Úvodní slovo starosty

Vážení spoluobčané,
tak jako se v přírodě blíží podzim, nastává
nám i závěr volebního období let 2014-2018.
Vzhledem k tomu, že jsem se rozhodl již dále nekandidovat na funkci starosty naší obce, dovolte
mi, abych na závěr svého dvanáctiletého působení v roli starosty udělal krátkou rekapitulaci.
Dnes již s úsměvem vzpomínám na rok 2006,
když mi můj předchůdce předával řízení obce
s cca třímilionovým dluhem a rozdělanou dvaceti pětimilionovou stavbou se slovy „to se dá
během čtyř let splatit“, myslel tím další volební období. I vzhledem ke stavu obecních financí
a snaze co nejvíce ušetřit jsme zvolili systém
s neuvolněným starostou i místostarostou. Během času se ukázalo, že to je systém pro obec
z hlediska ekonomiky nejvýhodnější. Roční
úspora nákladů cca 300 tisíc na řízení obce se
v průběhu 12 let vyšplhá až na bezmála čtyři
miliony. Když připočteme i to, že starosta a ani
místostarosta za celých dvanáct let nevyúčtovali obci náklady ani na jeden kilometr služebních
cest a ani minutu telefonního hovoru, určitě by
ušetřená částka překročila čtyři miliony. Samozřejmě, že tyto prostředky zůstaly obci a byly
použity na investice pro její rozvoj.
Nebudu zde vyjmenovávat všechny stavby
a opravy, které jsme za uplynulé období realizovali, jsou však tři, o kterých bych se chtěl zmínit. První je výstavba dvaceti bytových jednotek, kterou započali naši předchůdci a my jsme
ji společně zdárně v roce 2007 dokončili, a již
11 let úspěšně provozujeme. Je to jediný současný dluh, který naše obec má, a daří se nám
jej bez problémů umořovat. Druhou stavbou je
rekonstrukce kulturního domu. I přesto, že tato
akce probíhá postupně, dá se říci, že úspěšně
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a ku prospěchu všech uživatelů zmíněných prostor. Nové prostory obecního úřadu nám může
závidět nejedna obec v širokém okolí. Poslední
stavbou je náš školní areál. Tak, jak jsme ve
všech volebních materiálech avizovali, byla pro
nás škola, mateřská škola a celý areál prioritou
číslo jedna. Rekonstrukci celého areálu a jeho
rozšíření jsme započali již v minulém volebním
období, a k prvnímu září letošního roku se nám
ji podařilo zdárně dokončit. Malým zázrakem
bylo získání dotace od Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy, která nám umožnila vybudovat novou sportovní halu pro školu, školku
i širokou veřejnost. Vznikl nám tak školní areál, který bychom v okrese Tábor jen těžko hledali. Věřím, že přispěje k radosti naší mládeže
i ostatních uživatelů.
Když se ohlédneme za rozvojem komunikací,
i zde můžeme býti více či méně spokojeni. Nová
cyklostezka ke hřbitovu a nová komunikace ke
kostelu jsou tomu důkazem. V tomto segmentu
nás však čeká dost práce i v dalším období. Je
potřeba rekonstruovat cestu k Boru, kamenné
schodiště od večerky ke kostelu a nemalé finanční prostředky bude nutné investovat i do ostatních místních a účelových komunikací. Táborské
radnici se bohužel nepodařilo projednat pozemky pro cyklostezku do Tábora, a proto jsme i my,
do vyřešení majetkových poměrů, přípravu pozastavili.
V roce 2006 jsme si řekli, že nebudeme zvyšovat zadlužení obce a tento slib jsme dodrželi.
Nabízelo se nám zajištění výstavby pečovatelského domu s využitím úvěru, což by ale představovalo pro rozpočet obce velkou finanční zátěž.
S velkou netrpělivostí nyní vzhlížíme ke stávající vládě a jejím slibům na rozšíření bydlení pro
mladé a seniory. Věřím tomu, že v příštích le-

tech se najde nový dotační titul, který umožní
vystavět a provozovat pečovatelský (komunitní)
dům bez výrazného finančního zatížení. Je to
jeden z objektů, který dle mého názoru naší obci
k celkové vybavenosti chybí. Za uplynulé roky
jsme se snažili život našich seniorů pozvednout
ve formě různých setkání a zájezdů, a snad se
nám to i podařilo. Jak jsem již v minulosti prezentoval, největším bohatstvím naší obce jsou
její občané. Převážná část je jich organizována
ve spolcích, a s tímto vědomím jsme k nim i přistupovali. Každoroční finanční podpora, jejíž
výše je oproti okolním spolkům nadstandardní,
je toho důkazem. Na oplátku můžeme všichni
využívat výhody spolkových setkání a krásných
akcí, jejichž přínos přesahuje hranice naší obce.
Snažili jsme se rovněž pečovat o pro nás tolik důležité životní prostředí v obci a jejím okolí
o čemž svědčí přes 400 nově vysázených, převážně ovocných, stromů. Dražice se nacházejí v překrásném okolí Vlásenického potoka. Už proto je
naší snahou krajinný ráz nijak negativně neovlivňovat ba naopak jej neustále zlepšovat.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem,
kteří se s námi podíleli na rozvoji Dražic v uplynulých dvanácti letech a zejména ocenit příkladnou a svědomitou práci zaměstnanců obce.
Jsem rád, že jsem se mohl na vedení obce
podílet a jsem pyšný na výsledky, kterých jsme
dosáhli. Dovolte mi rovněž vyjádřit přesvědčení,
že nastupující generace, které předáváme obec
ve výborné finanční kondici, ji povede i nadále
k rozkvětu a prosperitě a nám všem se zde bude
spokojeně žít.

S díky,
Stanislav Flígr
starosta obce Dražice
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Tak jsme se dočkali
Sen dražických sportovců
o výstavbě tělocvičny
je skutečností

V sobotu 1. září 2018 byla v místním školním
areálu slavnostně otevřena nová sportovní hala.
Velkoryse vyprojektovaná stavba, jejíž rozměry
i další parametry vyhovují regulím pro tenis,
nohejbal, volejbal, basketbal, malou kopanou,
florbal aj. Desítky místních sportovců a cvičenců nebudou muset dojíždět do tělocvičen v okolí, skvělé zázemí dostává škola a školka pro své
žáky a děti. Pamětníci si jistě vzpomenou na
výstavbu kulturního domu v 70-tých letech minulého století, kdy jsme byli zklamáni, že velký
kongresový sál nemá uzpůsobené prostory pro
sport. Přesto jsme věřili, že se v budoucnu podaří, vhodnou stavební úpravou, vytvořit podmínky k využívání tohoto sálu i pro sportovní účely.
Dobře, že dnes už se těmito úvahami zabývat
nemusíme. Pracovníkům obce v čele se starostou se podařilo připravit, realizovat a zajistit
financování velké investice, jejíž význam se ukáže až časem. Snad se povede naplnit halu dětmi
a mladými lidmi, aby si mohli vybrat sport podle
svých představ a jím naplnit svůj volný čas. Investice do sportu, do dětí a mládeže, je nejlepší

prevencí proti drogám a ostatním negativním
jevům v naší společnosti. S výstavbou sportovní
haly byla provedena rekonstrukce školní budovy rozšířením o jednu učebnu, oprava střechy
s novou střešní krytinou, modernizace sociálních zařízení včetně WC a nových fasád na
budově školy a školky. Nyní dokončený školní

areál bude chloubou obce na mnoho let a závidět nám ho mohou i větší města. Nechť se
i do budoucna daří v takto skvělém rozvoji naší
aglomerace, což je vysvědčení současné garnitury vedení obce. Gratuluji a tleskám …
Jarda Kuldan 

Výtah z jednání zastupitelstva obce
36. jednání konané 22.3.2018
Schválen program jednání včetně jeho doplnění o složení slibu člena zastupitelstva obce
paní Kateřinou Skalákovou.
Paní Kateřina Skaláková složila slib člena zastupitelstva obce.
Zastupitelstvo schválilo paní Kateřinu Skalákovou předsedkyní finančního výboru obce
Dražice včetně poskytnutí odměny za výkon
funkce zastupitele a předsedkyně finančního
výboru obce Dražice ve výši 1 340,- Kč hrubého.
Na vědomí čerpání rozpočtu obce
k 28.2.2018.
Informace o starostou schváleném rozpočtovém opatření číslo 3/2018.
Schválena vítězná firma výběrového řízení
na akci „Oprava střešního pláště ZŠ Dražice“
- Jiří Slunečko – střechy s.r.o., se sídlem Soukenická 800, 391 11 Planá nad Lužnicí za cenu
1 567 276,- Kč včetně DPH.
Odsouhlaseno zveřejnění záměru prodeje
části pozemků ve vlastnictví obce p.č. 1567/3
a 2202 v k.ú. Dražice u Tábora.
Schválena směrnice o zadávání zakázek malého rozsahu číslo 2018/1.
Odsouhlaseno zveřejnění záměru prodeje
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části pozemku ve vlastnictví obce p.č. 2220/1
v k.ú. Dražice u Tábora.
Odsouhlaseno zveřejnění záměru pronájmu
části pozemku p.č. 2140/1 v k.ú. Dražice u Tábora.
Schválena spoluúčast na rozšíření vodovodního řadu k p.č. 26 v k.ú. Dražice u Tábora, a to
pouze ve výši rozdílu průměrů vodovodní přípojky jako rezervy pro další napojení.
Schválen nákup 350 ks nových židlí do sálu
kulturního domu.
Odsouhlaseno promítání letního kina v Dražicích.

