dubna 1918 sloužil
u čs. legií taktéž jako člen zdravotnického oddílu, tentokrát na straně čs. legií v Itálii. Svou
legionářskou anabázi ukončil v dubnu 1919.

Vojín Josef Volek,
narozen 10. 1. 1882
Původně vojín u 75. pěšího pluku „jindřichohradeckého“ R-U armády padl do zajetí již
v prvním válečném roce, 22. 11. 1914 u Krakova. V listopadu 1917 zařazen do 2. střelecké
divize čs. legií v Rusku, zformované v Borispolu. Divize zajišťovala ochranu transsibiřské
magistrály na úseku Novonikolajevsk – Ačinsk.
V prosinci 1919 začala evakuaci do Vladivostoku. V roce 1920 se vojín Volek spolu s ní vrátil
do nově zformovaného Československa.
Zdroje:
 Databáze legionářů a padlých v 1.
Světové válce - http://www.vuapraha.cz/
fallensoldierdatabase
 Databáze legionářských jednotek http://www.karelvasatko.cz/historieceskoslovenskych-legii/
 Jednotky Rakousko-Uherské armády - http://
www.velkavalka.info/jednotky-Cechy.php
 Spolek pro vojenská pietní místa
- http://www.vets.cz/
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Autobusem do Tábora a zpátky
Odjezdy autobusů – Dražice–Tábor 1. 7. 2017 – 9. 12. 2017
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Odjezdy autobusů – Tábor–Dražice 1. 7. 2017 – 9. 12. 2017
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S

jede v pracovní den
jede v sobotu
jede v neděli

nestaví na západě
nejede o prázdninách
spoj má určitá specifická omezení - sledujte jízdní řád linky

Od 1.7.2017 zrušen spoj z Tábora do Dražic v 17:05
Od 1.7.2017 zrušen spoj z Dražic do Tábora v 6:37
Cestující mohou použít vlak z Tábora do B.Lhoty v 17:08

Kroupy se vyřádily

Sbor pro občanské
záležitosti
JUBILANTI (duben – červen)
Jiřina Knotková
Dražice čp. 173
Pavlína Plachá
Dražice čp. 96
Daniel Gálik
Dražice čp. 142
Miluška Samcová
Dražice čp. 138
Věra Soldátová
Dražice čp. 23
František Mácha
Dražice čp. 143
Marie Černá
Dražice čp. 107
Josef Krätzer
Dražice čp. 160
Pavel Samec
Dražice čp. 1
Zdeněk Hubálek
Dražice čp. 244
Josef Šerý
Dražice čp. 9
Zdeňka Zuzáková
Dražice čp. 188
Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné
zdraví, mnoho spokojenosti a osobní pohody.
ZEMŘELI
Jarmila Samcová
Květuše Vítková
František Hrobský
Čest jejich památce!

Dražice čp. 1
Dražice čp. 103
Dražice čp. 170

Plánované kulturní
a společenské akce
28. 7. 2017
od 20:00
Restaurace Na hřišti
Svatoanenské posezení
k tanci a poslechu hraje Evergreen band
1. 9. 2017
od 20:00
Restaurace Na hřišti
Loučení s létem
k tanci a poslechu hraje Le-Grace
9. 9. 2017
od 08:00
areál TJ
7. ročník tenisového turnaje
„O putovní pohár starosty obce Dražice“
V úterý 6. června kolem patnácté hodiny se
horké a poklidné odpoledne rázem změnilo
v učiněné peklo. Oblohu zakryla černá mračna,
přihnal se prudký, až bouřlivý vítr, který přinesl déšť a kroupy. Ty nabíraly na velikosti, některé dosáhly v průměru až tři centimetry. Udeřily
mohutně, zejména ve východní a střední části
obce. V nejvíce zasažených oblastech způsobily
značné škody na porostech. Stromům očesaly
větve, listy i nedozrálé plody, na záhonech se

zeleninou bylo „sklizeno“, zůstaly jen pahýly
rostlin, květiny v květináčích pokryla vrstva
krup, zelený trávník se změnil v zasněženou
louku. Na některých místech kroupy rozbily
skleníky a poškodily i střechy. Zběsilé řádění
počasí, po kterém zůstal žalostný pohled, trvalo jen dvacet minut. Ani nejstarší pamětníci si
na takovou zkázu nepamatují, ale dražičtí občané na tento den dlouho nezapomenou.
Jaroslava Mičíková 
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23. 9. 2017
od 08:00
Rybník Na Suchých
8. ročník rybářských závodů
23. 9. 2017
od 10:00
areál TJ
Podzimní volejbalový turnaj žen
6. 10. 2017
KD
Keks

od 21:00

20. 10. 2017
od 17:00
KD
Setkání důchodců s Babouky
4. 11. 2017
KD
Hubertská veselice

od 20:00

1. 12. 2017
KD
6. Setkání s historií

od 17:00

Žádáme přispěvatele, aby své příspěvky zasílali nově na e-mail: obcasnik@obecdrazice.cz.
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