Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Nové letní vydání našeho Občasníku musím začít smutnou událostí. V dubnu nás navždy opustil
pan Miloslav Samec. Člověk, který stál v čele obce
dlouhých 30 let a svou neúnavnou prací proměnil
Dražice v moderní obec konce 20. století. Položil
základy obce, jakou jí známe nyní. Jeho nástupci
měli a máme na co navázat. Svými radami pomáhal směřovat obec do další budoucnosti až do konce svého života. Čest jeho památce!
Od jarních měsíců opravujeme interiéry kulturního domu a přísálí včetně zázemí. Provedli jsme
úpravy v elektrice. Nové malby a nátěry, ozvučení
sálu, hloubkové čištění podlahy (již pravděpodobně poslední neb je na konci své životnosti), vyprali
jsme oponu a obměníme výzdobu. K novým židlím
z loňského roku jsme dokoupili nové stoly. Od léta
se tedy můžete těšit na omlazené prostory našeho
kulturního stánku. Zároveň jsme dokončili projektovou dokumentaci na schody do nástavby nad
restaurací a probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Stavbu bychom chtěli realizovat na podzim
a v zimních měsících dokončit nástavbu uvnitř.
Tam by měly vzniknout prostory pro naše spolky.
Od minulého vydání jsme obdrželi rozhodnutí
z Jihočeského kraje o získání dotací. Zde jsme byli
úspěšní v dotaci na opravu dvou tříd v mateřské
škole, kde dojde k výměně osvětlení a topení. Jedná se o poslední třídy, které nám chyběly opravit.
Dotace přišla právě vhod, historicky poprvé bude
mít naše základní škola 5 samostatných tříd.
Rekonstrukci bychom chtěli dokončit v polovině
srpna, tak aby se prostory stačily připravit na 2.
září pro výuku. Zároveň jsme z vlastních zdrojů
opravili část podkroví v ZŠ a MŠ, kde vznikly tolik
potřebné skladovací prostory.
Další dvě dotace jsme obdrželi pro sportovce,
a to na vybavení sportovními potřebami a na rekonstrukci šaten sportovního areálu.
Čtvrtou dotaci jsme získali na opravu komunikace „K Boru“. Zde již letos předcházely práce
na úpravách toku balastních vod, které ve velké
části komunikaci narušují a pokud bychom neu-

dělali před realizací opravy komunikace úpravu
v odvodnění, dočkali bychom se v krátké době destrukce a stejného stavu jako máme nyní. Oprava
komunikace proběhne v celé délce našeho katastru. Vítězná firma Eurovia Silba, a.s. by měla stavbu provést do konce prázdnin.
Naopak jsme neuspěli s opravou místní komunikace ve středu obce, o kterou jsme žádali z Ministerstva pro místní rozvoj. Tam však byl obrovský
převis poptávky. Jak jsem však již zmínil v minulém čísle, na opravy komunikací postupně peníze
šetříme a chtěli bychom každý rok část opravit,
takže po prázdninách bychom chtěli s těmito opravami začít, a to frekventovanou a nejvíce poškozenou částí ve středu obce, na „sídlišti jih“ od Dražice
čp. 177 (Pavlíkovi) po Dražice čp. 185 (p. Zíka).
S dotační kanceláří konzultujeme projekt domu
pro seniory. Nyní jsme schválili finální podobu
a předpokládám, že do září budeme připraveni žádat o dotaci. Uvidíme, jak budou dotace vypsané,
nejpozději na konci roku by tomu tak mělo být.
Získali jsme demoliční výměr na přístavek u bytového domu č.p. 55 a dokončujeme zde projekt
na půdní vestavbu.
Ve spolupráci s MAS Krajina srdce, z.s., obecně
prospěšnou společností Toulava a obcí Dražičky
připravujeme lávku přes Lužnici. S projektantem
a majiteli pozemků jsme se dohodli, že bude v mís-

tě bývalého přívozu a projektant nyní dokončí architektonickou studii. Bude tedy z našeho katastru
na katastr Hnojná Lhotka, neboť katastr Dražiček
končí na druhé straně řeky u mostku vedle jezu.
Příští rok na jaře by měly být vypisované dotace
a my bychom se chtěli společně o dotaci již ucházet.
Ve spolupráci právě s Toulavou, o.p.s. a Klubem
českých turistů připravujeme v našem katastru
zatím dvě naučné stezky, které by měly být zároveň napojeny na celostátní sít KČT.
Tak jako většina obcí a měst v ČR letos bojujeme se sečením trávy. Bohužel již druhým rokem
se nám nepodařilo navázat na předešlé roky, kdy
jsme měli právě na toto období posilu z úřadu práce
čítající 2-3 lidi. Stav je tedy takový, abychom nápor zvládli a místa byla v obci důstojně ošetřována, museli jsme si v extrémní chvíli pomoci i s pracovníky ze soukromého sektoru.
V našem lese postupně likvidujeme stromy napadené kůrovcem a chtěli bychom na příští rok
připravit zalesnění 4 lokalit. Na přelomu roku by
se na zalesnění a jeho oplocenku měla vypisovat
dotace, na což bychom chtěli být připraveni.
V květnu jsme si nechali zpracovat dopravní
studii dodržování povolené rychlosti na silnici
1. třídy, která naši obec rozděluje. Se studií vás blíže seznámí předseda dopravního výboru. Ze studie je zřejmé, že denně projede naší obcí přibližně
pokračování na str. 2

Smutným dnem pro nás zůstal 19. duben 2019, kdy nás navždy opustil pan Miloslav Samec, který stál v čele obce Dražice jako předseda MNV dlouhých 30 let. Měl rád svoje rodné Dražice, věnoval mnoho sil i volného času pro lepší život dražických občanů. Byl to člověk pracovitý, zodpovědný a starostlivý, své bohaté zkušenosti rozdával ostatním lidem. Do posledních chvil se živě
zajímal o dění v obci. Děkujeme, nikdy nezapomeneme.
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9 tisíc vozidel, z toho 57 % nedodržuje povolenou
rychlost a velké procento nedodržuje ani 70 km/h.
Několik desítek pak překročí i 90 km/h. Situaci
chceme samozřejmě řešit a možností je vícero.
Od méně po více nákladné a od méně po více represivní. Konečné rozhodnutí chceme učinit i ve spolupráci s Vámi občany, protože se domnívám, že je

to citlivá a vážná věc. Na našich webových stránkách jsme zřídili anketu. Za každý Váš názor, jak
v anketě, tak mimo anketu, budu rád.
Jaro bylo ve znamení i kulturních akcí. Byl jsem
nadšený z účasti a organizace srazu motocyklů
československé výroby. Organizátorům děkuji
za reprezentaci naší obce. V tentýž den jsem se
zúčastnil nádherných oslav výročí 800 let založení

obce Drhovice. Tradičně se povedla akce „Vítání
léta“ pořádaná obcí. A nezapomenutelná byla návštěva partnerské obce Slovany, kdy opět děkuji
za obětavost všem organizátorům, největší poklona je samozřejmě panu Láďovi Kuchárovi.
Nezbývá než vám všem popřát nádherné a pohodové léto se šťastným návratem z dovolené.
Lubomír Smažík, starosta obce 