37. jednání konané 26.4.2018
Pan Lev prověřil vyhlášku parkování v obci
- problematiku řeší zákon o pozemních komunikacích.
Informace o čerpání rozpočtu obce
k 31.3.2018.
Informace o starostou schváleném rozpočtovém opatření číslo 4/2018.
Pan Aleš Melich informoval o otevírání
obálek a výběru dodavatele na akci „Dražice-dopravní automobil“. Kritériem tohoto výběrového řízení je ze 100 % cena. Zastupiteli
schválena vítězná firma výběrového řízení na

akci „Dražice-dopravní automobil“ firmu Auto
Vinkler s.r.o. se sídlem Lannova č. 2061/8, 110
00 Praha 1, odsouhlaseno znění kupní smlouvy o koupi movité věci a starosta pověřen jejím
podpisem.
Schválena vítězná firma na dodávku židlí do
sálu kulturního domu v Dražicích - Technotrade CR s.r.o. se sídlem Vrhaveč čp. 95, 33901
Klatovy.
Schváleno vyhlášení záměru prodeje části
pozemku p.č. 82 v k.ú. Dražice.
Schváleno vyhlášení záměru prodeje plynového vedení v délce 74 m v části obce Dražice-východ na pozemcích p.č. 374/6, 374/11
a plynového vedení v délce 239 m v části obce
Dražice-střed pod místní komunikací kulturní
dům-kostel na pozemku p.č. 61/3, vše v k.ú.
Dražice u Tábora.
Informace o vyjádření Ing. arch. Buzu ke
změně územního plánu obce Dražice. Toto
bude všem rozesláno a na příštím zasedání
zastupitelstva bude tato problematika projednána.
Schváleno poskytnutí neinvestiční dotace
Svazku obcí mikroregionu Táborsko ve výši
60 802,50 Kč na pořízení kompostérů (finanční
spoluúčast obce), odsouhlaseno znění veřejno-
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právní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace a znění smlouvy o výpůjčce a předávacího
protokolu a smlouvy o výpůjčce s konečným
uživatelem .
Schválena „Směrnice obce Dražice pro nakládání s osobními údaji“.
Obec Dražice neobdržela požadovanou dotaci na výměnu sítí a rekonstrukci střídaček
ve sportovním areálu. Rekonstrukci střídaček
uhradí obec ze svého rozpočtu.
Informace o cenové nabídce na opravu části
komunikací v obci, část oprav bude provedena
již letos.
Informace o valně hromadě Svazku obcí mikroregionu Táborsko dne 24.4.2018, která se
tentokrát uskutečnila v prostorách obce Dražice.
Informace o plánu oslav výročí 666 let založení obce Dražice předběžně na 1.9.2018.
Paní Mičíková v diskusi informovala o nutnosti pojmenování a označení památného stromu v obci, který je registrován. U stromu bude
osazena informační tabule.
Pan Lev požádal o informace o spoluúčasti
financování přednášek ve škole.
Ing. Pospíšilová navrhla změnit umístění
stánků v době poutě.

38. jednání konané 24.5.2018
Ředitelka ZŠ a MŠ Dražice Mgr. Vosátková
zhodnotila zápis dětí do ZŠ a MŠ Dražice pro
rok 2018/2019 a přípravu na provoz nového
školního roku. Dále informovala přítomné
o tom, že v měsíci květnu vyhrála konkurs na
ředitelku ZŠ Chýnov a následně podala výpověď v ZŠ Dražice. Důvod – kariérní postup na
větší základní školu v okrese s tím, že bude nápomocna při uvedení do funkce nového ředitele ZŠ a MŠ Dražice. Zastupitelstvo vzalo tuto
informaci na vědomí a na jejím základě bude
vyhlášen konkurs na nového ředitele/ku ZŠ
a MŠ Dražice.
Informace, že přípravy podkladů pro změnu
územního plánu pokračují.
Informace o čerpání rozpočtu obce
k 30.4.2018.
Informace o starostou schváleném rozpočtovém opatření číslo 5/2018.
Informace o postupu při přípravě konkursu na ředitele ZŠ a MŠ Dražice s nástupem od
1.8.2018.
Schváleni členové výběrové komise za zastupitele - pan Lubomír Smažík a paní Jaroslava Mičíková.
Schváleno znění darovací smlouvy, na základě které firma Sakutus s.r.o. Dražice daruje
obci Dražice 5 000,- Kč na pořádání dětského
dne v Dražicích v roce 2018.
Schváleno znění Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/552/18 reg.č. 452-03-12/18,
na jejímž základě Krajský úřad Jihočeského
kraje poskytne obci Dražice dotaci ve výši
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297 000,- Kč na dopravní automobil pro JSDHO Dražice.
Pan Smažík informoval o průběhu výběrového řízení na dodavatele kloubového nakladače
pro projekt „Recyklace odpadů v obci Dražice“,
schválen vítěz výběrového řízení pro dodání
kloubového nakladače na výše uvedený projekt
firma UNIAGRA CZ a.s. se sídlem Jarošovice
790, 375 01 Týn nad Vltavou.
Schváleno vyhlášení záměru prodeje části p.č.
2196/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace)
v k.ú. Dražice u Tábora o výměře 180 m2.
Schváleno vyhlášení záměru prodeje části
pozemku p.č. 82 (travní plocha) v k.ú. Dražice
u Tábora o výměře 477 m2.
Zamítnuta žádost Linky bezpečí o finanční
příspěvek.
Paní Skaláková informovala o proběhlé kontrole finančního výboru – závěr bez závad.
Informace o obdržené pozvánce k družební
návštěvě do obce Slovany v červenci letošního
roku.
Informace o průběhu stavby a přístavby ZŠ
Dražice.
Informace o nabídkách na finální povrchy
parkoviště u základní školy, které proběhnou
v měsíci srpnu.
Schválena změna sídla obce Dražice – nová
adresa je Dražice čp. 166, 391 31 Dražice.
Schválení změny sídla požaduje Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy ČR z důvodu
změny zápisu v rejstříku škol a školských zařízení.
Schválen Dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská
škola Dražice, okres Tábor, ze dne 19.9.2002,
ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.6.2005 a dodatku č. 2 ze dne 22.10.2009. Schválení dodatku
požaduje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR z důvodu změny zápisu v rejstříku
škol a školských zařízení.

39. jednání konané 21.6.2018
Schválen program jednání včetně jeho
změny – projednání rozpočtového opatření
č. 7/2018.
Informace o čerpání rozpočtu obce
k 31.5.2018.
Informace o starostou schváleném rozpočtovém opatření číslo 6/2018.
Informace o starostou schváleném rozpočtovém opatření č. 7/2018.
Schválena účetní závěrka ZŠ a MŠ Dražice za
rok 2017.
Schválena účetní závěrka obce Dražice za rok
2017.
Schválen závěrečný účet obce Dražice za rok
2017.
Schválen prodej části p.č. 82 – travní plocha
(po oddělení geometrickým plánem p.č. 82/2)
o výměře 477 m2 v k.ú. Dražice manželům R.
a M.V. za cenu 150,- Kč/m2.

