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Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Na úvod svého hodnocení uplynulého
období musím bohužel konstatovat, že
nás ve velmi krátké době po sobě opustil
další z našich spoluobčanů, který se výrazně podílel na vedení a životě naší obce
v nedávné minulosti. Za starostování Jardy Průchy byly dokončeny stavby, které
zlepšily život nás všech. Jako nejvýznamnější bych chtěl zmínit především dokončení rybníka „Na Suchých“ a realizaci
plynofikace. Já osobně jsem si na Jardovi
nejvíce cenil, že i po ukončení starostování neustále projevoval zájem o dění v obci.
Svými účastmi na zasedáních zastupitelstva a prezentováním svých zkušeností
a názorů napomáhal novému vedení obce
v jeho počátečních krocích. Čest jeho památce!
Samozřejmě, že v uplynulém období
nebyly jenom smutné události. Potěšující je vývoj daňových příjmů rozpočtu
naší obce, který mírně roste. Na základě
této skutečnosti a pro posílení spolkového života v obci navrhujeme do rozpočtu
obce pro rok 2017 zvýšení finančního
příspěvku všem spolkům obce. Návrh
rozpočtu pro rok 2017 byl zastupitelstvu
předložen ke schválení jako přebytkový.
V letních měsících jsme započali stavbu
tělocvičny u naší základní školy. Zatím se
nám daří dodržovat harmonogram, který
jsme si stanovili. V průběhu stavby ministerstvo školství vyhlásilo dotaci, o které
se domníváme, že by nám mohla výrazně
finančně pomoci při realizaci této stavby.

Čest jeho
památce

Dne 30. srpna 2016 náhle utichlo srdce
našeho spoluobčana ing. Jaroslava Průchy,
bývalého starosty obce Dražice. Rozloučili
jsme se s člověkem, který za svého 12letého
působení v čele obce usiloval o její rozvoj
a zlepšení života dražických občanů.
Děkujeme!
Zastupitelstvo obce Dražice

I přes šibeniční termín se nám podařilo,
díky velkému úsilí všech zainteresovaných, podat včas naši žádost o tuto dotaci. Do konce února 2017 bychom měli
znát výsledek. Druhou největší stavbou,
na které pracujeme, je komunitní dům.
Do listopadového zasedání zastupitelstva
budeme mít k dispozici celkový rozpočet
stavby. Na výše uvedený záměr výstavby
je vyhlášen dotační titul ministerstvem
pro místní rozvoj, a proto připravujeme

veškeré materiály k podání žádosti o dotaci v případě, že zastupitelstvo obce odsouhlasí realizaci akce.
Z oblasti kultury připravujeme na konec roku několik zajímavých akcí. Pro
seniory jsme zajistili předvánoční setkání
s dechovkou (Babouci). Tentokrát jsme
oslovili i seniory z okolních obcí, dříve
spadajících pod obec Dražice, k širšímu
setkání. Pro všechny naše občany jsme
připravili společný adventní koncert skupiny Nezmaři a Milevského pěveckého
sboru. Začátkem roku 2017 by měl proběhnout ples naší obce. Se zástupci našich
hasičů jsme se domluvili na každoročním
střídání v pořádání lednového plesu v našem KD. Takže v roce 2018 se můžeme
těšit na hasičský ples. Rovněž tak setkávání s historií v zimních měsících je užitečnou akcí, na které se mohou potkávat
naši spoluobčané, kterým není lhostejná
zajímavá minulost ani budoucnost naší
obce. V podzimních měsících mne a určitě
i ostatní sportovní fanoušky potěšily výkony našich fotbalistů a to jak A mužstva,
které předvádí skutečně výborné výkony
a vede svou soutěž, tak i B mužstva, které
je ve své soutěži na druhém místě. Doufáme, že své výkony potvrdí i na jaře a fanoušci se budou moci opět těšit na krajskou soutěž.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál
klidné prožití vánočních svátků a hodně
zdraví do nového roku.
Flígr Stanislav – starosta obce 

Škola bezbariérová
Během školního odpočinku, v období hlavních prázdnin, došlo k vybudování bezbariérového vstupu do budovy základní školy. Nové
dveře byly zhotoveny v souladu s technickými
požadavky zabezpečující bezbariérové užívání
staveb. Cílem našeho záměru bylo pozitivně
ovlivnit významné oblasti života osob s pohybovým, zrakovým, sluchovým a mentálním
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postižením, osob pokročilého věku, těhotných
žen a osob doprovázejících dítě v kočárku nebo
dítě do tří let. Spolu s dveřmi bylo nainstalováno nové dorozumívací zařízení pro zajištění
bezproblémové komunikace. Věříme, že nový
vstup do školy kladně přispěje k bezpečnosti
a k lepšímu užívání budovy školy. Obec Dražice získala na realizaci tohoto záměru finanční

prostředky v rámci dotačního program Jihočeského kraje pro rok 2016 - Podpora odstraňování bariér v objektech občanského vybavení, v dopravní infrastruktuře a na veřejných
prostranstvích. Celkové náklady na tuto akci
činily 94 614,-Kč, výše získané dotace byla
53 115,- Kč.
Eliška Pospíšilová 
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Výtah z jednání zastupitelstva obce
21. jednání, konané dne 28. 7.
 Informace o čerpání rozpočtu obce k 30. 6.
2016.
 Informace o starostou schváleném rozpočtovém opatření č. 8/2016, které schválil.
 Starosta předložil a okomentoval nabídky
na dodání materiálu základových konstrukcí
na stavbu nové tělocvičny u ZŠ. Z nabídek
na beton, který je největší položkou, byla
nejlevnější betonárka firmy ZAPA beton a.s.,
se sídlem Vídeňská 495, 14200 Praha 4
za ceny - beton C 16/20 1753,- Kč/m3
vč. DPH, beton C 20/25 1862,- Kč/m3
vč. DPH. Zastupitelé schválili výše uvedenou
firmu vítězem výběrového řízení a pověřili
starostu podpisem smlouvy s touto firmou.
 Informace o oslovení dalších firem ohledně
dodávky ztraceného bednění, kari sítí a výztuže na výše uvedenou stavbu. Jako nejvhodnější byla vybrána firma Izomat stavebniny s.r.o., pobočka Zavadilská 2272, 39002
Tábor dodavatelem ztraceného bednění
a výztuže, firma Kondor s.r.o., Výpadová
1538, 15300 Praha 5-Radotín dodavatelem
kari sítí. Zastupitelé vzali tyto informace
na vědomí.
 Informace o legislativních změnách vyhlášky č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů
na vytápění a poskytování teplé vody v bytových domech. Na základě těchto legislativních změn zastupitelstvo obce Dražice
schvaluje na základě vyhlášky č. 269/2015
Sb. rozúčtování nákladů na vytápění a poskytování teplé vody v bytovém domě čp.
260 takto:
- základní složka nákladů činí 30 %,
- spotřební složka nákladů činí 70 %,
Zároveň zastupitelstvo stanovuje na základě vyhlášky č. 194/2007 Sb., § 7, odst. 3 b)
použití vzájemného podílu spotřeby tepelné
energie na přípravu teplé vody 40 % a na vytápění 60 %. Toto rozúčtování bude poprvé
použito ve vyúčtování služeb v bytech za rok
2016 po obdržení faktur od dodavatelů
energií za rok 2016.
 Starosta předložil a okomentoval nabídky
na odkup pozemků p.č. 78/3 a 78/1 v k.ú.
Dražice, které obec obdržela na základě
vyhlášení záměru prodeje č. 3/2016 a navrhl cenu prodávaných pozemků ve výši
150,- Kč/m2. Zastupitelé 4 hlasy schválili
prodej výše uvedených pozemků žadatelům za cenu 150,- Kč/m2 (3 hlasy proti, 1
se zdržel hlasování).
 Schváleno znění Smlouvy o zřízení věcného břemene č. TA-014330036196/001,
která bude uzavřena mezi obcí Dražice
a firmou E.ON Distribuce a.s. za účelem
zřízení věcného břemene kabelového ve-
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dení NN, pilíře NN na p.č. 1860/1 v k.ú.
Dražice u Tábora.
Schváleno znění Smlouvy o zřízení věcného
břemene č. TA-014330037782/001, která
bude uzavřena mezi obcí Dražice a firmou
E.ON Distribuce a.s. za účelem zřízení věcného břemene kabelového vedení NN na p.č.
1095/6 a p.č. 2205/35 v k.ú. Dražice u Tábora.
Pan F.M. – starosta hasičů, poděkoval
za vstřícnost a spolupráci obce ve vztahu
k výstavbě pergoly u hasičské zbrojnice. Dále
informoval o potřebě upravit komunikaci
k rybníku, aby se zde mohlo otočit vozidlo
v případě požáru.
Pan F.M. dále upozornil jako občan, že je
nutné opravit komunikaci k pozemkům
bývalé skládky a dále na nevhodnost vyvážení materiálu na tyto pozemky. Starosta
informoval, že zástupci obce vše projednali
s majitelem pozemků a že pozemky budou
upraveny a zrekultivovány zeminou ze stavby tělocvičny u ZŠ.
Mgr. Růžičková vznesla dotaz ohledně údržby zeleně podél komunikace v části obce
Dražice – sever směrem k Jezírku. Starosta
informoval, že současné personální a finanční možnosti obce umožňují sečení některých
pozemků v roce pouze nepravidelně.
Starosta informoval o dohodě s firmou ZAS
a.s. Dražice ohledně odvozu zeminy ze stavby tělocvičny u ZŠ zadem po polích z jihu
v případě, že to klimatické podmínky dovolí.
Tato varianta byla projednána hlavně se záměrem snížení zátěže místních komunikací
a přilehlých nemovitostí, vyplývající z výstavby nového objektu u ZŠ.