Výtah z jednání zastupitelstva obce
6. jednání, konané dne 28. 3.
 Proběhla kontrola plnění následujících úkolů z minulého zastupitelstva.
a) Byly objednány nové stoly do KD.
b) Zastupitelstvo obce 9 hlasy rozhodlo podanou nabídku na odkup garáže u č.p. 134 nevybrat.
c) Místostarostka obce představila dokončený
MPOV a zastupitelstvo obce 9 hlasy odsouhlasilo nové znění Místního programu obnovy venkova na roky 2019-2024.
d) Starosta obce představil nabídku od společnosti Dosip servis, s.r.o. na radary u silnice
I/19. V rámci diskuze k tomuto bodu došlo
k závěru, že bude zadáno zpracování studie
posouzení četnosti průjezdů veškeré dopravy přes obec Dražice.
 Starosta předložil a okomentoval čerpání
rozpočtu obce Dražice k 28.2.2019.
 Starosta obce předložil a okomentoval rozpočtové opatření č. 4/2019.
 Byla projednána žádost společnosti Road
M.A.A.T s.r.o. o prodej části pozemku parc.
č. 2220/1 v k. ú. Dražice u Tábora včetně záměru stavby parkoviště na pozemku parc. č.
2140/1 v k. ú. Dražice u Tábora.
 Zastupitelstvu obce byla předložena dokončená zpráva o uplatňování o uplatňování
územního plánu Dražice. Na základě závěrů
projednané zprávy nebude nyní zahájeno
pořizování změny č. 1 či nového ÚP Dražice.
 Bylo odsouhlaseno nové složení povodňové
komise:
předseda – Lubomír Smažík
místopředseda – Ing. Eliška Pospíšilová
zapisovatelka – Jaroslava Slabá
člen – Michal Páša (velitel zásahové jednotky)
člen – Ladislav Lev
člen – Ing. Zdeněk Novotný
člen – Bc. Lukáš Stuchlík
 Starosta obce informoval o provedených
opravách na vodovodním řadu a o plánované instalaci 2 regulačních ventilů.
 Pan Bc. Ivan Šimák informoval o zajištěném
občerstvení na „Pálení čarodějnic“.
 Pan Ing. Zdeněk Novotný informoval o činnosti výboru ŽP – proběhla inventarizace
části dřevin. Uvedl návrh dalšího postupu
práce výboru ŽP.
 Paní Renata Samcová sdělila, že zájezd do di-
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vadla Broadway na muzikál Kvítek Mandragory je plně obsazen.
 Pan Bc. Lukáš Stuchlík informoval o provedené kontrole trávníku společností EUROGREEN CZ s.r.o. a následné péči o trávník
na hřišti.
 Přítomní obyvatelé domu č.p. 125 požádali
o umístění zrcadla proti jejich nemovitosti
za účelem zvýšení bezpečnosti při vjíždění
na komunikaci I/19. Starosta obce sdělil, že
obec instalaci zrcadla v daném místě zajistí.

7. jednání, konané dne 25. 4.
 Proběhla kontrola plnění následujících úkolů z minulého zastupitelstva:
a) Starosta obce informoval, že měření pro
zpracování studie posouzení četnosti průjezdů veškeré dopravy přes obec Dražice
bude provedeno během měsíce května.
b) Bylo provedeno umístění zrcadla proti domu
č. p. 125 za účelem zvýšení bezpečnosti při
vjíždění na komunikaci I/19.
 Starosta předložil a okomentoval čerpání
rozpočtu obce Dražice k 31.3.2019.
 Starosta obce předložil a okomentoval rozpočtové opatření č. 5/2019.
 Probíhá připomínkování smluv se společností Road M.A.A.T. s.r.o. ve věci prodeje
části pozemku parc. č. 2220/1 v k. ú. Dražice
u Tábora.
 Zastupitelstvo obce projednalo předložené
smlouvy řešící započtení vynaložených nákladů na rekonstrukci bytu pana R.K. v č.p.
4, které byly konzultovány s ekonomickým
odborem Krajského úřadu Jihočeského kraje. Zastupitelstvo obce předmětné smlouvy
odsouhlasilo.
 Zastupitelstvo obce bylo informováno o odsouhlasených dotacích z Jihočeského kraje.
Podpořeny byly všechny projekty, na které se
žádost o podporu podávala.
 Starosta obce informoval o proběhlých pohovorech s lidmi doporučených ÚP na vykonávání veřejně prospěšných pracích.
Na pracovní místo bude přijat pan J.K. Obec
na jeho plat obdrží dotaci od ÚP.
 Starosta obce přednesl návrh na řešení dobudování kanalizace v dosud neodkanalizovaných lokalitách.
 Zastupitelstvo obce bylo informováno v zá-

ležitosti pozemků parc. č. 72/3 a 73/1 v k. ú.
Dražice u Tábora, které se nachází v lokalitě
u kostela. Starosta obce sdělil zastupitelstvu
obce závěry proběhlého jednání se zástupcem vlastníka a o případné možnosti získání
předmětných pozemků do vlastnictví obce.
O dalším postupu v této věci bude zastupitelstvo informováno.
 Pan Bc. Lukáš Stuchlík se dotazoval na místa, kde probíhá nelegální ukládání odpadu
a na význam cedulí upozorňujících v určitých lokalitách na černé skládky. Pan Stanislav Flígr uvedl potřebné informace.
 Informace ohledně stavu nemovitosti č.p.
43 obdržela na základě svého dotazu paní
Mgr. Dana Růžičková.
 Pan Ing. Zdeněk Novotný požádal o zvýšení
osvěty ohledně nákupu dřeva od obce a postupu kácení dřevin rostoucích mimo les