Schválen prodej části p.č. 2196/1 – ostatní
plocha/ostatní komunikace (po oddělení geometrickým plánem díl „a“) o výměře 115 m2
v k.ú. Dražice u Tábora panu M.P. za cenu 150,Kč/m2.
Schválen prodej části p.č. 2196/1 – ostatní
plocha/ostatní komunikace (po oddělení geometrickým plánem p.č. 2196/3) o výměře 65
m2 v k.ú. Dražice u Tábora manželům L. a R.H.
za cenu 150,- Kč/m2.
Odsouhlaseno znění Smlouvy o poskytnutí
účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2018 č. SDO/
OREG/278/18, na základě které Jihočeský kraj
poskytne obci Dražice dotaci ve výši 230 000,Kč na opravu střešního pláště ZŠ Dražice.
Starosta předložil přítomným obdrženou
dohodu o ukončení nájemní smlouvy od nájemce restaurace „Na Hřišti“, termín ukončení
nájemního vztahu je 30.9.2018. Schváleno vyhlášení záměru pronájmu prostor restaurace
„Na Hřišti“.
Schváleny změnové listy více a méně prací
stavby „Přístavba ZŠ Dražice u Tábora“ v celkové výši 1 410 836,- Kč bez DPH a znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0008/17/1406/DS,
který bude uzavřen mezi obcí Dražice a dodavatelskou firmou Casta dopravní stavby s.r.o.
Schválen počet členů zastupitelstva obce
Dražice pro volební období 2018 – 2022 v počtu 9 členů.
Schválen Knihovní řád obecní knihovny Dražice.
Schválen Plán rozvoje sportu obce Dražice
na roky 2018-2025.
Starosta okomentoval výsledky Scio testů
3. ročníku žáků ZŠ Dražice.
Informace o jednání o dopravním řešení
u připravované stavby kavárny u parku v horní
části obce (čp. 6).
Mgr. Růžičková předložila zápis kontrolního
výboru – kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce Dražice od 1.6.2017 do 31.5.2018 –
bez závad.

40. jednání konané 8.8.2018
Informace o čerpání rozpočtu obce
k 30.6.2018.
Informace o starostou schválených rozpočtových opatřeních číslo 8 a 9/2018.
Schváleno rozpočtové opatření č. 10/2018.
Schváleno znění kupní smlouvy, která bude
uzavřena mezi obcí Dražice a manžely R. a P.Š.,
na jejímž základě obec Dražice prodá manželům R. a P.Š. část pozemku p.č. 82 v k.ú. Dražice
u Tábora (po zaměření p.č. 82/4 o výměře 435
m2) – trvalý travní porost za cenu 150,- Kč/m2.
Schváleno vyhlášení záměru prodeje p.č.
2202/2 o výměře 898 m2.
Schváleno znění vyhlášky, kterou obecní
úřad Dražice, jako pořizovatel, oznamuje projednání zprávy o uplatňování územního plánu
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Dražice včetně pokynů pro zpracování návrhu
změny č. 1 územního plánu Dražice.
Na návrh Okresního soudu v Táboře, v souladu s ustanovením § 64 zákona
č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zvolen přísedící pan Mgr. L.J.
Schváleno znění Dodatku č. 2 ke Smlouvě

o dílo, uzavřené dne 24.7.2018 mezi obcí
Dražice a firmou Jiří Slunečko – střechy
s.r.o. Dodatek č. 2 bude uzavřen za účelem
zabednění prostoru římsy, zhotovení krovu
nad ředitelnou a zateplení ředitelny školy
v ceně 197 409,- Kč bez DPH.
Informace o zájemci o nájem restaurace „Na
Hřišti“. Bude mu odesláno písemné sdělení
a návrh nájemní smlouvy.

V pátek 10.8. od 17.00 hodin bude ve
sportovním areálu v Dražicích „Hospoda na
kolečkách“ rádia Blaník.
8.8.2018 proběhl na obci dílčí audit Krajského úřadu Jihočeského kraje – bez závad.
Strom svobody obce Dražice (lípa, nacházející se u hlavní autobusové zastávky), byl na
základě iniciativy obce zapsán mezi 1918 nalezených stromů svobody v České republice.

Dotace v roce 2018 a investice do naší školy
V minulém čísle občasníku jsem zmiňovala, že jsme obdrželi dotaci
přes Svazek obcí mikroregionu Táborsko na pořízení kompostérů, v současné době už jsou všechny rozebrány a doufáme, že budou našim občanům i chatařům sloužit k jejich spokojenosti.
Z programu obnovy venkova, vyhlašovaného Krajským úřadem Jihočeského kraje jsme obdrželi dotaci na opravu střešního pláště ZŠ Dražice ve
výši 230 000,- Kč.
Bohužel dotace pro naše fotbalisty na výměnu ochranných sítí za brankami a na rekonstrukci střídaček jsme neobdrželi.
Výběrové řízení na dopravní automobil pro naše hasiče v rámci projektu
„JSDH P2 – Pořízení nového dopravního automobilu“ již proběhlo, hasiči by měli automobil obdržet do 31.10. letošního roku.
Z úřadu práce v Táboře jsme obdrželi 15 000,- Kč měsíčně na jedno pracovní místo, které se nám podařilo obsadit. I přesto, že jsme požadovali
3 pracovníky, je situace na trhu práce taková, že naší žádosti bohužel
nebylo možné vyhovět.
K 31.8.2018 jsme dokončili přístavbu tělocvičny u základní školy, ke
které si přečtete články určitě i na jiném místě tohoto periodika, já bych

Slovo pana ředitele
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se Vám představil z pozice nového ředitele Základní a Mateřské školy
Dražice. Jmenuji se Miloš Veselý a v pedagogickém světě se pohybuji již 15 let. Prostředí,
do kterého vstupuji velmi důvěrně znám, jelikož jsem absolventem místní základní školy
a také jsem dražickým rodákem. Upřímně mám
velkou radost z toho, že právě já se budu podílet na jejím dalším rozvoji. V žádném případě
nehodlám zásadně měnit místní školská zařízení, která podle mého názoru plní zcela svoji
výchovně – vzdělávací funkci. Touto cestou
bych velice rád poděkoval za vykonanou práci
minulé paní ředitelce Mgr. Vosátkové a ocenil
její profesionální přístup při předávání funkce. Rád bych Vás ujistil a ubezpečil, že mým
prvořadým cílem je nejenom udržet stávající
kvalitu výchovně – vzdělávacího procesu na

vám jen chtěla sdělit několik čísel, které se týkají investic do naší školy
a školky v posledním období (částky jsou zaokrouhlené):
1. Přístavba ZŠ – tělocvična 25 941 000,- Kč
z toho 14 883 000,- Kč dotace MŠMT.
2. Zateplení mateřské školy + výměna oken, dveří v přízemí, fasáda
1 124 000,- Kč
3. Rekonstrukce WC základní škola 482 000,- Kč
4. Oprava střechy základní školy + výměna střešních oken a sádrokartonů 1 806 000,- Kč z toho 230 000,- Kč dotace Jč. Kraje
5. Fasáda základní školy 447 000,- Kč
6. Parkoviště u základní školy 436 000,- Kč
Máme radost z toho, že i přes vynaložení nemalých finančních prostředků se obec nemusela zadlužit a vše hradila ze svých úspor za předchozí léta.

naší základní škole, ale pokusit se jí postupně
ještě zvyšovat. S maximální snahou nastartovat u dětí onen blahodárný proces učení, ve
kterém budou úspěšně pokračovat na dalších
stupních naší vzdělávací soustavy. Chci vést
základní i mateřskou školu, tak aby obstála
v konkurenci okolních vzdělávacích zařízení.
Rád bych vytvořil školu a školku, jako aktivní
kulturní a komunitní centrum obce. Udržoval
a posiloval tradice venkova, založené na principu setkávání lidí. Vytvořil pozitivní klima,
v němž se nejenom žáci, ale i samotní zaměstnanci cítí dobře. Do základní i mateřské školy
se těší a cítí osobní až rodinný přístup pedagoga a obecně všech zaměstnanců školy. Věřím v tým lidí, který je schopen neformálních
mezilidských vztahů založených na pozitivní
komunikaci, která posiluje vnitřní motivaci vykonávat svoji práci co nejlépe. Pokusil bych se
přenést svůj pozitivní vztah ke sportu na žáky,
motivoval je k aktivnímu trávení volného času.
Nabídl jim pestrou paletu mimoškolních akti-