22. jednání, konané dne 1. 9.
 Jednání zahájil a starosta obce Stanislav
Flígr, který přivítal přítomné a oznámil jim
smutnou zprávu o úmrtí bývalého starosty
pana Ing. Jaroslava Průchy. Následně zastupitelé uctili památku Ing. Průchy minutou
ticha.
 Informace o čerpání rozpočtu obce
k 31. 7. 2016.
 Informace o starostou schváleném rozpočtovém opatření č. 9/2016.
 Schváleno
znění
Smlouvy
č.
1030029106/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, která bude uzavřena
mezi obcí Dražice a firmou E.ON Distribuce
a.s. za účelem zřízení věcného břemene kabelového vedení NN na p.č. 2141/5 v k.ú.
Dražice u Tábora.
 Starosta poděkoval paní Ing. Pospíšilové
za pomoc při organizaci zahájení školního
roku 2016/2017.

 Paní Ing. Pospíšilová informovala o zahájení
školního roku s tím, že v letošním roce máme
20 prvňáčků. Do ZŠ nastoupilo celkem
58 dětí a do MŠ 59 dětí. Dále informovala
o Scio-testech, které proběhly na konci školního roku v naší škole. Z výsledků vyplynulo,
že žáci ZŠ jsou nad celorepublikovým průměrem ČR.
 Předseda školské rady pan Smažík informoval o jednání školské rady dne 31. 8. 2016.
 Schváleno poskytnutí finančního daru
ve výši 4 000,- Kč MAS Krajině srdce, z.s.
za účelem úhrady části nákladů na činnost
MAS v roce 2016.
 Schváleno podání žádosti o dotaci na pořízení traktoru s nakladačem na likvidaci bioodpadu.
 Schváleno přijetí finančního daru ve výši
6 000,- Kč od Stanislava Flígra za účelem dosázení zeleně v obci Dražice.
 Starosta informoval o výsledku šetření ČIŽP
ve věci kácení zeleně na p.č. 106 v k.ú. Dražice u Tábora.
 Informace o novele zákona o rušení nočního
klidu.
 Informace o rozpočtu na tělocvičnu, vytvořeném na základě projektové dokumentace,
který vychází z platného URS. Celková částka stavby včetně DPH je dle tohoto rozpočtu
22 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že realizaci
stavby provádí sama obec, předpokládáme
celkové náklady do výše 15 mil. Kč.
 Od 24.8.2016 je možno na pokladnách obce
Dražice platit platebními kartami.
 Paní Jaroslava Mičíková informovala o termínu konání letošního vítání občánků –
1.10.2016. V letošním roce budeme do života vítat 5 chlapců a 5 děvčátek.
 Paní Mičíková rovněž informovala o termínu
letošního setkání seniorů – 9.12.2016 v Kulturním domě v Dražicích. V letošním roce se
uskuteční setkání seniorů nejen z Dražic, ale
i z Drhovic a Meziříčí. Dobrou náladu určitě
vykouzlí skupina Babouci, která bude hrát
přítomným od 18.00 do 24.00 hodin.
 Pan Lev požádal o sestřižení lísky před mostem přes Vlásenický potok.

23. jednání, konané dne 13. 10.
 Na vědomí čerpání rozpočtu obce
k 30.9.2016.
 Na vědomí rozpočtová opatření č. 10
a 11/2016 schválená starostou obce.
 Schváleno znění Smlouvy č. TA014330037795/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene, která bude uzavřena mezi obcí Dražice a firmou E.ON Distribuce a.s. za účelem zřízení věcného břemene kabelového vedení NN na p.č. 381/3,
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p.č. 2204/10 a p.č. 2204/11 v k.ú. Dražice
u Tábora.
Schváleno znění Smlouvy o zřízení věcného břemene, která bude uzavřena mezi obcí
Dražice a manžely M.S. a P.S. za účelem zřízení věcného břemene umístění plynofikační přípojky a práva vstupu za účelem údržby
a opravy této přípojky na p.č. 146/4 v k.ú.
Dražice u Tábora.
Žádost manželů M.V. a R.V. o odkup části
pozemku p.č. 82 v k.ú. Dražice u Tábora.
Schváleno vyhlášení záměru prodeje části
pozemku p.č. 82 v k.ú. Dražice u Tábora.
Žádost pana P.S. o koupi části pozemku
p.č. 1804/2 v k.ú. Dražice u Tábora. Schváleno vyhlášení záměru prodeje části pozemku
p.č. 1804/2 v k.ú. Dražice u Tábora (po oddělení geometrickým plánem p.č. 1804/3
o výměře 237 m2).
Schváleno znění Smlouvy o partnerství, která
bude uzavřena mezi obcí Dražice a organizací Toulava o.p.s. se sídlem Žižkovo náměstí 2,
390 01 Tábor, na základě které bude obec
Dražice poskytovat výše uvedené společnosti každoročně (počínaje rokem 2017) finanční dar ve výši 3 000,- Kč.
Schváleno podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Podporované byty pro rok 2017.
Starosta okomentoval žádost paní J.M. o vybudování prostor pro kadeřnictví ve spodní
části Kulturního domu v Dražicích s tím, že
by se spolupodílela finančně na vybudování
těchto prostor. Tento finanční podíl by jí byl
poté odečítán z nájemného. Zastupitelé tento záměr schválili pouze za předpokladu, že
paní J.M. bude financovat celou rekonstrukci prostor ze svých finančních prostředků
a tyto náklady jí pak budou odečítány z nájemného.
Na vědomí pracovní verze rozpočtu obce
Dražice na rok 2017.
Uzávěrka občasníku je do 9. 11. 2016.
Starosta informoval o jednání na Odboru
správy majetku města Tábora ohledně výkupu pozemků pod cyklostezkou Dražice-Tábor.
Odsouhlaseno podání žádosti MŠMT o dotaci na akci „Přístavba ZŠ Dražice u Tábora a nová kmenová učebna“ z programu
133 310 a závazek spolufinancování výše
uvedené akce v minimální výši 35 % z celkových nákladů projektu.
Schválen „Věcný záměr rozvoje vzdělávání
na území obce Dražice“.
Starosta informoval o nákupu nového modulu Geoportálu pro obec Dražice, který
bude obsahovat další rozšířené pasporty
obce včetně územního plánu obce.
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 Paní Mičíková informovala o péči o občany
s omezenou možností pohybu v obci Dražice. Je vypracován komunitní plán sociálních služeb. V sociální a kulturní komisi
začala pracovat nová členka paní Renata
Samcová, která nahradila paní Kateřinu
Skalákovou.
 Paní Mičíková dále informovala o změně
termínu setkání s historií na 12. 11. 2016
v 18.00 hodin v Kulturním domě v Dražicích.
 Aleš Melich upozornil na možnost otevření
vchodových dveří u školy bez nutnosti otevření obsluhy zevnitř.
 Pan Černý – upozornění:
- je zanesena část Vlásenického potoka pod
mostem – starosta odpověděl, že jde o majetek Povodí Vltavy,
- podél cyklostezky ke hřbitovu je mnoho suchých stromů – starosta informoval, že se již
snažil jednat s majitelem – ŘSD – bude tuto
záležitost urgovat,
- školní akademie se nezúčastnil nikdo z vedení obce, kdo by se rozloučil s dětmi, končícími
5. ročník – forma rozloučení loučení s dětmi,
odcházejícími na 2. stupeň ZŠ je plně v kompetenci ZŠ, pokud bude starosta vyzván
k oficiálnímu rozloučení, určitě neodmítne,
- památka bývalého starosty Ing. Jaroslava
Průchy na pohřbu nebyla dostatečně uctěna
– pouze zmínka v kondolenční řeči – bývalému starostovi Ing. Průchovi bude věnována
vzpomínka v Dražickém občasníku, průběh
pohřbu včetně smuteční řeči je záležitostí
rodiny a je pouze na jejím uvážení, jaké skutečnosti zmíní,
- v pondělí odpoledne mailem přišla zpráva
o odstávce elektřiny, že večer nepůjde proud
– proč tak pozdě – poslední výluka byla nahlášena na středu 21. 9. 2016, o této skutečnosti
jsme informovali občany na úřední desce od
2. 9. 2016, ve vývěskách autobusových zastávek, rozhlasem dne 19.9.2016 a SMS
rozhlasem a emaily dle databáze taktéž 19.
9. 2016. Toto je standardní postup každé
plánované výluky jak elektřiny, tak vody –
podle nás dostačující,
- v zápise zastupitelstva obce ze srpna tohoto
roku bylo uvedeno, že příští zasedání zastupitelstva se uskuteční 22. 9. 2016 – proč se
neuskutečnilo – vzhledem k tomu, že předešlé zasedání zastupitelstva se uskutečnilo
1. 9. 2016, nebylo nutno 22. 9. 2016 organizovat další zasedání zastupitelstva vzhledem
k malému objemu projednávaných záležitostí. Každé zasedání zastupitelstva je oznamováno dle zákona 7 dní předem na úřední desce OÚ Dražice, včetně elektronické úřední
desky.