8. jednání, konané dne 6. 6.
 Vystoupení ředitele ŽŠ a MŠ Dražice
Pan ředitel Mgr. Miloš Veselý informoval
o dění v ZŠ a MŠ Dražice, během uplynulého školního roku. Předložil a okomentoval
dílčí výsledky národního testování, kterého
se škola pravidelně účastní. Informoval, že
k zápisu do MŠ přišlo 10 dětí a od příštího
roku bude mateřská škola organizována
jako dvoutřídní. Do první třídy nastoupí 19
žáků a celkový počet žáků v základní škole
stoupne na 85. Od následujícího školního
roku bude mít škola 5 samostatných tříd,
ve kterých bude vždy třídní učitelka. Provoz
mateřské školy bude probíhat prvních 14
dní v červenci. Dále seznámil se změnou financování školství a obdržené dotaci z JčK
na vybavení sportovní haly. Ve škole stále
probíhá projekt „Šablony“, v rámci kterého
škola čerpá finanční prostředky EU. Během
prázdnin se bude pracovat na internetových
stránkách, ze kterých i v budoucnu budou
moci nejen rodiče čerpat potřebné informace. na závěr pozval přítomné na závěrečnou
školní akademii, které proběhne dne 27.6.
od 16:30 v kulturním domě.
 Proběhla kontrola plnění následujících úkolů z minulého zastupitelstva.
a) Byla předložena studie výsledků měření
četnosti dopravy v obci. Starosta obce oko-
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mentoval legislativní opatření spojených
s agendou řešení přestupků a finanční náročnost pořízení a správy měřícího zařízení.
Po diskuzi bylo rozhodnuto, že závěry studie
budou uveřejněny v Dražickém občasníku
a bude provedena anketa mezi občany k případné instalaci úsekového měření.
b) Starosta obce informoval o průběhu jednání
s panem J.S. ohledně směny pozemků.
c) Místostarostka okomentovala současnou
právní úpravu týkající se likvidace splaškových vod a stanovisko zástupce odboru ŽP
Tábor k dané věci.
 Starosta předložil a okomentoval čerpání
rozpočtu obce Dražice k 30.4.2019.
 Starosta obce předložil a okomentoval rozpočtové opatření č. 6/2019, které schválil
ke dni 2.5.2019.
 Starosta obce předložil a okomentoval rozpočtové opatření č. 7/2019. Zastupitelstvo 9
hlasy předložené RO č. 7/2019 schválilo.
 Zastupitelé 9 hlasy schválili Účetní závěrku
Základní školy a Mateřské školy Dražice, okres
Tábor, sestavenou ke dni 31.12.2018 a převedení výsledku hospodářského roku 2018
ve výši 80 512,14 Kč do rezervního fondu.
 Zastupitelé 9 hlasy schválili Účetní závěrku
obce Dražice, sestavenou ke dni 31.12.2018.
 Zastupitelstvo obce 9 hlasy schválilo Závěrečný účet obce Dražice za rok 2018.
 Zastupitelstvo obce projednalo předložené
smlouvy – smlouvu kupní na pozemek parc.
č. 26/2 v k. ú. Dražice u Tábora a Smlouvu
o smlouvě budoucí kupní na pozemek parc.
č. 2220/1 v k. ú. Dražice u Tábora. Zastupitelstvo 9 hlasy znění předložených smluv
a pověřilo starostu jejich podpisem.
 Zastupitelstvo 9 hlasy odsouhlasilo darovací
smlouvu se společností Sakutus s.r.o. a pověřilo starostu jejím podpisem.

 Zastupitelstvo sponzorskou smlouvu se
společností CYKLOTÁBOR s.r.o. 9 hlasy
odsouhlasilo a pověřilo starostu jejím podpisem.
 Zastupitelstvu obce Dražice byl předložen
návrh České pošty, s.p. na odkup budovy
č.p. 165 v jejich vlastnictví. Starosta obce
okomentoval veškeré podmínky, které se
k případnému odkupu musí vázat. Seznámil se závěry posouzení kupní ceny. Zastupitelstvo po diskuzi nepřistoupilo k přijetí
žádného usnesení. Ve věci odkupu bude
dále jednáno.
 Obec Dražice obdržela smlouvy o poskytnutí dotací z Jihočeského kraje. Jedná se
o smlouvy o poskytnutí dotace na následující projekty:
- DP Podpora sportu – „Obnova vybavení
sportovního areálu Dražice“, dotace ve výši
43 000 Kč
- DP Podpora sportu – „Oprava šaten a zázemí ve sportovním areálu obce Dražice“.,
dotace ve výši 393 000 Kč
- Program obnovy venkova – „Oprava komunikace „K Boru“ – Dražice, dotace ve výši
260 000 Kč
- Program obnovy venkova – „Oprava osvětlení a topení ve třídách MŠ Dražice“, dotace
ve výši 100 000 Kč
 Zastupitelstvo obce 9 hlasy odsouhlasilo
společnost EUROVIA Silba a.s. s nabídkovou cenou 748 360, 05 Kč bez DPH jako vítěze výběrového řízení na zakázku „Oprava
komunikace „K Boru“ – Dražice“.
 Zastupitelstvo obce 9 hlasy odsouhlasilo
pana Miroslava Chvala, IČ 71858580, Dražice 37, 391 31 Dražice s nabídkovou cenou
260 532,80 Kč bez DPH jako vítěze výběrového řízení na zakázku „Osvětlení a topení
ve třídách MŠ Dražice“.

 Zastupitelstvo obce bylo informováno, že
projektová dokumentace na vybudování
schodiště v kulturním domě je již zpracována a bude připraveno výběrové řízení
na zhotovitele této stavby.
 Starosta obce předložil projektovou dokumentaci, která řeší změnu stavby „Komunitní dům pro seniory“. Navržené úpravy
reflektují požadavky poskytovatelů dotací.
 Obec i nadále spolupracuje se společností
TOULAVA, o.p.s. Jsou připraveny dvě stezky vedoucí katastrem obce Dražice, které
by se měly zanést do oficiálních map turistické oblasti „Toulava“. Starosta obce ještě
doplnil aktuální stav u projektu „Lávka přes
řeku Lužnici“ – dokončuje se studie a projekt bude konzultován s MAS Krajina srdce,
která obec oslovila s možnostmi financování tohoto projektu.
 Pan Bc. Ivan Šimák vznes dotaz na stav
rekonstrukce cesty od „Vietnamců“ ke kostelu. Starosta obce odpověděl, že se s rekonstrukcí počítá. Doposud však nebylo
rozhodnuto o rozsahu a způsobu provedení. Dále se dotázal na průběh stavby společnosti Daich s.r.o. a vyzval k jednání mezi
obcí a zástupci zhotovitele k dodržování
potřebných opatření při její realizaci. Na závěr představil návrh na zavedení obecně
závazné vyhlášky o regulaci hluku. Občané
obce budou k dodržování klidu a omezení
prací vyzváni v Dražickém občasníku.
 Pan Ing. Zdeněk Novotný a paní Ing. Eliška
Pospíšilová informovali, že bude provedeno
posouzení stavu dřevin v obci.
 Paní Renata Samcová požádala přítomné
o podporu financování projektu „Vozík pro
pohodáře Honzu“. Zastupitelé přislíbili individuální podporu.


Dotace v letošním roce
Ráda bych navázala na článek v minulém občasníku, týkající se dotací. Máme radost z toho,
že se žádostmi o dotace, jejichž poskytovatelem je Jihočeský kraj, jsme byli úspěšní.
Z dotačního programu „Podpora sportu“
jsme obdrželi na obnovu vybavení sportovního areálu Dražice 43 000 Kč, spoluúčast obce
je cca 11 000 Kč. Z těchto financí budou pořízeny ochranné sítě, nohejbalová a tenisová
síť, kartáč na antukový povrch, zametací síť
s hrablem na antuku a lajnovačka. Vybavení už
se nakupuje. Druhá dotace je určena na opravu šaten a zázemí ve sportovním areálu obce,
zde jsme obdrželi 393 000 Kč, spoluúčast obce
je cca 131 000 Kč. Budeme opravovat šatny
a místnosti pro rozhodčí, opravena bude elektroinstalace, bude položeno nové lino a vymalováno. Zároveň budou vyměněny vnitřní
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a venkovní dveře. Akce se uskuteční v letních
měsících.
Z dotačního programu „Program obnovy
venkova“ jsme obdrželi 100 000 Kč na opravu
osvětlení a topení ve třídách v mateřské škole.
Na této akci se budou finančně spolupodílet
i obec Drhovice a Meziříčí, jejichž děti naši mateřskou školu navštěvují. Každá zaplatí přibližně 17 000 Kč, naše obec uhradí cca 140 000 Kč,
opravy byly zahájeny a do konce prázdnin
budou dokončeny. Další dotaci jsme obdrželi
na opravu komunikace „K Boru“, zde nám Jihočeský kraj poskytl 260 000 Kč. Na tuto akci
již proběhlo výběrové řízení, opravu bude provádět firma EUROVIA Silba a.s., Plzeň. Vysoutěžená cena je vyšší, než jsme předpokládali,
celkové náklady budou činit 905 515 Kč, takže obec ze svých prostředků uhradí přibližně