Jarka Slabá 
vit a různých sportovních kurzů.
Každý z nás vidí školu z jiného úhlu pohledu
– žák, rodič, pedagog, široká veřejnost a pouze
poctivá práce, i nad rámec svých běžných povinností, konstruktivní a plodná debata s těmi,
kteří se o chod školy zajímají a kterým není
místní škola lhostejná, může vést ke zdárnému
konci. Závěrem my dovolte poděkovat celému
zastupitelstvu obce Dražice, v čele s panem
starostou Flígrem a s panem místostarostou
Smažíkem, za podmínky, které nám dlouhodobě vytvářejí pro naši školní práci. Jednak
za postupnou rekonstrukci obou budov našeho školského areálu, tak především za výstavbu a úspěšné zahájení provozu zcela nové sportovní haly. Všechny Vás srdečně jménem všech
zaměstnanců školských zařízení obce Dražice
zvu k nám na prohlídku a věřte, že dveře u nás
máte vždy otevřené.
se srdečným pozdravem
Mgr. Miloš Veselý
ředitel ZŠ a MŠ Dražice 

Novinky ze školských zařízení
Na základní škole letos doslova nezůstal
kámen na kameni. Škola dostala nový kabát
v podobě nové fasády a nové krásné střechy.
Velkou rekonstrukcí prošly také prostory toalet
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v obou patrech naší budovy. Některé prostory
školy byly nově vymalovány. V půdní vestavbě byla nainstalována zcela nová střešní okna
a byla provedena důsledná izolace. Zde bych

velice rád poděkoval našim provozním zaměstnancům za jejich pracovní nasazení při úklidu
a přípravě budovy na letošní školní rok.
Kromě nové fasády má škola také nového
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ředitele a s ním se také velmi obměnil místní
pedagogický sbor. Do pozice třídní učitelky
prvňáků byla jmenována Mgr. Hana Zemanová. Druhou třídu dostala na starost nově Mgr.
Žaneta Čmugrová. Třetí třídě se bude z pozice třídní učitelky věnovat Mgr. Jana Volková
a společně čtvrtý a pátý ročník povede jako
třídní učitelka Mgr. Olga Makovcová. Dalšími členy pedagogického sboru jsou ještě
Mgr. Markéta Zemanová a na pozicích asistentů pedagoga budou jistě všem nápomoci
Jitka Richtrová a Irena Hromádková. Mimoškolní vzdělávání povedou Jaroslava Salabová,
Jitka Richtrová a Irena Hromádková.
V letošním školním roce bude Základní školu
Dražice navštěvovat rekordních 78 žáků rozdělených do čtyř tříd. Se snahou o co nejkvalitnější výchovně-vzdělávací proces bude výuka
naukových předmětů ve společném čtvrtém
a pátém ročníku probíhat odděleně, to zname-

ná, že se bude čtvrtý a pátý ročník učit většinu předmětů samostatně. První a druhá třída
bude mít opět hodinu navíc v podobě anglického jazyka. Abychom uspokojili všechny zájemce o mimoškolní vzdělávání, otevřeme nově
tři oddělení školní družiny. Maximálně chceme
využít prostory nové sportovní haly a umožnit
žákům spontánní pohybovou činnost i během
dne. V neposlední řadě nabídneme dětem pestrou paletu zájmového vzdělávání. Obecně se
Vám rodičům budeme i nadále snažit nabídnout co nejlepší komfort.
Mateřskou školu na konci školního roku

2017/18 opustilo 20 předškoláků a při květnovém zápisu bylo přijato 13 nových dětí.
Vzhledem k věkovému složení dětí bylo nutné
vrátit se od heterogenních tříd zpět k homogenním třídám. V novém školním roce dochází
do třídy Pastelek 24 předškoláků, do třídy Lištiček 20 dětí ve věku od 4 do 5 let a do třídy
Špuntíků 13 dětí od 2 do 3 let. Ani mateřské
škole se nevyhnuly personální změny. Pracovní
poměr ukončila paní Věra Packová a paní Dagmar Včeláková. Po mateřské dovolené se vrátila
Bc. Markéta Vojnarovičová a při péči o nejmenší děti, posílila pedagogický sbor Kateřina
Tögelová. Na místo provozní nastoupila po
paní Markétě Koutenské paní Jana Šedivá.
Pevně věřím, že novému kolektivu pedagogů se
podaří zajistit stejně kvalitní výchovně–vzdělávací proces, jako tomu předchozímu.
se srdečnými pozdravy
Mgr. Miloš Veselý, Bc. Hana Krátká 

Večerníčkovy pohádky a cestování kolem světa
aneb příměstské tábory v Dražicích 13.-17. 8. 2018

V Dražicích proběhl v termínu 13.-17. 8.
2018 příměstský tábor pod záštitou Spolku
Devatenáctka. Probíhal souběžně s táborskými turnusy, které se konají týden, co týden
celé léto. Děti byly rozděleny na dvě skupiny
dle věku (4 - 6 let a 7 – 12 let). Tábora se zúčastnily především děti, které navštěvují ZŠ
a MŠ Dražice. Ačkoliv na táborech je hlavní
náplní práce s dětmi, skutečnost, že se děti
znaly, hodnotily vedoucí velice pozitivně.
Představme si tedy pohled na průběh tábora
očima mladých dívek, do kterých jste vložili
důvěru a nechali je jeden pracovní týden pobýt
s vašimi ratolestmi.
Tím, že se děti navzájem znají a jsou na
sebe zvyklé, dokáží si spolu hrát a jejich spory se mnohdy dají vyřešit domluvou tak, jak
jsou zvyklé. Skupinová dynamika je již svým
způsobem nastavená a vedoucí na ni mohou
navázat a mohou s ní pracovat hlouběji, než
když se teprve začíná tvořit. I když je to samozřejmě individuální, u každé skupiny a záleží
v jaké fázi se nachází. Vedoucí také pozitivně
oceňovali angažování starších sourozenců
nebo kamarádů při případných slzičkách. Celkově osobnější jednání a určitá intimita prostředí vesnice představovala příjemnou úlevu.
Dalším favoritem v Dražicích byly prostory - nejenom lesy a pole hned za dveřmi, ale
i školka, všem tak dobře známá, na konci týdne nezdemolovaná (opravdu je to potřeba vyzdvihnout). A navíc každý přesně věděl, kam
patří který panáček. Úcta k věcem se umocnila
právě tím, že věci patřily do „jejich“ školky, tudíž k nim měly vztah.
Pojďme nahlédnout na dobrodružství prožitá v obou skupinách.
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Večerníčkovy poztrácené
pohádky (pro děti 4 – 6 let)
– vedoucí Anna Kolibíková,
instruktorka Lucie Nováková
Když jel Večerníček na své jednokolce, upadl,
a vysypaly se mu z brašničky všechny pohádky. Naštěstí tu byly děti, které mu vyrobily novou čepičku z papíru a rozhodly se mu pomoci
při hledání poztrácených pohádek. Našli jsme
Boba a Bobka, na výletě do Tábora Mašinky,
a nakonec i Rákosníčka, kterého jsme doprovodili až k rybníčku Brčálníku. Na uvítanou jsme
natrhali květiny a položili je na břeh. Další den
jsme jako odměnu a dárek od Rákosníčka dostali zmrzlinu, kterou sám umíchal.