Bezhotovostní úhrady na úřadě

Od srpna 2016 je možno hradit na pokladně OÚ Dražice bezhotovostně – kartami. Tímto krokem se snažíme alespoň
z části kompenzovat občanům absenci
bankomatu v obci.

Tašky na třídění odpadů

Pro rok 2017 jsme si pro vás připravili
novinku týkající se třídění odpadů. Těm
občanům, co již běžně třídí, pomůže,
ostatní snad bude motivovat. Jedná se
o sadu tří tašek (modrou, zelenou a žlutou) na sběr papíru, skla a plastů. Tašky
svou velikostí plnohodnotně nahrazují
odpadkové koše, jsou omyvatelné s nosností do 10 kg. Jsou určeny na sběr a odnos tříděného odpadu ke kontejnerům.
Jak je můžete získat? Tašky budou vydávány proti podpisu v kanceláři obecního úřadu od ledna 2017. Jedinou podmínkou, kromě trvalého pobytu v obci, je mít
uhrazen poplatek za „komunální odpad“
na rok 2017 a předchozí roky. Tašky jsou
zadarmo. Vzhledem k tomu, že máme
omezené množství, lze získat jednu sadu
na číslo popisné.
„Má to smysl. Třiďte odpad!“

Kompostéry na bioodpad

V létě proběhl prostřednictvím webových stránek obce průzkum, zda byste
uvítali domácí kompostéry. Na základě kladného ohlasu se obec zapojila
do společného projektu Svazku obcí mikroregionu Táborsko, který podal žádost
do Operačního programu Životního prostředí na pořízení kompostérů pro obyvatele členských obcí. Počátkem příštího
roku by mělo být známo, zda dotaci obdržíme. Pokud bude naše žádost úspěšná,
budeme vás informovat o dalším postupu.

Mapová aplikace Cleerio
= geoportál obce

Potřebujete zjistit, čí je pozemek za vaším domem a jak je velký? Které pozemky
patří obci? Kudy vede vodovod, nebo kanalizace? Změřit jeho vzdálenost od vaší
parcely? Zajímá vás, jak Dražice vypadaly
v minulosti? K tomu všemu stačí jedno
kliknutí do mapové aplikace na internetu.
Tato aplikace se podobá klasickým internetovým mapám, obsahuje ale mnohem
více informací a pomáhá při správě obce
a informování veřejnosti. Do aplikace se
dostanete kliknutím na níže uvedenou
ikonu, kterou naleznete v levém sloupci
dole na webových stránkách obce. Bližší informace, jak co v aplikaci funguje,
naleznete na webových stránkách obce
v záložce Obec – Cleerio mapová aplikace
obce. Jednotlivé pasporty zařízení obce
budou průběžně doplňovány.
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Jedeme dál…
Nový školní rok je tady. Po letních prázdninách v naší škole opět zní dětský smích a neustálé švitoření. Prvňáčci si pomalu zvykají
na své školní povinnosti a starší spolužáci jim
postupně a s velkou ochotou pomáhají odkrývat i ostatní krásy „ studentského života“.
Ve škole během prázdnin proběhla celá
řada stavebních prací. Ve třídách se snižují
stropy a instaluje se nové osvětlení. Důležité
je i zabezpečení školy a nové vchodové dveře.
V letošním školním roce proběhne v naší
škole celá řada akcí, ve kterých se budeme
snažit školu ukázat nejen jako centrum vzdělávání v obci, ale i jako centrum kulturního
dění.
Minulý školní rok 2015/2016 hodnotím
jako zdařilý. Podařilo se mnoho věcí, které
jsme měli v plánu, ale i řada věcí, které již
byly navíc. Samozřejmě víme, kde jsou naše
rezervy a co je potřeba ještě udělat nebo
na čem je potřeba více zapracovat……Věřím,
že se nám v letošním roce podaří postoupit
zase o krok dopředu a udržet si spokojenost
žáků a rodičů.
Dík patří všem, kteří mají naši školu rádi.
Děkuji i odstupujícím členkám Sdružení rodičů za krásné akce, finanční pomoc škole
a školce. Novým členkám přeji mnoho pracovního elánu a celou řadu prima nápadů. Moc
vám všem fandíme a vážíme si Vaší práce.
Marcela Vosátková, ředitelka školy 

MŠ v dalším školním roce

Po letních prázdninách občas slyšíme: „No,
a za chvíli tu máme vánoce.“ Ani letos tomu nebude jinak. Ledacos jsme ale stihli.
V novém školním roce nastoupily děti
do svých tří tříd. Přivítali jsme nové „tříleťáčky.“ Všichni jsme si připomenuli nebo se
nově naučili, jak to chodí každý den v naší
školce. Usušili jsme poslední slzičky ze stesku
po maminkách. V předstihu jsme se vánočně
fotili, navštívilo nás malé divadlo a předškoláci navštívili to velké v Táboře. Děti si zajezdily
podle pravidel silničního provozu na mobilním

dopravním hřišti a přišly zkusit svou zručnost
na dílnu k Halloweenu. V listopadu maminky
společně s dětmi mohou přijít vyrábět malé
vánoční dárky na chystané „Předvánoční korálkování.“ Děti vystoupí na prosincovém „Setkání důchodců“ v kulturním domě. Těšíme
se na vánoční posezení s rodiči a jejich dětmi
ve třídách.
Doufáme, že nám další nový školní rok přinese nové nápady, překvapení, a děti budou
ve své školce spokojené.
Hana Krátká 

Policie dětem
V pátek 14.10. do Dražic přijela policejní hlídka se speciálním úkolem i vybavením. Tentokrát neměla za úkol sledovat,
zda někdo nepáchá nepravosti, ale měla
žáky naší školy naučit bezpečný průjezd
ulicemi – bez nehod a zranění. Nejdříve si
všichni povinně zopakovali dopravní značení, pravidla bezpečné jízdy na kole a koloběžce, veledůležité pravidlo pravé ruky
a správné vybavení kola i cyklisty. Poté
všichni vyrazili do postaveného mobilního labyrintu ulic a silnic, kde na koloběžkách trénovali správnou a bezpečnou jízdu
a chování chodců. Někteří šťastlivci měli
možnost nahlédnout také do nitra policejního speciálu. Jeho vybavení nenechalo
nikoho na pochybách – policie nás nejen
ochrání, ale také nám pomůže a něco důležitého nás naučí.
Jana Bozadžievová 
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Cyklistický výlet
po stopách sochaře Jana Vítězslava Duška
Teplý konec letošního září nás poslední čtvrtek vylákal na krátký cyklistický výlet. Inspirovala nás k němu výstava významného rodáka
z Makova, sochaře J. V. Duška.
Ráno, pravda, byla trochu zima, ale jízda
na kolech nás brzy zahřála. První zastávku
jsme udělali na novém dražickém hřbitově
a prohlédli si sochu Ježíše Krista a Duškovy
reliéfy na náhrobcích.
Trasa dále vedla do Padařova k pomníku
místního rodáka Alfonse Šťastného. Potom nás
čekalo mírné stoupání do Makova a prohlídka
Duškovy výstavy ve staré škole. Exponáty na ni
zapůjčilo táborské muzeum. Na jednom z diplomů, které Dušek dostal v roce 1924 od mezinárodního olympijského výboru, jsme našli
dokonce podpis Pierra de Coubertina, jehož
jméno nese táborské gymnázium.
Za posledním objektem našeho zájmu bylo
třeba dorazit na hřbitov do Balkovy Lhoty.
Cestou, inspirováni Duškovou tvorbou, jsme
vyzkoušeli vlastní. Neměli jsme ovšem k dis-