646 000 Kč. Komunikace by měla být opravena
do 31. července 2019.
Bohužel jsme nebyli úspěšní se žádostí o dotaci na opravu místních komunikací v intravelánu obce, o kterou jsme žádali Ministerstvo
pro místní rozvoj.
Dotační prostředky z úřadu práce v Táboře
jsme obdrželi také, bohužel se nám podařilo personálně obsadit pouze jedno pracovní
místo. V těchto dnech jsme obdrželi informaci
z úřadu práce, že je možné prodloužit dobu trvání dohody o poskytnutí finančních prostředků na pracovní místa (původně musela být uzavřena pouze do 31.7.). Požádali jsme tedy o její
prodloužení do 30.11.2019 se stejnou finanční
podporou – 15 000 Kč na jedno pracovní místo
a měsíc.
Jarka Slabá 

3

červenec 2019

Co je v obci
nového?
Nový e-mail
podatelna@obecdrazice.cz
Začátkem června přibyl k současným
obecním e-mailům info@obecdrazice.cz,
urad@obecdrazice.cz a obcasnik@
obecdrazice.cz ještě jeden, a to podatelna@obecdrazice.cz. Tento e-mail je
spárován s naší spisovou službou a byl
založen pro „úřední“ komunikaci. Jedná se např. o zaslané žádosti o vyjádření k sítím, stavbám, prodloužení nájmů
obecních nemovitostí, poskytnutí informace dle zákona, oficiální stížnosti
atd. Rozdíl mezi ním a ostatními spočívá v tom, že v okamžiku, kdy e-mail zapíšeme do spisové služby, přijde na Váš
e-mail zpráva o zaevidování podání,
máte tedy jistotu, že jsme e-mail zachytili. Po jeho vyřízení Vám přijde zpráva
o této skutečnosti případně ihned s přílohou – odpovědí.

Mapová aplikace
GisOnline - hřbitov
Již několik let je na našich webových
stránkách odkaz na mapovou aplikaci,
ve které zjistíte řadu užitečných informací – majitele pozemků, výměry,
vedení sítí, pasporty apod. Původní
aplikaci Cleerio před nedávnem nahradila aplikaci GisOnline od společnosti
Topgis. Na webových stránkách obce
v záložce obec/GisOnline-mapová aplikace obce naleznete stručný návod, co
aplikace umí a jak s ní pracovat. Pozor,
správně tato aplikace funguje pouze
v prohlížečích Google Chrome nebo
Mozilla Firefox.

V současné době společnost pracuje
na zveřejnění nového modulu – hřbitov. Po úplném zprovoznění si brzké
době v pasportu najdete např. nájemce
daného hrobového místa, kdy skončí
nájemní smlouva atd. Tvůrci rodokmenů pak jistě ocení fotky náhrobků, kde
jsou často informace o zemřelých. 
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Jak to v obci již delší čas chodí?
Bioodpad
Jak jste byli informováni nejen v minulém
čísle, ale i v předešlých ročnících, Dražice mají
již delší dobu zaveden systém sběru bioodpadu. Od dubna do listopadu jsou od pátku
do neděle po obci rozmístěny velkoobjemové
kontejnery – na návsi, naproti družstvu, na západě, ve sběrném dvoře. Od prosince do března
pak bude pro bioodpad vyčleněn jeden kontejner ve sběrném dvoře. Může se stát, že na některém místě bude kontejner i během týdne
z důvodu potřeby pro údržbu veřejné zeleně.
V loňském roce se možnosti sběru bioodpadu
rozšířily o zapůjčené kompostéry. V minulých
týdnech jsme byli upozorněni na ukládání bioodpadu v prostorách „Babiččina údolí“. Žádáme občany, aby likvidovali veškerý bioodpad
v souladu s obecně závaznou vyhláškou a nastavenými pravidly. Předejdeme tím zbytečným
problémům. Máte-li větší množství bioodpadu
a potřebujete případně na něj zapůjčit kontejner, kontaktujte pana Samce – 775 682 629.

Prodej palivového dřeva
Při péči o zeleň a správě lesů se občas nevyhneme pokácení nějakého stromu. Současně dostáváme upozornění od Vás, občanů,
že došlo u dřevin k nějakému vývratu nebo
zlomení. V neposlední řadě musíme řešit dřeviny podél koryta Vlásenického potoka. Obec

vlastní také lesy a ani jim se nevyhnula kůrovcová kalamita. Toto dřevo pak prodáváme
občanům za ceny schválené zastupitelstvem
obce, a to 500 Kč/m3 za dřevo z lesa nebo
250 Kč/ m3 za dřevo z veřejného prostranství
(vrby, olše, břízy). Občané se mohou nahlásit
do pořadníku u pana Samce či na obecním úřadě a poté jsou kontaktováni. V současné době
se zpracovává posudek zdravotního stavu významných dřevin v obci. Závěr zprávy o posouzení bude hlavním podkladem pro rozhodování, jak dané stromy ošetřit. U některých
dřevin se bohužel nevyhneme nepopulárnímu
kácení. To se budeme snažit vykompenzovat
vhodnou náhradní výsadbou.

Splatnost poplatků
Splatnost místních poplatků za komunální
odpad a psy byl do 30.6.2019. Poplatky jsou již
několik let stejné: 500 Kč za osobu s trvalým
pobytem v obci či za objekt bez osoby s trvalým pobytem, 150 Kč za psa, 200 Kč za každého dalšího psa. Obecně závazné vyhlášce č.
2/2015 zjistíte případné úlevy a osvobození.
Úhradu můžete provést v hotovosti, platební
kartou v úředních hodinách nebo bezhotovostním převodem. Vyhlášku o odpadech a bližší
informace naleznete na webových stránkách
obce v záložce odpady.
Blanka Čítková, Eliška Pospíšilová 