Cesta kolem světa (pro děti
7 – 12 let) – vedoucí Vendula
Nováková, instruktorka
Maria Soldátová
V pondělí jsme se dozvěděli, že se z geografického ústavu ztratila velmi vzácná mapa světa. Proto jsme se vydali na cestu kolem světa,
abychom mapu našli a vysloužili si tak odměnu.
Naše první cesta vedla do Egypta. Zjistili jsme,
co jsou to sfingy a jak těžká je jejich úloha při
hlídání hrobky. Zkusili jsme si vyrobit mumii
a ze vzkazu od Kleopatry, který byl napsán
pomocí hieroglyfů, jsme se dozvěděli, že potřebuje pomoci s obrazem, který jí byl ukraden.
Proto jsme jí obraz překreslovali a moc se nám
to povedlo! V Egyptě jsme získali pouze kousek
mapy, proto jsme se museli vydat o kus dál,
tentokrát do Grónska. Hned jak jsme přijeli, zahráli jsme si místní nejoblíbenější hru - koulovačku. Po dlouhé cestě jsme vyhládli a nachytali
jsme si pár ryb ke svačině. A protože už jsme

druhý den na cestách, napsali jsme také zprávu
domů. V Grónsku jsme tedy získali další kousek
mapy a mohli jsme vyrazit dál - do Japonska.
Hned ráno jsme se naučili hru Konpira Fune,
Fune neboli prší, prší, kterou jsme pak hráli
vždy, když jsme měli volnou chvilku. Naučili
jsme se jejich abecedu a také malovali japonskou větví. Po získání mapy jsme se tentokrát
přesunuli do pralesa. Cesta byla náročná, ale
stálo to za to! Nejen že jsme našli kousek mapy
u paní v okýnku, ale máme spoustu zážitků
z krmení makaků, medvědů baribalů a surikat.
V pátek jsme se vraceli do Evropy s tím, že už
nám chyběl jen jeden dílek mapy. Ten jsme si
nakonec vysloužili, a tak jsme si mohli vyrobit
parníky a odplout domů. Celou mapu jsme odevzdali a dostali jsme odměnu.
Pro vedoucího tábora je vždy velkou radostí,
když se děti účastní všech her naplno a s chutí.
To v Dražicích fungovalo od samého začátku.
Ať to byla běhací hra, výtvarná činnost nebo
něco na přemýšlení, děti byly do hry zapálené
a užily si ji. Srpnový týden v Dražicích byl pro
nás milým překvapením, troufám si tvrdit, že
i odměnou. Děkujeme!

Spolek Devatenáctka
Údolní 983/7 Tábor 390 02
Kontaktní osoba:

Bc. Veronika Röhrerová
tel: 777 872 280
e-mail: spolek19@gmail.com
web: http://www.devatenactka.cz/cz/
spolek-19/primestske-tabory-2018
facebook: https://www.facebook.com/Spolek-Devaten%C3%A1ctka-748971
075233045/
www.obecdrazice.cz
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Dětský den
Začátek měsíce června tradičně patří dětem. Každý rok se snažíme našim nejmenším
připravit program, který zaujme a pobaví jak
školkáčky tak školáky. A to není vůbec jednoduché. Poslední roky je největší problém s personálním zajištěním. Už to vypadalo, že letos
dětský den ani nebude. Ale nakonec vše dobře
dopadlo :o).
Letošní dětský den se nakonec konal trochu
netradičně v pátek 1. června v odpoledních hodinách, a zúčastnilo se ho přes 145 dětí. Řada
návštěvníků se vyjádřila, že páteční odpoledne
je pro tuto událost lepší než sobota, a proto
zvažujeme, že stejný den a čas zvolíme i pro
příští rok. Celé odpoledne se točilo okolo přírody. Kromě osmi soutěžních stanovišť a stezky
na boso se mohli malí i velcí svézt na koních
nebo shlédnout ukázku sokolníků, dravce a letové ukázky. Velký zájem vzbudilo stanoviště
1. mysliveckého spolku žen DIANA, které přivezlo nejrůznější skládačky, trofeje a vycpaná
zvířata. Z ohlasů bylo zřejmé, že si všichni tento den opravdu užili.
Již tradičně k dětskému dni patří manželé
Hevířovi a jejich drobné dárečky od Generali

pojišťovny, každoročně den finančně podporuje firma Sakutus a Roman Vačlena sudem kofoly. Děkujeme. Dále děkuji všem, kteří si udělali čas a pomohli s organizací a realizací dne,
Andrejkám Skalákovým za každoroční pomoc
u vstupu, paním učitelkám a zaměstnankyním
ze školky a školy, holkám ze sdružení rodičů,
NOMákům, že letos dorazili v tak hojném po-

čtu, ženám z 1. mysliveckého spolku žen DIANA a co by to bylo za akci bez manželů Petrusových a jejich sladkostí a skákacího hradu atd.
Díky také chlapcům z obce, kteří „odnesou“
povrchovou přípravu areálu, návoz věcí, stavbu a bourání stánků a úklid po akci.
Blanka Čítková 

Spolkový den 2018
Na závěr prázdnin se v Dražicích konal Spolkový den. Tento den byl uspořádán jako tradiční
ukončení léta a současně jako malá vzpomínka
666letého výročí naší obce. Ranní nepříznivé
počasí se umoudřilo a po obědě se v areálu hřiště začali scházet první návštěvnici. Každý spolek předvedl tematickou ukázku ze své činnosti. Sbor dobrovolných hasičů, nejstarší obecní
spolek, představil historickou koňku a posléze
tři rychlé útoky. Myslivecké troubení s výkladem, co která melodie při honu znamená, se
rozeznělo pod záštitou Mysliveckého sdružení
Raště Dražice. Letecko–modelářský klub s kolegy z Bechyně připravil letecké ukázky svých
modelů. Veliký úspěch sklidily padající bonbony, pro které se nadšené děti rozeběhly po celé
ploše hřiště. Malování na obličej, maxi piškvorky a stezku „na boso“, kterou kvůli počasí absolvovali bez bot jen otužilí jedinci, nachystalo
pro děti Sdružení rodičů ZŠ Dražice. Na úžasných rybích specialitách, připravených místními rybáři, si pochutnal každý labužník. Příjemnou odpolední náladu povzbudily melodické
písně v podání Dražických komediantů. Během
celého odpoledne probíhal na zeleném trávníku fotbalový turnaj přípravek, který vyvrcholil
finálem za účasti dražického „mužstva“. Kluci
bojovali statečně, ale první místo jim uteklo při
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závěrečných penaltových kopech. Spolkový den
zakončilo vystoupení kapely Evergreen band.
Jak se líbilo našim malým návštěvníkům?
1. S kým jsi na Spolkový den dorazil/a?
A.M.: S mamkou, taťkou, bráchou a ségrou.
I.CH.: Šla jsem s rodiči. Věděla jsem, že tam budou i kamarádi. Jo a se ségrou Anetou, protože
tam vystupovala.
M.P.: S mamkou a se ségrou.
E.P.: S mamkou a s bráchou.
2. Jaké vystoupení se ti líbilo?
A.M.: Hasiči. Proč? Nevím:-). Měli to zajímavý.
I.CH.: Koukala jsem se na všechny. Nejvíc se
mi líbili trubači, protože budu taky troubit.

M.P.: Ty jak se tam…s těma letadlama. Takže
představení letadel.
E.P.: Líbili se mi letadla a hasiči.
3. Na čem jsi si pochutnal/a? Co jsi si dal/a
k jídlu?
A.M.: Rybí tatarák a párek v rohlíku. K pití
jsem měla malinovku.
I.CH.: Asi nic. Jo, vlastně párek v rohlíku. Už si
to nepamatuju. A malinovku.
M.P.: Párek v rohlíku a žvýkačky. K pití jsem
měl malinovku.
E.P.: Párek a malinovku.
4. Co jsi si nechal/a namalovat na obličej?
A.M.: Kytičku, která byla oranžová, růžová, zelená a modrá.
I.CH.: Modrou ozdobu. Večer jsem se sprchovala a smyla se mi.
M.P.: Na ruku hada.
E.P.: Fialovou ozdobu.
5. Co by se ti líbilo na příštím Spolkovém
dnu?
A.M.: Aby bylo zase malování na obličej, který
by vydrželo aspoň čtyři dny.
I.CH.: Hezký počasí!
M.P.: Aby se tam mohlo jezdit na koni.
E.P.: Aby tam všichni měli kamarády.
Eliška Pospíšilová 
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Táborští trubači a dražická trubačka v české reprezentaci