Bramboriáda s rodiči

Družina I. oddělení
Během jednoho říjnového odpoledne se mi
školní družina zaplnila nejen dětmi z 1. a 3.
ročníku, ale i spoustou rodičů. Všichni si přišli do školní družiny hrát, zasoutěžit a pobavit
se na BRAMBORIÁDU. Chtěla jsem každého
přesvědčit, že k zábavě stačí mnohdy jen obyčejná věc a fantazie. V našem případě to byly
brambory.
Po vzájemném představení jsme se přesunuli do tělocvičny, kde se pod přísným dohledem
rozhodčích utkala 3 družstva v netradičních
disciplínách: běh v zástěře a šátku s předáváním brambory, transport brambory na karimatce, mlsání brambor a zalehávání brambor.
Během soutěžení se mi všichni tak rozdivočeli,
že jsem je musela potrestat 10 dřepy. A tak i rodiče poznali na vlastní kůži, že u mě v družině
se musí poslouchat. Po sportu přišla na řadu
klidová část – tvoření z brambor. Šikovné ruce
malých i velkých vytvořily dopravní prostředky
všech možných podob a „neúplatní“ rozhodčí
– Hanka a Láďa Dvořákovi mi mezi tím soutěžení vyhodnotili a připravili diplomy. Za potlesku jsem předala sladké odměny, poděkovala
všem, a po rozloučení s rodiči jsem se s dětmi
přesunula do školní družiny. Na půdě čekalo
děti poslední překvapení – strašidelná půda,
na které se poschovávaly nakreslené brambůrky. Pohádka s mlsáním ve spacáku celé přespávání ukončila.
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pozici pískovec ani žulu, ale jenom barevné
nafukovací balonky. Přesto jsme si s nimi užili spoustu legrace a vytvořili několik instalací
v přírodě. Paní učitelka říkala, že se tomu říká
land art.

Rozhodně se nezapomeňte podívat na naše
fotky, kdo to kdy viděl, aby na kukuřici balonky
rostly?!?
Žáci 4. a 5. ročníku 

Naše Družina

V sobotu jsem odjížděla domů nabitá radostí a uspokojením ze skvělé akce. Musím ještě
jednou poděkovat všem rodičům, prarodičům,
sourozencům i dětem, že si se mnou přišli hrát
a doufám, že příště to bude i s přespáním rodičů.
Jarka Salabová 

Putování
s Harry Potterem

di a Nebelvír. Své síly si poměřily v soutěžích
v tělocvičně. Na očekávanou stezku do „Tajemné zahrady Harryho Pottera“, vzdálenou
asi 100 m od školy, se vypravily po týmech.
V magické tmě, za svitu hvězd a měsíce, se už
každý sám za sebe vydal na zdolávání zkoušek
připravených v Tajemné zahradě. Kdo z nás by
ochutnal kandované žížaly, pražené chrousty, vypil lektvar neviditelnosti nebo si sáhl
pro svůj kámen mudrců do slizu. Všichni byli
ohromně stateční a odměnou jim byly nejen
zážitky, na které budou dlouho vzpomínat, ale
i obalovaní šneci – v podobě šťavnatých řízečků k večeři. Potom už jen zalézt do svého spacáku, vybalit ňaminky od maminky a užívat si
v teple a klidu pohádku.
Velké poděkování patří paní R. Rypáčkové
a J. Volkové za spolupráci a zpříjemnění večera. Už se těším na další společné přespávání.
Jitka Richtrová 

Družina II. oddělení
Kdo by neznal Harryho Pottera. Poutavý
příběh plný napětí, magie a přátelství. I my
v družině velmi prožíváme Harryho příběhy.
A proto se také stal tématem podzimního přespávání pod názvem „Putování s Harry Potterem“. V pátek 4.11. příchodem 16. hodiny se
děti 2., 4. a 5. ročníku přenesly do tajemného
prostředí kouzel, soutěží a zdolávání zkoušky
odvahy. Převlečeni a namalováni za kouzelníky se rozdělily do týmů Zimolez, Sloni, Hagri-
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Svatý Martin ve škole
Tradiční výuka trochu
netradičně

Cesta kolem světa

Žáci, paní učitelky i paní vychovatelky zasypali ráno školu „sněhovými“ básničkami vlastní
tvorby.


Soutěž dýní

Již podruhé se 30. října 2016 uskutečnila
soutěž dýní. Barevný podzim doplnily vyřezávané dýně a kreativní výzdoba. Do „konkurenčních bojů“ se přihlásilo 15 soutěžících. Během
nedělního odpoledne obešly členky Sdružení
rodičů ZŠ Dražice všechny zaregistrované
účastníky a každou výzdobu vyfotografovaly.
Tři ceny se losovaly ze všech přihlášených.
Losování se ujal náš malý pomocník Kája. Se
zavřenýma očima zalovil v krabičce a postupně vytáhnul výherce. Čtvrtá cena byla cenou
poroty. Téměř jednohlasně jsme vybraly své
favority, ale nemohly jsme rozhodnout, který
je nejlepší. Výsledek jsme opět přenechaly osudu a ze třech vybraných jsme vylosovaly posledního výherce. Z hodnotné ceny se mohou
radovat: Petra Smíšková, Jáchym Hladík, Klárka, Barborka a Adam Samcovi, Alice Hejlíková
a Michaela Stejskalová.
Letošní výzdoba byla moc krásná a zároveň
strašidelná. Všechny výtvory si můžete prohlédnout ve fotogalerii na našich internetových stránkách.
Eliška Pospíšilová 

Jako symbolický návrat z prázdnin uspořádalo Sdružení rodičů druhý školní den cestu
kolem světa. Start trasy byl na školní zahradě,
kde se děti seznámily s několika evropskými
státy a vyrobily si přívěsek v barvách české
vlajky. Od školy se vypravily ke kostelu, aby
nakrmily hladové tučňáky obývající Antarktidu. Za kulturním domem na ně čekala Asiatka
se zapeklitým úkolem přebírání rýže hůlkami
a psaní čínských znaků. V parku se děti potkaly
s africkými zvířátky a překonaly řeku Nil. Po-

Lampionový průvod

Nepříznivé listopadové počasí nás donutilo
udělat rychlé rozhodnutí. Vzhledem k nepřestávajícímu pátečnímu dešti jsme přesunuly
lampionový průvod na nedělní podvečer. Během soboty se počasí umoudřilo, neděli rozzářily sluneční paprsky a nic již nebránilo lampionový průvod uskutečnit.
Letošní průvod byl doslova „procházkový“.
Odstartoval v 17 hod 13. 11. 2016 u hřbitova
a vyrazil po cyklostezce směrem k Dražicím.
Dále pokračoval sídlištěm „Západ“ až k Vláse-
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skakovat jako klokan si vyzkoušely na stanovišti věnované Austrálii a současně si lámaly
hlavičky nad skládáním bumerangu. Na hřišti
je čekal americký divoký západ v podobě házení lasa a hledání zlatého pokladu. Na závěr si
všechny děti zatančily a zasoutěžily s havajskou Aničkou.
Děkujeme všem za velmi hojnou účast, která
nás mile překvapila a příště s ní budeme více
počítat. Všichni jsme si cestovatelské odpoledne užili!
Eliška Pospíšilová 

nickému potoku. Nejzáludnější úsek průvodu
čekal na účastníky v lese. Lucerničkovou lesní
cestou vystoupali všichni až ke kostelu a dále
pokračoval kolem školy. Závěr byl na hřišti,
kde si děti pochutnaly na sladkých rohlíčcích,
ohřály se teplým čajem a zatajily dech při ohňostroji.
Jsme rády, že jste s námi vyrazili rozsvítit
černou podzimní tmu a někdo z Vás objevit dosud nepoznaná zákoutí Dražic.
Za Sdružení rodičů Eliška Pospíšilová 
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5 titulů mistra republiky v Dražicích

Dne 17. září se Jaroslav Malenický zúčastnil
MČR v kategorii F1B. Požadovaného limitu pro
postup do závěrečného rozletu dosáhli v základní části pouze 3 závodníci, včetně našeho
jediného zástupce, který v následném rozletu
nedal svým soupeřům sebemenší šanci a stal se
tak historicky prvním dražickým modelářem,
kterému se podařilo ovládnout MČR v seniorské kategorii. Titul mistr České republiky pro
rok 2016 je o to cennější, že v případě kategorie
F1B se jedná o kategorii mezinárodní.
O 3 týdny později, 8. října 2016, se 15 dražických modelářů vypravilo na Mistrovství
České republiky mládeže 2016, jednalo se tak
o nejpočetnější, a nakonec i nejúspěšnější výpravu v historii klubu. Dražický klub měl své
zástupce ve všech třech věkových kategoriích.