Letní zamyšlení
Musím se přiznat, že vlastně vůbec nevím,
zda název neděle vznikl od slova nedělat,
nebo tento den v kalendáři myšlenku nedělání evokoval. Jedno je však jisté. Většina z nás
si alespoň v tento den, po vyčerpávajícím pracovním týdnu, chce dopřát zasloužený a ničím
nerušený odpočinek. To samé platí i o státních
svátcích.
Věřte, že odpolední káva na zahradě či v pergole obohacená zvukem sousedovy sekačky
na trávu chutná opravdu hořce, byť byste ji
osladili i pěti kostkami cukru. Zde můžete namítnout, že někdo to rád hořké, a proto v neděli či o svátcích nastartuje stroje, a bez ohledu
na své okolí se ukájí jejich monotónním zvukem.
Jednoho dne se proto sbalím a vyrazím
na dovolenou k moři. Představa oázy klidu mě
pohání v balení všeho nutného a po nudných
cestovních peripetiích jsem konečně na místě.
Ale ouha. V těsné blízkosti mé vysněné pláže se
právě staví nový hotelový komplex, a tak místo
šumění moře, stromů, větru a neutuchajícího

cvrlikání cikád zde dominují zvuky bagrů a sbíječek. Po marných snahách, domoci se alespoň
nějaké kompenzace od cestovní kanceláře, si
řeknu, že příště budu raději doma. S obavami
očekávám příchod nastávajícího víkendu, ale
k mému velkému překvapení je klid. Všichni
moji sousedé totiž stihli potřebné práce udělat
v průběhu pracovního týdne a v sobotu, a stejně jako já v neděli odpočívají.
Upřímně doufám, že všichni, jichž se tyto
řádky týkají, se zamyslí, a přidají se k nám
ostatním, kteří toto, zatím nepsané pravidlo,
pochopili.
Nejsme jako oni, konkrétně Planá nad Lužnicí a mnoho dalších obcí, kde je zákaz používání zařízení způsobujících hluk v neděli
a o státních svátcích stanoven veřejnou vyhláškou. Její dodržování se samozřejmě kontroluje
a v případě porušení i pokutuje.
Já jsem ale přesvědčen, že my dražičtí to
zvládneme i bez vyhlášky.
Hezké léto, pohodu a klid všem přeje
Ivan Šimák, zastupitel obce 
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Jak dál s dopravou na páteřní silnici
S ohledem na zhoršující se situaci ohledně
průjezdu vozidel po hlavní silnici 1/19 nechali
zástupci obce zpracovat odbornou studii, která překvapila i samotného zpracovatele. Ani
ne množstvím vozidel obcí projíždějících, ale
spíše jaké procento z nich porušuje dodržování povolené rychlosti. Naší obcí projíždí denně
zhruba 9000 vozidel, z nichž 35% překračuje
povolenou rychlost. Ve sledovaném období
mezi 17. a 27. květnem tohoto roku jelo dokonce 50 vozidel rychlostí větší než je 100km/h .
Většinu zátěže samozřejmě tvoří tranzitní
kamionová doprava, jež tudy objíždí placenou
dálnici ve směru západ-východ a opačně. Nyní

se nabízí otázka jak situaci řešit. Samozřejmě
je jako první na tahu stát, jemuž komunikace
patří. Nedávno Ministerstvo dopravy rozhodlo
o zpoplatnění naší páteřní komunikace. Uvidíme, co tento krok přinese. Minimálně odlehčí
tranzitní dopravu. Pokud toto opatření nebude stačit, musíme pokračovat sami. Na webových stránkách obce běží anketa jakou představu řešení má každý z Vás. Zkuste nám tedy
poradit. Jednou možností je zavedení úsekového měření rychlosti s vybíráním pokut. Což se
nabízí být výhodné pro nás. Byť sami nesundáme někdy nohu z plynu, tak ne vždy projedeme
celý měřený úsek, jelikož ve většině případů

Pohádkový dětský den

Sportovní areál TJ Dražice patřil v pátek
31. května dětem a jejich doprovodu. Od 16
hodin zde uspořádala ZŠ a MŠ Dražice ve spolupráci s obcí Dražice a Sdružením rodičů ZŠ
Dražice Pohádkový dětský den. Během odpoledne všichni příchozí kreslili, stříleli z praku
a na 8 stanovištích plnili úkoly. S čerty děti
prolézaly pekelným tunelem, s Ferdou Mravencem a Včelkou Májou zdolávaly překážkovou dráhu. Postřeh a přesnost prověřili ninjové, s vodníkem a loupežníkem vyzkoušely
chůzi po laně. Rychlost a obratnost musely
prokázat na stanovišti Královny Koloběžky.
Zde děti jezdily slalomovou dráhu na koloběžkách, tříkolkách a trojkolkách. Přesnou ruku
a oko prověřilo stanoviště Robina Hooda
a u čarodějnice Zubejdy všichni ochutnávali
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a poznávali čarodějnou potravu. Přestože bylo
slunečné a teplé počasí, nasazovaly si děti čepice, vázaly šály, nazouvaly na nohy lyže a pod
přísným dohledem Krakonoše a lyžníka si
s hůlkami v ruce prošlapávaly cestu mezi kužely. Na všech stanovištích bylo veselo a soutěžící získávali nejen sladkosti, ale především
důležitá tiskátka, za která obdržel každý kouzelná světýlka. Během odpoledne dostávaly
všechny děti občerstvení, shlédly ukázku poslušnosti psů , mohly se svézt na koních nebo
navštívit skákací hrad. Celý pohádkový dětský
den zakončila diskotéka, kterou zahájily děti
z taneční školy ATAK. Poděkování za zdařilou
akci patří sponzorům a všem, kdo se na přípravě a průběhu akce podíleli.
Jarka Salabová 

v obci začínáme, nebo končíme jízdu. Pokuta se
nám následně vyhne. Bude samozřejmě záležet
na případném rozmístění měřících míst.
Dalším možným způsobem je instalace kamer pro monitoring, s výhledem na bod jedna. Třetí možností je instalace dalších prvků
výstražných zařízení, jako je tomu naproti
kulturnímu domu, samozřejmě jiných různých modifikací. Jakou variantu použijeme,
je na nás, samozřejmě musí splňovat podmínky provozu na pozemních komunikacích
a zároveň nesmí obtěžovat slušnou většinu
řidičů.
Ladislav Lev 

Návštěva ze Slovan
Tak jako každý rok i letos byl začátek léta
spojen s již tradičním setkáním s našimi kamarády z dalekého Slovenska.
Uvítání, se sklenkou šampaňského, proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu. Pro
nocleh posloužila naše nová tělocvična a zábava se uskutečnila v místním areálu TJ.
Páteční večer se nesl v poklidném duchu,
protože hned druhý den ráno čekal naše přátele rozmanitý program. V průběhu dopoledne navštívili rozhlednu Hýlačku na Větrovech
a ochutnali zlatý mok v rodinném pivovaře
„OBORA“.
Odpolední program byl již situován do Dražic, kdy se u hasičské zbrojnice pokřtil nově
zakoupený vůz zásahové jednotky hasičského
sboru. Poté si všichni mohli vyzkoušet jízdu
tímto automobilem a přesunuli se k rybníku
„Na Suchých“, kde nás místní rybáři pohostili
svými rybími pochoutkami. Nezapomnělo se
ani na sportovní vyžití. Reprezentanti z obou
obcí se následně převlékli do dresů a začal
přátelský fotbalový zápas na život a na smrt
s remízovým výsledkem 4:4. Den byl zakončen
posezením s živou hudbou a bujarým tancem
až do pozdních ranních hodin.