V roce 2003 se v ZUŠ Sezimovo Ústí ve třídě
lesních rohů paní učitelky Šárky Kvičínské sešla skupinka dětí s velkým zájmem o myslivost.
Tito žáci projevili přání naučit se hrát myslivecké signály na lovecké rohy – lesnice. ZUŠ v Sezimově ústí jim tedy zakoupila první nástroje
– lesnice in B a děti se je rychle naučily ovládat.
Následovala první vystoupení, mimo jiné i při
zahájení plesu Okresního mysliveckého spolku
v Táboře. Tento mladý trubačský sbor účastníky plesu zaujal natolik, že si ho od ledna 2005
OMS vzal pod svá křídla a soubor od té doby
vystupuje pod názvem Trubači OMS Tábor při
ZUŠ Sezimovo Ústí.
Ale zpět do současnosti. Od roku 2012 se
o soubor dospělých a celkovou organizaci práce trubačů významně stará pan Jaroslav Tupý

a jeho manželka Renáta. V ZUŠ Sezimovo Ústí
se souborem nejmladších trubačů s názvem
Liščata již sedmým rokem pracuje jedna z prvních členek souboru trubačů a nynější učitelka
lesního rohu Eva Kubínová, dříve Mlázovská.
Společně se děti i dospělí účastní všech vý
znamnějších akcí, mimo jiné i každoročních
soutěží trubačů. Těch se soubor zúčastňuje již
od roku 2004, avšak historicky nejlepší výsledek si trubači zapsali až na 3. ročníku Česko–
Slovenské soutěže myslivec
kých trubačů ve
slovenském Hronseku v roce 2017. Náš soubor
sice postoupil do finále již potřetí, avšak až po
dlouhých 13 letech se nám ve velké konkurenci
podařilo poprvé vystoupit na pomyslné stupně
vítězů a odvézt si ze soutěže krásné 2. místo.
Na základě tohoto úspěchu byli táborští tru-

bači nominováni mezi 4 soubory, které budou
Českou republiku reprezentovat na Mistrovství
Evropy mysliveckých trubačů. To se koná každé 3 roky, letos 28.–30. září 2018 ve slovenské
Levoči.
Zde bude s trubači vystupovat i dražická
občanka Aneta Chvalová. Anetka je významná
hráčka i neocenitelná opora týmového ducha
našeho souboru, za což jí patří obrovský dík.
Je jistě velkou inspirací i pro své mladší sestry.
Troubení se věnovala i Vendulka Chvalová a od
září se začíná na lesnici učit i nejmladší Ivanka.
Budeme rádi, když celé Dražice budou na Mistrovství Evropy Anetce i celému souboru držet
palce!

Doufáme, že tradice návštěv našich partnerských obcí bude pokračovat i nadále a že budeme moci přivítat naše přátele ze Slovenska

v roce 2019 u nás v Dražicích.

Eva Kubínová, umělecká vedoucí souboru 

Návštěva

ve Slovanech
Na pozvání starosty obce Slovany se výprava
z Dražic, čítající letos rekordních 42 účastníků,
vydala začátkem července do naší partnerské
obce. Přivítání bylo jako vždy úžasné. Vzhledem k tomu, že jsme přijeli až ve večerních
hodinách, nestihli jsme už plánovanou návštěvu salaše s ochutnávkou sýra. Vůbec to ovšem
nevadilo, protože pro nás byl na večer připraven bohatý kulturní program. Druhý den jsme
se všichni i s našimi slovenskými přáteli vydali
přes Fačkovské sedlo do historické obce Čičmany a poté do Rajecké Lesné, kde jsme navštívili
pohyblivý betlém. Na místě jsme si vyslechli
vyprávění rodáka z obce Slovany pana Kuchára,
jak občané Slovan chodili kdysi pěšky na poutě do Rajecké Lesné přes údolí. Večer jsme se
všichni pobavili při diskotéce, starostové obcí
i velitelé hasičů se oficiálně pozdravili a předali si vzájemně připravené dárky. Ráno jsme
se s lítostí, že návštěva jako vždy nějak rychle
utekla, vydali domů.
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Spolek mladých muzikantů Mexická vlna
Kapela MexWave v sobotu 12.5.2018 pokřtila své první CD s názvem Album. Křtiny
se konaly v hudebním klubu Cadillac v Táboře.
Textařka kapely Petra Janová se stala kmotrou, polila CD „svěcenou vodou“ a požehnala
mu.
V krátké řeči před vlastním křtem jsem poděkoval všem, kteří se podíleli na realizaci CD:
Petře Janové (texty, hudební režie), Michalovi
Steinzovi (zvuková režie, mastering), Daně
Voštové (grafika) a Petrovi Dobiášovi (foto).
Mé díky patří i všem 22 sponzorům (některým osobně přítomným) a mnoha dalším osobám, které „prostě někdy“ nezištně pomohly
v životě kapely. A také přátelům, kteří „zanechali stopu“. Všichni tito lidé jistým způsobem
ovlivnili sound kapely a vznik tohoto dílka.
Atmosféra byla vynikající. Zcela zaplněný
(spíš přeplněný) Cadillac zažil koncert se skvělým zvukem – práce Martina Pistulky
– a velmi pěknou scénou. To vše i s promítáním 200 fotek ze všech předchozích událostí
kapely (nejen hudebních). Zkrátka, vše, co se
mělo povést, se povedlo. Díky všem, kteří pomohli s realizací tohoto vzácného vystoupení
i těm z vás, kteří jste u toho byli.
Dne 7.6.2018 od 14:30 proběhla v Denním
a týdenním stacionáři Klíček v Záluží u Tábora akce s názvem „Zahradní slavnost“, kde
již potřetí zahrála MexWave. Pomohli jsme
naším vystoupením k získání částky 5 410,Kč, když během našeho vystoupení si mohli
návštěvníci zakoupit ve stánku výrobky klientů stacionáře. Všem nakupujícím Klíček
moc děkuje.
Dobročinný „Závod kaček“, který pořádala I MY, o.p.s. (pomáhá dětem s postižením a jejich rodinám) a APLA Jižní Čechy,
z.ú. (Aktivní Podpora Lidem s Autismem),
proplul 10.6.2018 v Českých Budějovicích.
O hudební doprovod během akce se posta-

Činnost
Modelářského klubu
Dražice
V neděli 22. dubna uspořádal Modelářský klub
Dražice Krajský přebor mládeže Jihočeského
kraje. Příznivá předpověď počasí přilákala na
letošní ročník kromě tradičních jihočeských
klubů i závodníky z Libereckého kraje. Na základě výkonů a umístění v této soutěži si z dražických modelářů postup na Mistrovství České
republiky mládeže zajistili: Zdeněk Čítek v kategorii mladších žáků, Štěpán Bartoník, Kamil
Čítek a Tomáš Král v kategorii starších žáků
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Textařka kapely Petra Janová jako kmotra polévá první CD kapely MexWave „svěcenou vodou“
za asistence Petra Vobory. Fotila: Alena Šatrová.

rala kapela MexWave. Zdá se, že jsme si to
všichni skvěle užili! Děkujeme, že vás přišlo mnoho a vyzávodili jste úžasných 170
000 kaček (rozuměj Kč) na pomoc dětem
s handicapem. Gratulujeme výhercům, čest
a sláva „poraženým“ :-). I když jste vyhráli
všichni, kdo jste se rozhodli pomáhat s námi...
A ještě dvě zprávy z ryze domácích vod:
MexWave zahrála 23.2.2018 na Sportovním
plese v dražickém „kulturáku“, když obstarala
„půlnoční rockovou vložku“ jako host kapely
MIDI. A zahráli jsme si i ve Stádlci na oslavách 100. výročí založení ČSR dne 28.7.2018.
V rámci celodenní akce jsme od 22 hodin uzavírali produkci. Představila se s námi nová
zpěvačka Žaneta, která zaskakovala za nepřítomnou Adri. Vyšlo nám to docela v pohodě,
na čemž se podepsal i skvělý zvuk z „rukou
a uší“ Davida Juráně. A samozřejmě děku-

jeme i všem dalším: Míše z RichART, Péťovi
Kolářovi (Keramička +Kolaříci) i starostovi
Stádlce panu Kelichovi…
MexWave se teď na nějaký čas odmlčí a v podzimním čase začne připravovat nový repec
(až 10 nových songů, včetně vlastní muziky).
Takže do roku 2019 vyrazíme v nové síle. Těšte se…
Spolek podporují různí sponzoři, 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.
Na setkání s Vámi na vydařených
hudebních akcích se těší
Petr Vobora 

a Lukáš Halaš a Ondřej Král v kategorii juniorů. O medaile z MČR mládeže tak bude
v letošním roce bojovat celkem 6 zástupců našeho klubu.
Jaroslav Malenický reprezentoval náš klub
v kategorii F1B na čtyřech závodech Českého
poháru a na závodu Světového poháru v Maďarsku, kde obsadil v konkurenci 44 závodníků 17. pozici. Do konce roku se plánuje zúčastnit ještě několika soutěží, v kterých může
zabojovat o nominaci na Mistrovství světa
v Kalifornii.
Vít Krátký 
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Fotbal