V kategorii mladších žáků obhájil mistrovský
titul Kamil Čítek. Na stupních vítězů ho doplnil, při své premiérové účasti na MČR, bronzový Tomáš Král. V kategorii starších žáků
obsadili dražičtí zástupci celé stupně vítězů.
První místo si zajistil suverénním výkonem
Vojtěch Jedlička, 2. skončil Rudolf Moravčík
a Ondřej Král přidal do rodinné sbírky druhý
bronz. V kategorii juniorů zkompletoval zlatý
dražický hattrick Jaroslav Halaš, který se tak
rozloučil s juniorskou kategorií nejlepším možným způsobem. Sedmou medaili do dražické
sbírky pak přidal Michal Páša třetím místem
mezi juniory.
Posledním mistrovstvím, na které se dražičtí
modeláři vypravili, bylo otevřené Mistrovství
České republiky v kategoriích H, A3, P30 kona-

né v Kardašově Řečici. Dražický klub zde měl
šestinásobné zastoupení, které proměnil ve tři
umístění v elitní desítce, z nichž byla dvě dokonce medailová. Jaroslav Halaš přidal ke svému titulu z juniorské kategorie titul mistr České republiky v kategorii H a stříbrnou medaili
si svým výkonem zajistil úřadující mistr České
republiky v kategorii F1B, Jaroslav Malenický.
V kategorii H se v letošním roce podařilo dražickým závodníkům ovládnout MČR ve všech
věkových kategoriích, což je dle dohledatelných zdrojů ojedinělý počin. V součtu s titulem
mistra republiky v kategorii F1B byla letošní
sezóna z pohledu MK Dražice jednoznačně nejúspěšnější v historii klubu a bude velmi těžké jí
tento primát v budoucnu odebrat.
Vít Krátký 

Úspěšná divadelní sezóna
Dne 21. 10. 2016 se v kulturním domě
v Chotovinách konala derniéra hry „Dlouhý,
široký a krátkozraký“, kterou se v letošní sezóně prezentovalo amatérské divadelní sdružení
Dražičtí komedianti. A nutno podotknout, že
sezóna to byla opravdu úspěšná. Prostými kupeckými počty jsme zjistili, že dílko, opět z pera
osvědčené autorské dvojice Svěrák – Smoljak,
za dobu od premiéry v Dražicích po poslední
představení v Chotovinách, shlédlo přinejmenším tisíc spokojených diváků. Pro nás, komedianty, byla již po třetí největším zážitkem
možnost, zahrát si v opravdovém kamenném
divadle v Táboře, kde jsme si to všichni moc
užili.
Na společném setkání členů sdružení v posledním říjnovém týdnu jsme tak mohli uplynulé období s klidem v duši uzavřít. Chtěl
bych touto cestou ještě jednou tlumočit poděkování všem našim členům, které v rámci
závěrečného hodnocení zaznělo z úst našeho
uměleckého vedoucího Míry Šaška a režisérky Libušky Skalákové. Té patří mimo jiné
zvláštní poděkování za návrh i výrobu kostýmů a kulis.
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Tak to bylo krátké ohlédnutí za minulostí,
a v duchu hesla „Král je mrtev, ať žije král“ je
potřeba, pustit se do další práce. A co naše diváky v příštím roce čeká?
Začátkem listopadu jsme započali práci
na novém divadelním představení, jehož premiéru plánujeme uvést na jaře, jak jinak než
na domovské scéně v Dražicích.

Prozatím můžeme prozradit, že to bude opět
komedie, ale již ne v cimrmanovském pojetí, nýbrž hra ze současnosti, která pojednává
o mezilidských vztazích dvou generací. Každopádně se opět můžete těšit. My slibujeme,
že uděláme vše pro to, aby se vám představení
líbilo.
Ivan Šimák 
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Václavské střílení po jedenácté

Mlhavé podzimní ráno na svátek sv. Václava
přivítalo na střelnici MS Raště Dražice myslivce - střelce z celé republiky. Václavské střílení
se konalo pod patronací mysliveckého spolku
již po jedenácté a obliba zdejší střelnice přilákala do Dražic 49 závodníků.
Závod byl vypsán jako trojboj v loveckém
kole, lovecké baterii a zajíci na průseku v cel-

kovém objemu 55 vypuštěných terčů. Kdo se
chce dostat na přední pozice musí minimálně
chybovat a úspěšně zasáhnout co největší počet vypuštěných terčů. K umístění na stupních
vítězů je potřeba výsledku kolem 50 trefených
terčů.
Dražická střelnice je mimo jiné vyhlášena
skvělou kuchyní, která již od rána podávala

švestkový koláč, vývarovou polévku, sekanou
se salátem a žebírko z divočáka s bramborákem. Spokojeni byli nakonec všichni návštěvníci, ale nejspokojenější byli samozřejmě vítězové, pro které byly připraveny hodnotné ceny
jako například puškohled za první místo, bateriová vrtačka za druhé a dalekohled za místo
třetí. Cenu ale od pořadatelů obdrželi všichni
střelci, byť již v podobě drobností. Domácí závodníci do klání nezasáhli, protože měli plné
ruce práce s organizací závodů, no a také proto,
že jsme chtěli nechat vyhrát hosty.
A jak to tedy dopadlo? Na prvním místě se
umístnil Petr Mareš z Níkovic s celkovým počtem 51 zásahů, na místě druhém Milan Říha
z Vodňan s 50 zásahy a třetí byl Pavel Noháček
z Plzně s 49 zásahy.
Všechny příznivce z řad našich občanů zveme, aby se přišli podívat na dvanáctý ročník
Václavského střílení, který bude 28. září 2017.
Ivan Mynařík 

Rybičky, rybičky, rybáři jedou
Vrcholem celoroční práce Rybářského
spolku rybníka Na Suchých se stal 22. 10.
2016 již sedmý ročník rybářských závodů. Co
se týče závodníků rybářů samotných, letošní
účast předčila všechna očekávání. Účastníci
se tentokrát dostavili i z poměrně vzdálených míst jako je Čáslav, Humpolec, Ševětín,
pozadu však nezůstali ani tradiční domácí.
Závodilo se na dva poločasy, hodnotícími kritérii byla délka ulovené ryby. Ostrý start byl,
po všech náležitostech souvisejících s prezentací, v 8:00, přestávka na občerstvení
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od jedenácti do dvanácti hodin. Konec soutěže pak v půl třetí. Závodníků se nakonec
sešlo 25, což téměř vyčerpalo naše možnosti.
Na co nesmíme zapomenout, byl široký výběr rybích specialit, jak studené, tak teplé
kuchyně. Zde nejvíce bodoval rybí tatarák,
který, byť bylo připraveno čtyři kilogramy,
„nedožil“ konce polední přestávky. Potěšily
nás i názory účastníků dorazivších poprvé,
kteří atmosféru a organizaci hodnotili jako
skvělou, ve srovnání s podobnými soutěžemi
jinde. Nyní trocha statistiky. Absolutním ví-

tězem se stal domácí Marcel Vápeník s nejvíce body, který chytil i největší rybu. Jako
druhý se umístil Jan Kupsa, třetí na bedně
byl Luboš Borovka. V kategorii do patnácti
let pak v pořadí Ondřej Šrámek, Pavel Král,
Radek Koloušek a David Konečný. Atmosféru dokreslilo i nádherné podzimní počasí.
Zbývá jen poděkovat sponzorům – Rybářství
Saidl, obci Dražice a všem účastníkům a organizátorům. Petrův zdar a na shledanou
zase za rok.
Za Rybářský spolek Dražice Zdeněk Salus 
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Spolek mladých muzikantů
Mexická vlna