Tato přátelská družba trvá už 24 let. Budeme
se tedy těšit na rok příští, kdy jsme byli pozváni starostou obce SLOVANY Markem Strakou
na oslavu výroční návštěvy – již čtvrt století!
Pavla Stuchlíková 
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Duben
červen
*
Den matek
*
Stavba mostů
*
Stavba města
*
Škola
nanečisto
*
Canisterapie
*
Divadla
*
Dětský den
*
Výlety
*
Zahradní
slavnost
*
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Duben
červen
*
Anglický týden
*
Den země
*
Dovedné
ručičky
*
Dramatický
kroužek
*
Družina v lese
*
Námořnický
den
*
Polytechnická
výchova
*
ZOO Větrovy
*
McDonald Cup
*
Dětský den
*
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Duben
červen
*
Gymnastická
soutěž
*
Školní
atletická
olympiáda
*
Okresní
atletická
olympiáda
*
Jump arena
*
Cyklovýlet
*
Vojsko
*
Školní
akademie
*
Léto – slunce – pohoda,
ó-to bude lahoda.
Na prázdniny se těšíme ,
v září se zase vrátíme.
Krásné prázdniny všem
přeje
kolektiv MŠ a ZŠ Dražice
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Jawa klub

V sobotu 8. června uspořádal náš Jawa klub
7. ročník srazu motocyklů československé výroby.
Od 10 hodin začali přijíždět první účastníci
a celkový počet byl 102 motorkářů na strojích
Jawa a ČZ. Dopoledne patřilo sprintům na sto
metrů do kopce ke kostelu, které bylo rozděleno do pěti kategorií. První kategorie babety
a stadiony, druhá kategorie motorky do 50 cm3,

třetí kategorie motorky do 175 cm3, čtvrtá kategorie motorky do 250 cm3 a pátá motorky
do 350 cm3.
V půl jedné se stroje vydaly na 80. kilometrovou spanilou jízdu, která byla rozdělena
na čtyři etapy s třemi přestávkami. První etapa
Dražice-Přeštěnice, druhá etapa Přeštěnice-Jistebnice, třetí etapa měla být Jistebnice-Borotín a čtvrtá Borotín-Dražice, ale z časových

důvodů jsme poslední etapu vynechali a jeli
z Jistebnice do Dražic. Po dojezdu do Dražic
došlo k vyhodnocení sprintu a losování startovného.
Závěrem bych chtěl poděkovat vedení a zaměstnancům obce Dražice, sponzorům ACG
-REAL s.r.o., V.Racek s.r.o., Brisk Tábor a.s.,
Sakutus CZ a.s., Sakutus s.r.o. a všem, kteří náš
klub podporují.
Míra Kadlec 

Dražický tým starších žáků vyhrál Okresní přebor
Tým starších žáků týmu Dražice-Řepeč/
Opařany v pátek 31. května vítězstvím nad Sokolem Sezimovo Ústí zakončil vítěznou cestu
Okresním přeborem. Dražický tým v soutěžním ročníku nepoznal hořkost porážky a bez
ztráty jediného bodu vyhrál celou soutěž. Dominanci našich hráčů dokazuje celkové skóre
115:7 a v tabulce střelců gólů obsadili hráči
Dražic první čtyři místa. Nejlepším střelcem
byl Filip Cícha, následován Alešem Kellnerem,
Patrikem Machartem a Liborem Tupým. Tato
čtveřice nastřílela během sezóny 91 gólů. Ze
17 členného týmu se na vstřelení 115 gólů
podílelo 12 hráčů, což ukazuje střeleckou sílu
celého týmu. Na druhou stranu si také zaslouží pochvalu hráči hrající v obranných řadách
za pouhých 7 obdržených gólů z 18 odehraných
soutěžních zápasů.
Tohoto soutěžního ročníku se účastnili hráči
roku narození 2004 a mladší. Pro 8 hráčů toto
byla poslední sezóna v kategorii žáků a příští rok již budou hrát dorostenecké soutěže.
Zbytek týmu musí být doplněn hráči postupující z kategorie mladších žáků a doufáme
v další úspěšnou sezónu. Seznam hráčů týmu
Dražice-Řepeč/Opařany v soutěžním ročníku
2018/2019 (v abecedním pořadí):
Blažek Patrik, Cícha Filip, Čítek Kamil, Douda Šimon, Fuka Tomáš, Herza Ondřej, Chodorová Denisa, Kadlec Adam, Kadlec Matěj,
Kellner Aleš, Machart Patrik, Mazur Radek,
Ondřich Marek, Procházka Martin, Ručkay
Filip, Šteffl Martin, Tupý Libor. Trenéry týmu
jsou Ursacher František a Tupý Pavel.
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Celková tabulka
Pořadí Družstvo

Výhra

Remíza

Prohra

Skóre

Body

1

Dražice Řepeč / Opařany

18

0

0

115:7

51

2

Sokol Sezimovo Ústí

10

0

8

32:34

27

3

Planá nad Lužnicí

7

0

11

44:70

23

4

Černovice

1

0

17

23:103

4

Jméno hráče, góly/odehrané minuty
Filip Cícha 32/1260, Aleš Kellner 25/1190, Patrik Machart 22/1260, Libor Tupý 12/980
Filip Ručkay 6/1260, Marek Ondřich 4/490, Denisa Chodorová 3/1050, Martin Procházka 3/980,
Patrik Blažek 2/980, Radek Mazur 1/1260, Matěj Kadlec 1/140, Martin Šteffl 1/840,
Kamil Čítek 0/1190, Adam Kadlec 0/1120, Tomáš Fuka 0/1050, Ondřej Herza 0/490
Šimon Douda 0/70
Pavel Tupý 
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Fotbal muži „A“
Na fungování našeho
„A“ mužstva má bezesporu v poslední době velký
podíl rodina Stuchlíkova.
V posledním utkání v Čimelicích se dokonce potkali na jednom fotbalovém hřišti tři členové
této rodiny. Nejedno z přání otců je zahrát si se
svým synem, Vlasta si zahrál dokonce s oběma
svými syny, ale na výsledek se raději neptejte,
že by zato mohla maminka Iveta?
Bohužel „A“ mužstvo dospělých obsadilo v Krajském přeboru 14. místo a mělo tuto
nejvyšší soutěž v kraji nedobrovolně opustit.
Opravdu v jarní části soutěže se nám příliš
nedařilo a zcela po zásluze jsme měli soutěž
opustit. Na druhou stranu jsme dokázali i v té
velké mizérii dvě mužstva (Roudné a Hlubokou
nad Vltavou) porazit a tím je dostat v tabulce
na sestupová místa. Jelikož žádné další mužstvo z divize nespadlo, tak Dražice budou hrát
přebor i nadále. Nutno přiznat, že v průběhu
jarní části soutěže jsme se potýkali s doposud nevídanou marodkou. Bohužel snad ani
v jednom utkání neměli trenéři k dispozici

kompletní hráčský kádr, vinou různých zdravotních problémů. Těžko si vzpomínám, že
bychom ve stejné sestavě sehráli dvě mistrovská utkání po sobě. Pevně věřím, že v nadcházejícím ročníku krajského přeboru přineseme
do Dražic svým fanouškům více fotbalové ra-

dosti. Závěrem bych velice rád poděkoval všem
členům realizačního a hráčského kádru, za to,
že se bude i v příštím ročníku hrát v Dražicích
Krajský přebor.
S přáním mnoha sportovních úspěchů, zdraví - M. Veselý.