Vážení sportovní přátelé,
toto číslo dražického občasníku mapuje období konce minulé fotbalové sezony a úvod
nové podzimní části sezony. Dražické „A“
mužstvo mužů prožívalo v jarní části sezony
velmi těžké časy. Především se potýkalo, vinou různých zranění a pracovní vytíženosti
hráčů, s velmi omezeným hráčským kádrem.
Na druhou stranu je velmi potěšující, že hráči,
kteří nastoupili, se snažili vždy odvést maximální výkony. Odměnou všem za jejich úsilí
byla překvapivá, ale zcela zasloužená výhra
v posledním kole krajského přeboru na hřišti
Olešníka, která pro nás fakticky znamenala
záchranu v soutěži. V tomto existenčním utkání se střelecky prosadil autor hattriku Lukáš

Stuchlík. Nutno přiznat, že tímto vítězstvím
a následnou záchranou v soutěži jsme překvapili nejednoho krajského fotbalového odborníka. Dovolte mi za loňskou sezonu poděkovat
všem členům realizačního a hráčského kádru,
protože poděkování si opravdu zaslouží.
Do nové sezony 2018/19 krajského přeboru jsme vstoupili překvapivě velmi dobře. Po
odehraných čtyřech kolech naši chlapci získali
9. bodů (3x vítězství). Bohužel, hned na začátku soutěže, se potýkáme s mnoha absencemi
především vinou zranění. Nejhůře je na tom
Jiří Štecher, který se zlomenou rukou těžko
ještě zasáhne do podzimních krajských bojů.
Podařilo se nám vhodně doplnit hráčský kádr
o obránce Miloslava Faru a nadějného útočné-

ho hráče Davida Do Trunga. Pevně věřím, že
i nadále nás budete podporovat a chodit se
dívat na kvalitní fotbal, který vás bezesporu
v této sezoně čeká, jelikož letošní krajský přebor bude asi ten nejkvalitnější za poslední roky.
Do naší obce přijedou taková mužstva, jako exdivizní Český Krumlov, Roudné, Jankov, Želeč
nebo Olešník v čele s exreprezentantem Davidem Lafatou. Přijďte se podívat na krajský fotbal a obdivovat nové kvalitní míče od našeho
sponzora pana Hervíře ze společnosti Generali
a fanděte dražickým klukům. Budou to letos
moc a moc potřebovat. Předem vám děkuji
jménem celé tělovýchovné jednoty za vaši neutuchající podporu.
s pozdravem M. Veselý
předseda oddílu kopané 

Mini přípravka
Mini přípravka, která již funguje několik let,
zahajuje svou činnost. V zájmu doplnění již
existujících týmů přípravek TJ Dražice, hledáme další zájemce do mini přípravky ročníky
2013-14 (kluky i holky) a třeba i starší.
Přijďte se podívat. Začínáme na hřišti TJ
Dražice 11.9.2018 od 16:15 pod dohledem
kvalifikovaného trenéra, krůček po krůčku se
učit hrát nejrozšířenější, nejpopulárnější a pohybově nejvšestrannější sport na světě.
Hezký den
Jaroslav FOŘT 

Nohejbal
V sobotu 9. června 2018 se konal v Jistebnici nohejbalový turnaj trojic. Sešlo se pouze
osm týmů. Z toho domácí dali dohromady
čtyři družstva a tři přijela z Milevska. Hrálo
se systémem každý s každým.
Hned na začátku se milevští netajili tím, že
chtějí kompletně obsadit stupně vítězů. Hned
první zápasy ukázaly, že to myslí vážně. My
jsme porazili postupně všechny z Jistebnice a dvakrát prohráli s Milevskem. Poslední
zápas jsme ale porazili jeden tým z Milevska
a tabulka se zamotala. Na druhém až čtvrtém
místě měli všichni stejně bodů, a tak se počítaly míče. To určilo, že jsme obsadili třetí
místo. Klukům na čtvrtém místě se to nezdálo, a tak se ještě počítaly míče v minitabulce.
Ta ale na pořadí nic nezměnila a my uhájili,
o pouhý jeden míč, bronzovou pozici. Na prvním, druhém a čtvrtém skončilo Milevsko,
Jistebnice skončila na pátém až osmém místě. Za Dražice hráli Karel Kubů, Milan Vlček
a moje maličkost.
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Matoušovský mlýn
Poslední srpnovou sobotu se u Matoušovského mlýna konal turnaj dvojic. Sešlo se celkem dvanáct dvojic. Hrály se tedy dvě skupiny po šesti a z každé postoupili první čtyři do
play off. My jsme ve skupině čtyřikrát vyhráli,
jednou remizovali, a tak jsme skončili první.
Ve čtvrtfinále a v semifinále jsme jasně vyhráli 2:0. Ve finále jsme porazili domácí tým
Top-gan 2:1 a celý turnaj
vyhráli. Za Dražice jsem
hrál já, Petr Cizí a Jarda
Volků. Byli jsme vyhlášeni jako nejstarší dvojice.
Musím ale uznat, že většinu týmů více zajímalo
to, jestli berou ryby, než
samotná hra. Poděkování patří organizátorům
za hladký průběh turnaje
a pěkné počasí.
Jan Samec 
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Správná parta
V polovině května se přesunuly dražické ženy volejbalistky do
rekreačního objektu Nová Louka
u Albrechtic, kde se uskutečnilo
volejbalové soustředění žen. Již samotná účast 35 volejbalistek z Dražic, Týna nad Vltavou, Bechyně
a Opařan byla předzvěstí skvělé
akce. Sportovní utkání začala již
v pátek odpoledne a poslední volejbalistky opouštěly antukové hřiště
v neděli v poledne. Na hru byla připravena dvě hřiště, a přestože počasí volejbalu nepřálo, hrálo se i v dešti. Kdo momentálně nebrázdil antuku, mohutně povzbuzoval hráčky na hřišti. Každý zápas byl jiný, protože
se sestava hráček na jednotlivé zápasy měnila. Nikdo dopředu nevěděl,
s kým na hřiště nastoupí a s kým bude hrát. A možná právě proto se
všichni snažili a vydávali ze sebe maximum.

K dobré náladě a pohodě přispívalo
i zázemí se skvělou kuchyní a ubytováním v bungalovech. Ke správnému
pobytu patří i družba a ta přicházela
na řadu ve večerních hodinách, kdy už
nebylo vidět na míč. To se rozezněly
kytary, zavonělo grilování a zacinkaly skleničky. Zpěv a smích do časných
ranních hodin však volejbalistkám ve
sportování nebránil. Už po osmé hodině se opět hrálo. A když přišla náhodou
únava, neváhala si některá dražická
děvčata, i přes nepřízeň počasí, zaplavat v blízkém rybníku. Nikdo se nezranil, nikdo neutekl z boje a všem
se sportovní víkend líbil. Stále platí: Když se sejde správná parta, je
o zábavu postaráno.
Za oddíl volejbalistek
Jarka Salabová 

Chyběly roztleskávačky
V sobotu 16. června 2018 se uskutečnil již 16. ročník tradičního jarního
turnaje 4her v tenisu. Zúčastnilo se 16 borců nasazených do stejného výkonnostního koše. A Petar měl znova štěstí, jak jinak a vylosoval si nadějného Tomáše Richtra. Horkým favoritem byl však Honza Pavlíků, který se dokázal na
turnaj připravit tak, že by mu i Džokovič záviděl! Jenže vše zas hrálo Petarovi
do not: Vlasta pospíchal na rozhodující fotbal sezóny a na kurtu ani mimo něj
to prostě nebyl on a Pavla Skaláka, který má letos ze všech nejvíce natrénováno zradil hexenšus. Dvojici vítězů nakonec nikdo skutečně neprověřil, takže
turnaj dopadl podle očekávání: vítězem se stala dvojice Tomáš Richtr – Petr
Novák, kteří si se všemi nakonec připili šampáněm s jahodami. Po sportu následovala část společenská, kde jsme všichni na dálku fandili našemu fotbalovému Áčku v úspěšném boji o záchranu. A poté, co dorazily manželky, se
ukázalo, kudy by mohla příště vést cesta ke zdolání zdánlivě neporazitelného
Petara. Holky přijďte příště trochu dříve a udělejte atmosféru už při hře, aby
se nám síly trochu vyrovnaly.
František Kotšmíd 