„Spolek mladých muzikantů Mexická vlna“
byl založen 7.5.2015. Účelem spolku je zejména podporovat skupinu mladých hudebníků
s názvem MexWave, čehož dosahuje vedením
skupiny na pravidelných zkouškách, organizování vystoupení skupiny a dalších kulturních
akcí na podporu činnosti spolku. Činovníci
spolku: Ing. Petr Vobora – předseda výboru,
Bc. Pavlína Voborová – pokladník, Milan Výborný – člen výboru.
Mexická vlna – to byl název kapely mladých
muzikantů z Meziříčí u Tábora. Úplný začátek se datuje ke konci roku 2009, kdy soubor
dětí poprvé veřejně vystoupil při rozsvěcení
vánočního stromku v Meziříčí a hrál výhradně koledy. Od té doby až dodnes kapela urazila zajímavou a klikatou hudební cestičku.
Od začátku roku 2016 skupina působí již pod
novým názvem „MexWave“, což je „poangličtěná zkrácenina“ původního názvu Mexická
vlna. Hraje ve složení: Petr Vobora – vedoucí
(akustická kytara, kontrabas, zpěv), Anna Voborová (elektrická a akustická kytara, zpěv),
Marie Vondrušková (klávesy, zpěv), Adriana
Jakubcová (zpěv), Jan Švec (baskytara), David Výborný (bicí), Tomáš Pudivítr (saxofon),
Michael Sovadina (elektrická kytara). O zvuk
se stará Tomáš Bartoník.
Mezi nejvýznamnější vystoupení kapely patří:
1. Zahradní slavnost: Stacionář Klíček v Záluží u Tábora (+ hudební host muzikálový
zpěvák Jan Kopečný)
2. Adventní a vánoční zpívání u vánočního
stromku v Meziříčí a Dražicích
3. Sportovní plesy v Dražicích (jako předkapela táborské skupiny MIDI)
4. „Vesnický minifest“ Raději Radkov 2016:
první vystoupení na hudebním festivalu
ve společnosti dalších 4 kapel
5. Oslava 60. výročí založení Domova důchod-

ců Onšov u Humpolce (+Stamicovo kvarteto, herečka Táňa Fischerová)
Mimoto spolek okrajově podporuje činnost
dalších hudebních sdružení:
1. Kapela Merenda (kterou vedu) zahraje
od folkových a country songů, přes lidové
a národní písně až k nejznámějším swingovým a jazzovým melodiím. V současné
době je Merenda žádanou skupinou se stabilním okruhem zájmu pořadatelů ve známých táborských hudebních lokalitách.
2. Komorní orchestr Bolech Města Tábora,
který byl založen v roce 1877 dr. Karlem
Nedbalem, otcem hudebního skladatele
Oskara Nedbala. Od té doby orchestr nepřetržitě veřejně vystupuje až dodnes. Hraji
zde od října 2015 v kontrabasové sekci čítající 4 hráče a s orchestrem jsem odehrál již 3
projekty (celkem 5 koncertů).
V současné době spolek podporuje celkem
16 sponzorů, počínaje obcí Meziříčí (starosta pan Karel Černý), přes soukromé osoby až
po komerční společnosti. Všem podporovatelům upřímně děkuji za jejich dobrou vůli.
I my se snažíme pomoci tím, že získáváme
stále větší poptávku na benefičních vystoupeních pro charitativní organizace zabývající se
péčí o postižené občany nebo důchodce. Spolupracujeme se Stacionářem Klíček v Záluží
u Tábora nebo organizací „I MY, o.p.s.“ pomáhající dětem s postižením a jejich rodinám, pro
kterou chystáme koncert.
Má to smysl – momentálně má MexWave
dobrou šanci prosadit se v jistém segmentu
hudebního trhu, protože její největší devízou
a marketingovým tahákem je mládí, invence
a hudební kvalita jejích členů. A konečně ani
nezapomeňme, že velký význam má i estetická
a citová výchova, které se mladým hudebníkům prostřednictvím hudby dostává.
Za podporu všem děkuje Petr Vobora 

SDH Dražice
 Dne 20. 8. se sbor zúčastnil soutěže O pohár
SDH Drhovice za hojné
účasti mužstev. Naše
smíšené družstvo skončilo v druhé polovině
startovního pole, družstvo veteránů se umístilo
na stupni nejvyšším.
 Dne 28. 8. sbor organizoval prázdninové
posezení v hasičárně pod nově postavenou
pergolou, kterou jsme postavili svépomocí za částečného finančního přispění obce.
Krásný letní, teplý večer se nesl v poklidu
příjemného posezení a přátelství.
 V měsíci srpnu jsme dokončili položení drenáže obvodových zdí hasičárny a opět díky
dobrovolnosti několika členů, jsme svépomocí vykopali, položili a zahrnuli odvodnění
spodních vod.

Zápis z jednání výboru SDH,
z 15. 10. 2016:
 výbor SDH zhodnotil uplynulé období jako
přínosné a pracovité
 výbor odsouhlasil zvýšení členských příspěvků na rok 2017 na 150 Kč
 výbor stanovil termín konání VVH na
26. 11. 2016 v 18:00 hod
Závěrem mi dovolte všem popřát klidný advent
a do nového roku především zdraví a porozumění.
Za SDH Aleš Melich 

neděle 4.12.2016
od 17:00 hodin
vystoupí skupina Nezmaři a Milevský smíšený sbor
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Dražický fotbal
Mladší přípravka

„A“ mužstvo
Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi zhodnotit právě skončenou,
podzimní část sezony z pohledu „A“ mužstva dospělých. V podstatě to byla podzimní,
spanilá jízda dražického mužstva I. A třídou.
V průběhu celého podzimu mužstvo ztratilo pouhé dva body za nerozhodný výsledek
v Týně nad Vltavou. Jinak všechna ostatní
utkání skončila dražickým vítězstvím. V polovině soutěže jsou dražičtí, s nedostižným
desetibodovým náskokem, suverénně prvním mužstvem tabulky. Ne ve všech utkáních jsme předváděli krásný fotbal, ale vždy
se v našich řadách našel někdo, kdo dokázal
utkání rozhodnout. V úvodu soutěže to byl
především Honza Kromka, který střílel jednu
branku za druhou. V závěru soutěže na něj
pak navázal i jeho útočný partner Jiří Štecher. Oběma útočníkům ve střílení branek
zdatně sekundoval záložník Lukáš Stuchlík.
Na druhé straně hřiště pak ničil soupeřovy
útočníky svými zákroky brankář Michal Baka.
Za kvalitní výkony a vzornou reprezentaci TJ
Dražice patří všem členům realizačního kádru a všem hráčům velké poděkování.
Pevně věřím, že jsme i Vás svými výkony
v podzimní části soutěže potěšili a děkujeme
za Vaši podporu.
s pozdravem Miloš Veselý 

Stojící zleva: Volek Milan, Sváček Dominik, Kolářová Klaudie, Bauer Kryštof, Sobotka Ondřej, Běhoun
Karel, Maroušek Kamil Sedící zleva: Prno Dominik,
Maroušek Štěpán, Volek Lukáš, Kašpar Jan
Družstvo mladší přípravky TJ Dražice se
účastní tréninků dvakrát týdně v areálu TJ
Dražice. Kluci se schází v počtu 10 hráčů. Nejmladší hráči našeho oddílu hrají svoji okresní
soutěž se střídavými úspěchy, což však v jejich
věku není vůbec důležité. S každým kopnutím do míče je na nich vidět posun k lepšímu.
A velkou odměnou pro hráče, trenéry i rodiče
je slyšet vítězný pokřik. Kamil Maroušek 

Starší přípravka
Vzhledem k nízkému počtu hráčů ve starší
přípravce, jsme museli mužstvo před začátkem
sezony doplnit o šest chlapců z mladší přípravky (ročník 2008). V právě skončené podzimní

části sezóny hráči odehráli celkem 7 mistrovských zápasů s bilancí čtyř vítězství a tří
porážek. Vzhledem k tomu, že máme jedno
z nejmladších mužstev soutěže, to není vůbec
špatné. Zimní tréninky budeme absolvovat
dvakrát do týdne v tělocvičně ZŠ Zborovská
v Táboře, omezeně také v naší menší tělocvičně
při ZŠ v Dražicích. V nadcházející zimní přípravě se mohou chlapci těšit na halové turnaje
pořádané okresními kluby. Ladislav Bauer 