Fotbal muži „B“
Na jaře se mužstvu „B“
moc nedařilo. První zápas byl ještě vynikající,
s výhrou nad Chýnovem
2:1. Nastupovali jsme
v plné sestavě, ale během
zápasu se zranil Václav Tesař a Jan Adam.
Další zápas jsme ještě udrželi remízou, ale
následovala další zranění. Další zápasy byly
jak na houpačce, čtyřikrát výhra, čtyřikrát
prohra a dvě remízy. Sestavu jsme doplňovali
posilami z „A“ mužstva, z řad starších zkušených hráčů a dva zápasy za nás odehrál i mladý patnáctiletý fotbalista Radek Koloušek,
který svým výkonem dost podpořil naši hru.
V posledních dvou zápasech dal dokonce
po jednom gólu. Sezonu jsme ukončili na pátém místě, v lepší polovině tabulky. Na fotce
z posledního utkání je poznat dle civilu, kdo
byl na konci sezony zraněný. Chybí zraněný

Martin Veřtát a omluvený byl také Martin
Kubů. Všem hráčům děkujeme za dobrý výkon a doufáme, že se po létě zase sejdete bez

zranění. Děkujeme všem fanouškům za podporu a přejeme krásné prázdniny.
Marta Dvořáková 

Cvičení pro seniory až po prázdninách
Oznamujeme našim spoluobčanům, že se o prázdninách nekoná cvičení pro seniory. V plné síle se opět sejdeme
v září. Termín prvního cvičení Vám včas upřesníme.
SPOZ Dražice 
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SDH,
JSDHO Dražice
Dne 25.5.2019 proběhla okrsková soutěž
v požárním sportu. Pořadatelem v letošním
roce byl SDH Drhovice. Dražičtí hasiči se
na soutěž začali připravovat již s měsíčním
předstihem. Trénoval se hlavně požární útok.
Na štafety došlo až v posledním týdnu před
soutěží. Nakonec do Drhovic bylo připraveno
družstvo mladších a starších mužů a mladší
a starší družstvo žen.
Domů jsme přivezli tři poháry, starší
muži vyhráli soutěž již potřetí v řadě, mladší
muži a starší ženy skončili na druhém místě. Smůla potkala akorát družstvo mladších
žen, které měly nejrychlejší štafetu a dobře
rozběhnutý útok. Zastavila je diskvalifikace
za spadlý koš.

V rámci partnerského setkání obcí Dražice
a Slovany proběhlo v sobotu 6.7.2019 u hasičské zbrojnice slavnostní předání dopravního
automobilu jednotce sboru dobrovolný hasičů
obce. Klíče od automobilu předal starosta obce
Lubomír Smažík za přítomnosti starosty obce
Slovany Marka Straky a dále starosty a velitele
okrsku. Zároveň kněž Jiří Múčka požehnal automobilu a přítomným hasičům. Poté byl slavnostní akt ukončen a všichni přítomní si mohli
prohlédnout jak novou, tak i další techniku,
vybavení a zázemí dražických hasičů.
Michal Páša 

Překvapení se nekonalo!

V sobotu 15. června 2019 se uskutečnil už
17. ročník tenisového turnaje 4her „U Skaláků“. Letošní turnaj se konal s podporou
Honzy Pavlíka, Vaška Stuchlíka a společnosti
Sakutus. Věcné dary všem zúčastněným věnovali Hanka a Petr Hervířovi z pojišťovny Generali. Ráno v 8:00 se sešlo 16 odhodlaných,
kteří byli připraveni podat svůj životní výkon
i v klimaticky nepříliš přívětivých podmínkách. Byly hlášeny teploty vysoko nad 30°C
a odpolední bouřka. Počasí nám však i tentokráte přálo, takže nikdo z borců nezkolaboval
a první liják se objevil až s posledními míčky
finále před 17. hodinou. Skvělým tenisem se
prezentovala nejstarší dvojice turnaje Pavel
Skalák-Petr Novák, která v základní skupině
převálcovala vše co měla v cestě i díky tomu,
že na jeden set za Pavla naskočil náš tenisový
nestor, vždy připravený Vláďa Kuchár. Bohužel v semifinále doplatila na únavu. Černý
kůň turnaje, perspektivní pár Luboš Smažík
– Martin Svoboda, který poctivě piloval údery
celou zimu v naší hale, zůstal za očekáváním.

Je ale velkým příslibem do budoucna. Nejvíce
sil v závěru zůstalo vyrovnané dvojici Méďa
Novotný – Vašek Stuchlík, kteří si v náročném
finále poradili s výborně hrajícími Honzou
Pavlíkem a Radkem Kolouškem. Stali se na rok
držiteli krásného putovního poháru, který jak
je dobrým zvykem, potom naplnili až po okraj
šampaňským. Po vyhlášení našich tenisových
výsledků jsme zasedli stejně jako loni před
TV, abychom alespoň na dálku pod pergolou
podpořili naše fotbalové A-čko v těžkém boji
o krajské body. Náš turnaj se tentokráte odehrál v klidu bez jakýkoliv protestů a i letících
předmětů ubylo. Dalším a neméně důležitým
vrcholem akce bylo společné posezení, při
kterém jsme probrali nejen tenisová témata.
Skutečná průtrž mračen přišla až večer okolo
deváté, ale to už nám skutečně nevadilo. Dalším postupným cílem, který máme před sebou
je tradiční tenisový turnaj starosty obce, který
bude začátkem září. Přijďte se pobavit, tentokrát do našeho sportovního areálu.
František Kotšmíd 

Nohejbal

V sobotu 18. května se konal v Hlavatcích již 20. ročník v nohejbalu dvojic. Sešlo se osm týmů,
které byly rozlosovány do dvou skupin po čtyřech. První dva týmy ze skupin postoupily do finálové čtyřky, kde hrál každý s každým. Za Dražice hráli Honza S. a Laco K. Všechny soupeře jsme
hladce porazili 2:0 a celý turnaj zaslouženě vyhráli.
Samík 
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Činnost Modelářského klubu Dražice
V neděli 14. dubna uspořádal Modelářský klub Dražice Krajský přebor mládeže
Jihočeského kraje. Vzhledem ke špatným
povětrnostním podmínkám a úpravě nominačních kritérií se letošního ročníku zúčastnili pouze závodníci z Dražic, nedalekého
Sezimova Ústí a Písku. Na základě výsledků
v tomto závodě si z dražických modelářů postup na Mistrovství České republiky mládeže

zajistili Tomáš Král v kategorii starších žáků
a Štěpán Bartoník s Ondřejem Králem v kategorii juniorů. Tuto trojici závodníků doplní
na MČR Kamil Čítek, který má coby obhájce
titulu Mistra republiky v kategorii starších
žáků právo startovat na MČR bez nutnosti
absolvování nominačních závodů. 21. září
tak budou na letišti v Moravské Třebové bojovat o medaile z MČR mládeže celkem 4 zá-

stupci našeho klubu, což je nejméně od roku
2008.
Jaroslav Malenický reprezentoval náš klub
v kategorii F1B na čtyřech závodech Českého poháru a na dvou závodech Světového
poháru v Rumunsku, kde se v konkurenci
51 závodníků pokaždé probojoval až do závěrečného rozlétávání, ve kterém obsadil
16. a 22. místo.
Vít Krátký 