Historický 8. ročník turnaje starosty
V sobotu 8. září 2018 se konal již 8. ročník
starostova tenisového turnaje 4her. Zachránila
nás Jarka Nováková, která na páteční pozdně večerní oslavě neodmítla účast v zítřejším
turnaji po boku svého Petara, takže poprvé
v historii se turnaje zúčastnila skutečná smíšená dvojice. Opět jsme tedy hráli v optimálním
počtu 8 párů o krásné trofeje od pana starosty a Hanky a Petra Hervířových, zastupujících
pojišťovnu Generali. Po losování se polovina
párů odebrala na kurt ke Skalákům, a jak se
později ukázalo, byla to náročnější skupina. Po
tradičním prvním kole, kdy se ve dvou skupinách hrálo každý pár s každým, došlo v play–off
k velkému překvapení! Dvojice Honza Pavlík
– Jirka Šerý, která na začátku turnaje bodově jen paběrkovala, postupně porazila skvěle

10

koučovaného Petara s chotí a poté i favorizované Méďu se Standou Mrázkem. Toto vítězství
oslavila neopakovatelným tanečkem! Ve finále
však nestačila na skvěle hrající pár Bohouš Fajtl – Luboš Kolář, který těžil zejména z výborné
hry na síti. Bohouš Fajtl převzal tentokrát i roli největšího
brblala, na podání protestů
však nebyl skutečně připravenej, tak snad příště... Cenu za
nejkrásnějšího hráče (hráčku)
jednoznačně získala Jarka
Nováků s takovou převahou,
že další kategorie vlastně nemělo cenu vůbec vyhlašovat.
Starostův putovní pohár převzala a poté i šampaňským

naplnila vítězná dvojice, která si zvítězit určitě
zasloužila. Náročný a férový turnaj jsme pak
všichni slavili až do pozdních nočních hodin.
František Kotšmíd 

www.obecdrazice.cz

září 2018

Eurotrip 2018 aneb Sam a Stuchla na cestách
Náš plán projet Evropu se začal rodit už koncem roku 2017, kdy se nám naskytla možnost
půjčit si dodávku za slušné peníze. Nakonec
jsme se domluvili, že tento plán zrealizujeme
toto léto. Dodávku jsme si předělali hezky
podle sebe tak, aby se v ní dalo cca měsíc žít.
Ford Transit, který normálně slouží pro rozvážení balíků jsme za 2 dny předělali tak, že by
se mohl pronajímat jako obytný vůz. Základní
vybavení: postele, úložné prostory pod postelí, poličky, dřez, lednice, vařič, tekoucí voda.
Mohlo se vyrazit na cestu. Hurá na Berlín. Začali jsme Německem a dále pokračovali přes Nizozemsko, Belgii, Lucembursko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Francii, Andorru, Španělsko,
Gibraltar Portugalsko a potom zpět přes Monako, Itálii, Chorvatsko, Slovinsko a Rakousko
do našich rodných a milovaných Dražic. Projeli
jsme tedy 16 zemí a prakticky procestovali celou západní Evropu.
Viděli a zažili jsme toho za tu dobu opravdu spoustu a máme nespočet skvělých zážitků. Samozřejmě se najdou i nějaké negativní,
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a to hlavně ze Španělska, kde nám nejdříve
propíchli na semaforech pneumatiku a chtěli
nás okrást a další, když jsme parkovali u pláže
a rozbili nám okýnko a vloupali se nám do dodávky. Naštěstí v ní zrovna spal dvoumetrový
Sam, a tak se zloděj zalekl a utekl. Taky jsme
dostali pokutu za řízení s nohama okolo volantu (že jo, Same?). Tak znáte to, 300 km rovinka po dálnici, tempomat, tak je třeba si udělat
pohodlí no.
Jsme strašně rádi, že jsme se nakonec rozhodli navštívit Gibraltar, malou zemičku) na
jihu Španělska, která patří Velké Británii. Je
unikátní hned z několika důvodů: Je zde jedno
z nejnebezpečnějších letišť na světě. Přes prostředek ranveje vede hlavní silnice a když zrovna přistává nebo vzlítá letadlo, spadnou závory
a provoz se na chvíli zastaví. Žije zde jediná
evropská kolonie opic makaků. Z jediné hory,
která se na Gibraltaru nachází, je vidět až do
Afriky. Vzdálenost mezi Gibraltarem a Afrikou
je přes moře cca 15 km. Rád bych se ještě vrátil
ke zmíněným makakům, protože s tím souvisí

i jednoduché ponaučení: Nehraj si s malou opičkou, když za tebou číhá její naštvaná máma.
Samík vám jistě rád ukáže malou jizvu, která
mu po útoku opice na krku zůstala. Kousanec
od opice na Samově krku všechny v místní nemocnici pobavil, ale nám moc do smíchu nebylo, protože jsme v čekárně strávili celou noc
a dostali jsme se na řadu až v 5 hodin ráno.
To je jen zlomek z našich zážitků, kterých
máme za tenhle roadtrip opravdu mnoho, ale
na to tady opravdu není místo. Proto pokud
bude mít kdokoliv z vás nějaké dotazy nebo budete chtít slyšet podrobnější vyprávění z našeho Eurotripu, neváhejte se nás kdykoliv a kdekoliv na cokoliv zeptat. Rádi zavzpomínáme
a povyprávíme. Shrnutí na závěr: celkově jsme
strávili na cestách 32 dní, ujeli jsme 10 948 km
a projeli 16 zemí.
Cestuj a poznávej, protože život je krátkej
a svět je velkej a krásnej.
Sam a Stuchla 

www.obecdrazice.cz

září 2018

Sbor pro občanské záležitosti

PLÁNOVANÉ
KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ
AKCE V DRAŽICÍCH

NARODILI SE

NAŠI OBČANÉ - JUBILANTI
(duben – srpen)

Tomáš Vážný, Dražice čp. 236
Eliška Svobodová, Dražice čp. 25
Mariana Drtinová, Dražice čp. 207
Rozálie Kál´avská, Dražice čp. 261
Anna Palečková, Dražice čp. 213
Rozálie Nováková, Dražice čp. 80

Josef Vošta, Dražice čp. 162
Jiřina Čermáková, Dražice č.e. 458
Marie Žlůvová, Dražice čp. 164
Miluška Samcová, Dražice čp. 138
Zdeňka Sotlová, Dražice čp. 260
Jana Robuschová, Dražice čp. 159
Věra Vlčková, Dražice čp. 147
Hana Polaufová, Dražice čp. 90
Hana Nehonská, Dražice čp. 119
Zdeněk Prášek, Dražice čp. 61
Zdeněk Hubálek, Dražice čp. 244
Josef Knotek, Dražice čp. 157
Marie Marková, Dražice čp. 91
Svatomír Novotný, Dražice čp. 42
Václav Klicman, Dražice čp. 5
Růžena Růžičková, Dražice čp. 202
Bohuslav Pekárek, Dražice čp. 68
Marie Haumerová, Dražice čp. 94
Miroslav Nezbeda, Dražice čp. 145
Marie Krätzerová, Dražice čp. 160

19.10.2018

od 16:00

KD

Dětská burza – podzim/zima
28.10.2018
lípa u čp. 134
Slavnostní odhalení pamětní desky

Miminkům přejeme do života
jen to nejlepší.

Listopad
Lampionový průvod
16.11.2018
od 16:00
8. Setkání s historií

KD

24.11.2018
od 19:00
Výroční schůze SDH Dražice

KD

30.11.2018
od 17:00
Setkání seniorů s Babouky

KD

01.12.2018
od 16:30
náves
Rozsvícení stromu a vánoční jarmark

Všem jubilantům přejeme do dalších let
pevné zdraví, mnoho spokojenosti
a osobní pohody.

Autobusem do Tábora a zpátky
Odjezdy autobusů – Dražice–Tábor
Platí od 3.9.2018 do 8.12.2018
8
6
7S

 P


P 





4:48 5:35 6:19 6:19 6:23 6:52 6:54 6:56 7:05 8:26 9:01 11:05 11:16 11:33 12:31
6,8
6
7S
6,8

P








13:31 13:43 13:59 14:35 15:12 15:54 16:20 16:33 17:02 17:42 18:06 18:42 19:38 21:19

Odjezdy autobusů – Tábor–Dražice










6,8

P





6

8

5:10

5:15

5:30

5:45

6:00

6:00

6:30

6:50

10:10

10:35

11:10

7
14:10
6
7
8



15:00


15:05


15:22

Jede v sobotu		
Jede v neděli		
Jede v neděli a státem uznané svátky
nestaví na západě
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15:40


16:25

7S
16:30

P
S


17:10


18:20

,6
12:10


12:50

6,8
18:20

P

12:55 13:45


20:10


22:30

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