Mladší žáci
Mladší žáci začali svou sezónu nově pod vedením Františka Ursachera a Jaroslava Loužeckého. Po neúplné podzimní části soutěže figurujeme na předních místech okresní tabulky.
Bohužel jsme se museli vyrovnat s odchodem
klíčových hráčů, kteří zkoušejí své štěstí ve vyšších soutěžích a další hráči přešli o kategorii výše
do starších žáků. Kategorie mladší žáci se tak
dostala do problémů s nedostatečným počtem
hráčů. Naštěstí se k nám během sezóny přidaly
některé nové tváře. S fotbalem však zde začínají
a my se musíme smířit s tím, že naše hra je jiná,
než jsme byli zvyklí. Přesto budeme intenzivně
pracovat dále i v zimním období, kdy budeme
trénovat a jezdit po turnajích. Pevně věřím, že
se přiblížíme hernímu projevu z předchozí sezóny, protože stále máme nesmírně talentované
a šikovné kluky.
Jaroslav Loužecký 

Milevsko - Dražice – odloženo na jaro 2017
Počasí rozhodlo o tom, že náš poslední
zápas, který jsme měli sehrát v Milevsku,
odehrajeme v normálním termínu až na jaře
2017. Místo mistrovského zápasu jsme se tak
sešli jen na fotbálek na odlehčovacím hřišti,
odkud jsme se pak přesunuli do místního kulturáku na důstojné zakončení podzimní části
1.A třídy.
Vy, kdo sledujete dění kolem fotbalového áčka, víte, že jsme první polovinu soutěže zvládli na výbornou. Za celý podzim
jsme nepoznali hořkost porážky a pouze
Týnu nad Vltavou se podařilo obrat nás
o dva body při remíze 2:2. Všechna ostatní
klání jsme vyhráli a přezimujeme na vedoucí příčce s deseti bodovým náskokem
na druhé Bernartice. Zajímavá je i soutěž o nejlepšího střelce 1.A třídy. První 3
příčky patří našim borcům. Na čele je se
16 brankami Honza Kromka, druhá příčka
patří Jirkovi Štecherovi s 12 a třetí příčku
opanoval s 8 trefami Lukáš Stuchlík. Bohužel Lukáš Stuchlík je asi jediný, kdo s námi
na jaře nevyběhne na fotbalové trávníky
a nerozšíří tak ani počet vstřelených gólů.
Studia jej odvanou na druhý konec světa
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Vedoucí mužstva Lubomír Kolář, Horní řada zleva - Fořt R.,Vlašín J.,Kromka J.,Štecher J.,Horka M.,
Valášek R.,Kos O.,Kolář M.,Fořt J.Veselý M.,Kolář L., přední řada zleva- Smutný D.,Novotný K.,
Baka M.,Hořejší T.,Novotný P.,Bareš T.,Pfeifer R.,Štecher D.,Stuchlík L.
a horko těžko nejspíš stihne samotný závěr
soutěže. Všichni ale Lukášovi přejeme hodně
štěstí a studijní úspěch a budeme se těšit, až
ho zas přivítáme v dražické fotbalové šatně!
Zimní období bude vypadat podobně jako ta
předešlá. Nejprve se budeme scházet jednou
týdně v hale v Táboře. Tam se budou odehrávat
líté boje s florbalovými hokejkami, na začát-

ku roku vyrazíme na Šumavu na běžky a pak
už budou následovat náročnější tréninkové
fáze při nabírání fyzičky při výbězích po okolí Dražic. Jak už jsem předeslal, nikdo z hráčů
se nechystá změnit dres a můžeme se těšit, že
krásně rozehranou soutěž se nám podaří dotáhnout až do samého konce a vybojovat tak
hned po roce návrat zpět do kraje.
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Soutěž Starých pánů 2016
Letošního ročníku se podle očekávání zúčastnilo nejméně mužstev za poslední dobu.
Proti nám nastoupily Chotoviny – pozdější
vítěz, Dukla Tábor, T-V Tábor, Sokol SÚ a Želeč, která ani soutěž nedohrála. Hrálo se dvoukolově a v konečném zúčtování jsme obsadili
2. místo. V zimě se budeme, v rámci možností, snažit absolvovat nějaké halové turnaje
a na jaře doufat v přihlášení nejméně stejného
počtu mužstev jako letos.
S pozdravem a sportu zdar.
Vlasta Stuchlík 
Horní řada zleva: David Běhoun, Jaroslav
Loužecký, Ladislav Bauer, Milan Volek, René
Volek, Pavel Pinc, Jaroslav Stuchlík, Petr Foit.
Dolní řada zleva: Jiří Novotný, Lubomír
Kolář, Pavel Kozák, Jiří Chval, Vlastimil Stuchlík

Nohejbal
Maren Cup
Poslední srpnovou sobotu se konal na vojenské plovárně v Táboře 10. ročník nohejbalového turnaje MAREN CUP. Sešlo se
deset týmů, které se rozdělily do dvou skupin po pěti. První čtyři týmy postupovaly
do play-off. Náš tým, ve složení J. Samec,
J. Volek a M. Vlček, hrál první zápas proti
domácí Plovárně. Hned ve druhém setu se
zranil Honza S. a musel odstoupit. Zbytek
turnaje jsme odehráli vždy s nějakým náhradníkem. Ve skupině jsme, za dvě vítězství, jednu remízu a jednu porážku, skončili
na druhém místě. V play-off jsme prohráli se
Škocháčem 0:2 a celkově skončili na pátém
místě.

Turnaje se zúčastnila i farma Dražic (Radkov
:o) ). Ve skupině skončila na čtvrtém místě.
V play-off nestačila na vítěze skupiny B. V celkovém pořadí skončila na sedmém místě.

Tučapy
V sobotu 8. října se v Tučapech konal
poslední nohejbalový turnaj. Sešlo se šest
týmů a hrálo se systémem každý s každým.
Za nás hrál J. Samec, J. Veselý a J. Petrů.
První zápas jsme hráli proti Dynínu a než
jsme se rozkoukali, prohráli jsme 0:2. V dalších zápasech jsme se ale rozehřáli (hrálo se
při teplo asi 7oC) a začalo se dařit. Celkově
to bylo velmi vyrovnané a po sečtení bodů
na tom byly tři týmy, jak bodově, tak na vzájemné zápasy, stejně. Musely se tedy sečíst
všechny míče a to rozhodlo o tom, že jsme
skončili za Dynínem a Myslkovicemi na třetím místě.
Jan Samec 

Tradiční ukončení volejbalové sezóny
Dne 24. září se v areálu TJ Dražice konal
již tradiční podzimní volejbalový turnaj žen.
Zúčastnily se jej čtyři družstva z Dražic, jedno
z Jistebnice a nováčkem bylo družstvo Gazel
z Bechyně. Počasí nám přálo a tak nebyla nouze
o dramatickou hru. A kdo vyhrál?
1. místo VIŠNĚ Dražice
2. místo KECKY Dražice
3. místo ŠVESTKY Dražice
4. místo GAZELY Bechyně
5. místo BOTASKY Dražice
6. místo ŽABKY Jistebnice
Všem družstvům děkujeme za skvělou atmosféru a již se těšíme na další shledání. Turnajem jsme ukončily letní sezónu na antuce
a od října již trénujeme v jistebnické hale.
Volejbalové družstvo žen II 
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Volejbal – starší ženy
Volejbalový oddíl starších žen má 12 hráček
(I. Stuchlíková, J. Pavlíková, M. Běhounová,
V. Urbanová, J. Běhounová, J. Slabá, M. Pavlíková, J. Salabová, L. Vačlenová, R. Šimáková,
P. Stuchlíková a T. Veselovská). Ženy se schází
jedenkrát týdně. V letních měsících využívají volejbalové hřiště v areálu TJ Dražice a během zimy
trénují v tělocvičně ZŠ Zborovská v Táboře.
I v letošním roce se zúčastnily podzimního
volejbalového turnaje, který pořádaly ženy
mladšího volejbalového oddílu. Do turnaje nastoupily se dvěma družstvy (Švestky a Višně).
Díky sportovnímu nasazení a bojovnosti vybojovaly 1. a 3. místo. Počasí se vydařilo, turnaj byl bezchybně zorganizovaný a všechny si
ho užily. V červenci oslaví oddíl volejbalu žen
10. výročí založení. Plánují kulaté výročí patřičně oslavit.
Iveta Stuchlíková 