Spolek mladých muzikantů Mexická vlna
Na první pololetí letošního roku jsme naplánovali 5 koncertů. Nejdříve jsme dostali
pozvánku na významnou akci v obci Meziříčí:
Svěcení symbolů a znaku obce. To proběhlo
2.3.2019 a MexWave zahrála přeplněnému
sálu místní hospůdky, kde kromě místních byla
přítomna i nejvyšší možná politická reprezentace Táborska a také vikář Mgr. Pulec. MexWave poprvé hrála s novou rytmikou – bicí: Šimon Svoboda, baskytara: Tonda Šustr. Někdo
zaslechl, že prý pan senátor Větrovský kapelu
chválil a řekl „že to má energii“. Nutno přiznat,
že např. z gruntu nový song „Teddy Picker“ se
opravdu povedl a energii rozhodně měl…
V sobotu 18.5.2019 jsme oslavili už roční existenci našeho CD s názvem Album, a to
v táborském hudebním klubu Cadillac. Přesně
na těchto místech jsme měli tu čest před rokem
(12.5.2018) náš výtvor poprvé ukázat světu.
Všem děkujeme za účast, podporu a za to, že
i po roce znovu přišli v hojném počtu. Jako
host si s námi zhruba polovinu programu
zahrál exčlen MexWave: baskytarista Honza Švec. A taky se poprvé hrál song „Money“
od Pink Floyd – a bylo to výtečné…
Na konci května jsme zahájili sérii 3 charitativních koncertů, které jsme uspořádali pro
organizace pečující pro postižené nebo jinak
vyloučené občany. Nejprve to bylo v táborské
ZOO. Tuto akci každoročně v prvním červnovém týdnu pořádá již téměř 300 zoologických
zahrad po celém světě. V roce 2016 se poprvé
připojila i táborská ZOO, která v úzké spolupráci s místními neziskovými organizacemi
(Apla, IMY, Kaňka, Klíček, Klub Naděje, Rolnička, Rybka) uspořádala první netradiční večer pro děti s postižením. A my jsme rádi, že
letos mohli být hudební součástí.
Domácí hospic Jordán poděkoval svým dárcům koncertem „Děkujeme za podporu“ dne
7.6.2019. Vystoupení jsme pořádali v amfiteátru v údolí Tismenického potoka (taky se tam
říká „Na cestě“). Bylo nádherně a na pohodové
odpoledne se skvělou hudbou () a kulinářskými specialitami pracovníků hospice dorazila

www.obecdrazice.cz

Zleva: Maru, Honza, Anička, Adri, Tonda, Šimon a Míša. Foto: archiv kapely.

spousta lidí. Děkujeme hospici za jeho skvělou
a záslužnou práci…
Poslední charitativní koncert proběhl
20.6.2019 v Denním a týdenním stacionáři
Klíček v Záluží u Tábora. Pan ředitel Brázda
nás pozval již počtvrté, ale letošní ročník měl
přece jen punc výjimečnosti. Totiž, MexWave
chyběli 3 hudebníci, kteří zrovna hráli v Anglii. Pročež zaskočila původní rytmika (Jenda
Švec-basa a David Výborný-bicí) a na saxofon
si zahostoval Vlasta Fencl, mj. hráč Táborského symfonického orchestru Bolech. A šlo nám
společně úplně skvěle…
Všechny 3 koncerty uspořádal náš spolek
s podporou města Tábora, pročež každá z organizací měla veškeré náklady spojené s hudební

produkcí úplně zdarma. Jsme rádi, že tímto
způsobem můžeme pomoci dobré věci a trochu
tak změnit svět k lepšímu.
Do života kapely můžete nahlédnout
na webech: www.mexwave.webnode.cz, www.
bandzone.cz/mexwave anebo na www.facebook.com/mexwave.cz
Spolek podporují různí sponzoři, počínaje obcemi Meziříčí a Dražice, 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
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Rychlý internet v Dražicích
v roce 2005 a v roce 2019
Když začal jeden z vašich šikovných sousedů po Dražicích v roce 2005 internet montovat, nabízeli jsme zákazníkům například rychlost 0,3 Mb/s za 300 Kč. Internet se v té
době používal na webové stránky a email. Počítače se používaly klasické a byli připojené
kabelem.
V roce 2019 nabízíme rychlost 100 Mb/s jen za 299 Kč v bytových domech dokonce
200 Mb/s jen za 399 Kč. Pro šetřílky máme tarif o rychlosti až 50 Mb/s jen za 250 Kč.
Internet se využívá běžně pro sledování videa, moderní IPTV televize a dalších online
služeb. Prakticky každý chce mít doma wifi vysílání a na internet přistupovat přes chytrý telefon, proto máme pro Vás dárek.
Využijte výhodné nabídky jen pro Dražice, pro ty kteří se připojí v roce 2019.
Co dostanete když se připojíte?
- Rychlost internetu až 100 Mbs
- Základní balíček 68 IPTV programů
- Wifi router v ceně paušálu
To vše jen za 399 Kč měsíčně. Zvýhodněný balíček je samozřejmě i pro stávající zákazníky. Kontakt pro bližší informace získáte na OÚ Dražice!

Sbor pro
občanské záležitosti
JUBILANTI (duben – srpen)
Marie Pavlíková		
Dražice čp. 146
Květoslava Černá		
Dražice čp. 149
Jaroslav Volek		
Dražice čp. 167
Marie Heřmánková		
Dražice čp. 163
Danuše Valášková		
Dražice čp. 66
Miluška Samcová		
Dražice čp. 138
Jaroslav Chvál		
Dražice čp. 80
Jaroslava Radostová		
Dražice čp. 181
Stanislav Robusch		
Dražice čp. 159
Zdeněk Hubálek		
Dražice čp. 244
Marie Marková		
Dražice čp. 91
Svatomír Novotný		
Dražice čp. 42
Václav Klicman		
Dražice čp. 5
Václav Černý		
Dražice čp. 107
Vlastimila Malenická
Dražice čp. 184
Bohuslav Pekárek		
Dražice čp. 68
Všem jubilantům přejeme do dalších let
pevné zdraví, mnoho spokojenosti a osobní
pohody.
NARODILI SE
Martin Kadlec		
Dražice čp. 272
Zuzana Běhounová
Dražice čp. 193
Miminkům přejeme do života jen to nejlepší.
ZEMŘEL
Miloslav Samec		
Čest jeho památce!

Dražice čp. 55

Plánované kulturní
a společenské akce
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Žádáme přispěvatele, aby své příspěvky zasílali nově na e-mail: obcasnik@obecdrazice.cz.
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26. 7. 2019
od 20:00
Restaurace Na hřišti
Svatoanenské posezení
9. 8.2019
od 21:30
Sportovní areál TJ Dražice
Letní kino – Bohemian Rhapsody
30. 8. 2019
od 20:00
Restaurace Na hřišti
Loučení s létem
7. 9. 2019
od 08:00
Sportovní areál TJ Dražice			
9. ročník tenisového turnaje
„O putovní pohár starosty obce Dražice“
21.09.2019
od 10:00
Sportovní areál TJ Dražice			
Podzimní volejbalový turnaj žen
9. 11. 2019
od 20:00
Kulturní dům Dražice			
Divadelní ples
15. 11. 2019
od 17:00
Kulturní dům Dražice			
Setkání seniorů „Keramička“
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