Nordic walking
Poslední říjnovou sobotu se v Dražicích
uskutečnila první lekce Nordic walking pod
vedením Renátky Samcové. Zúčastnilo se jí
8 chůze chtivých děvčat. Nordic walking, v doslovném překladu severská chůze, je dynamická
chůze s holemi. Tato chůze působí blahodárně
na psychiku člověka, odbourává stres, pomáhá
regulovat hmotnost, je prevencí vzniku mnoha
chorob. Je určena pro všechny věkové kategorie, nezáleží na momentální kondici – každý
si upraví tempo podle svých možností. Pravidelným 30minutovým chozením s holemi 3x
týdně se tělo dostane do příjemné psychické,
a hlavně fyzické pohody. Pohyb těla při chůzi
se velmi podobá běžeckému lyžování.
Náš první výlet vedl od dražického kostela přes okolní obce Drhovice a Meziříčí zpět
do Dražic. V Meziříčí si některé z nás vyzkoušely cvičící prvky na novém hřišti – doporučujeme, některé z nich jsou instalovány i ve sportovním areálu v Dražicích. Každá další lekce
bude inzerována na internetových stránkách
obce Dražice a rozhlasem. Děkuji tímto Renátce za možnost si kolektivně zasportovat,
podebatovat a načerpat energii na zdravém
vzduchu. Na obecních stránkách ve složce
Obec – Sbor pro občanské záležitosti naleznete odkaz na blog Renatky, kde najdete aktuální
informace o nordic walkingu. Jarka Slabá 
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Horní řada vlevo: Salabová J., Běhounová M., Stuchlíková I., Stuchlíková P., Slabá J., Vačlenová L.,
Veselovská T., Urbanová V., Pavlíková M. Spodní řada vlevo: Pavlíková M., Běhounová J., Šimáková
R., Pavlíková J.

Stolní tenis

Stroj času a jeho soukolí neúnavně odkrajují další část sezóny. Nastává kolotoč, na který
čekají všichni příznivci stolního tenisu. Loňská
sezóna byla velice zdařilá a my jsme atakovali
mety nejvyšší. Po následné půlroční přestávce
je již nový ročník v plném proudu. S každým
podzimem totiž nastává stolním tenistům soutěžní klání a urputné souboje o každý míček. Je
proto individuální, kdo jakou zvolí taktiku a jak
se dobře připraví na novou sezónu. Po prvních
kolech není naše bilance nijak oslnivá. „A“ tým
zaujímá páté místo a „B“ tým na tom není
o moc lépe. Věříme však, že se naše pozice co
nevidět vylepší.
Tradice je tradice. U nás je to již desátý ročník Memoriálu Lubomíra Běhouna, který se

jako vždy konal 17. listopadu v sále KD. S touto akcí souběžně probíhá vzpomínková soutěž
„Memoriál Oldřicha Janíčka“. Toto je pouze
malé gesto, jak si připomenout naše zesnulé
kamarády. Tato akce je pouze pro registrované
a pozvané stolní tenisty.
25. prosinec, jako již po několikáté, patří vánočnímu turnaji, kdy zveme všechny příznivce
bílého míčku z širokého okolí,
aby si přišli společně zapinkat. Po loňské
dobré zkušenosti mají děti svoji soutěž, a tudíž si zahrají více zápasů. Začátek je stanoven
na 8:30 v sále KD. Doufáme, že zvítězí fair play
a vánoční pohoda.
Sporu zdar a stolnímu tenisu zvlášť.
Šerý Jiří 

www.obecdrazice.cz
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Vítání občánků
Tradiční vítání našich nových občánků
připadlo na sobotu 1. října 2016. K uvítání
byli pozváni: Joudal Matěj, Vo Hoang My
An, Soysal Theo, Lang Matyáš Dominik, Fák
Václav, Klicmanová Anna, Plemeníková Nela,
Kotek Jan, Štěpánková Anna, Šonková Eliška.
Do zasedací místnosti Obecního úřadu v Dražicích usedli nejen rodiče, společně se svými
dětmi, ale i prarodiče a příbuzní našich malých občánků.
Na úvod vystoupily s krátkým recitačním
pásmem děti ze základní školy a po nich přivítala všechny přítomné členka zastupitelstva
naší obce paní Jaroslava Mičíková a popřála
všem hodně trpělivosti a radosti při výchově svých dětí. Rodiče složili slib, podepsali se

Jarka Salabová 

v kronice SPOZ a obdrželi od obce věcný dárek.
Fotografování celou slavnostní akci zakončilo.

5. Setkání s historií
V sobotu 12. listopadu se v kulturním domě konalo
další Setkání s historií, tentokrát na téma „SPORT“.
Velké množství fotografií, vystavených na stolech i promítaných na plátně, dokumentovalo zajímavou historii
i bohatou současnost sportovního života naší obce.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli s přípravou tohoto setkání, všem, kteří přinesli fotografie a dokumenty,
a hlavně těm, kteří svými vzpomínkami a často i vtipnými historkami všem přiblížili sportovní život v Dražicích
v dobách dávno i nedávno minulých.
Vysoká účast (zúčastnilo se 80 občanů), diskuse, dotazy a připomínky a následně kladné ohlasy a poděkování
nám daly důkaz toho, že naše práce dělá lidem radost
a má smysl v ní pokračovat.
Za organizační výbor: Alena Janíčková 

Poskytovatelé sociálních a doplňkových služeb
Každý člověk se může dostat do těžkých životních situací, či zdravotních problémů. Kam
se obrátit o pomoc?

Domácí hospic Jordán, o.p.s.
adresa: Žižkova 631/2, Tábor 1, 390 01
kontaktní osoba: J. Špačková Chalupská
telefon: 722 012 898, 725 414 931
email: kontakt@hospicjordan.cz
Služby:
 odborné sociální poradenství
 odlehčovací služby
 půjčovna kompenzačních pomůcek
 domácí hospicová péče

Sestry Tábor
– Komplexní domácí péče
adresa: Třešňová 889,
Planá nad Lužnicí, 391 01
kontaktní osoba: A. Jakubowiczová

www.obecdrazice.cz

telefon: 773 506 123
email: sestrytabor@gmail.com
Služby:
 komplexní domácí péče
 služby pro rodinu a domácnost
 zajištění péče o nesoběstačné pacienty
 rehabilitační ošetřovatelství
Zdravotní péče je poskytována
24 hodin denně.

G – centrum Tábor
– Denní stacionář
adresa: Pionýrů 242, Tábor, 390 02
kontaktní osoba: Ing. R. Kainráthová
telefon: 381 204 560, 721 088 364
email: denní.stacionar@centrum.cz
Služby:
 poskytování aktivizačního programu dospělým osobám nad 50 let v době, kdy nemohou
nebo nechtějí být doma sami

 fakultativní služby (sprchování, praní prádla, nákup, dohled nad požitím léků, zajištění obědů)
 doprava do /z denního stacionáře

G – centrum Tábor
– Odlehčovací služby
adresa: Kpt. Jaroše 2958, Tábor 3, 390 03
kontaktní osoba: Ing. S. Kolářová
telefon: 381 478 211
email: odlehcovaci.sluzby@gcentrum.cz
Služby:
 pro osoby nad 55 let se sníženou soběstačností na přechodnou dobu (max. 3 měsíce)
pobyt zajištěn: G – centrum Tábor, domov
pro seniory (5 lůžek)
Dům s pečovatelskou službou Čekanice (5 lůžek)
Všechny poskytované služby si hradí
klient sám. Může k tomu použít sociální
dávky.
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Zpívání u stromečku

Sbor pro
občanské záležitosti
JUBILANTI (červenec – prosinec)
Marie Marková		
Dražice čp. 91
Svatomír Novotný		
Dražice čp. 42
Jarmila Samcová		
Dražice čp. 1
František Komínek		
Dražice čp. 219
Václav Klicman		
Dražice čp. 5
Marie Haumerová		
Dražice čp. 94
Stanislav Fořt		
Dražice čp. 150
Vlasta Počtová		
Dražice čp. 120
Jaroslava Komínková
Dražice čp. 219
Jaroslava Krejnická		
Dražice čp. 260
Zdenka Turecká		
Dražice čp. 133
Jan Krejnický		
Dražice čp. 260
Miloslav Samec		
Dražice čp. 55
František Hrobský		
Dražice čp. 170
Silvestr Haumer		
Dražice čp. 94
Všem jubilantům přejeme do dalších let
pevné zdraví, mnoho spokojenosti
a osobní pohody.
NARODILI SE
Eliška Šonková		
Dražice čp. 190
Antonín Petrus		
Dražice čp. 4
Veronika Kadlecová		
Dražice čp. 195
Anna Petrusová 		
Dražice čp. 260
Miminkům přejeme do života
jen to nejlepší.
ZEMŘELI
Hana Porubiaková		
Jaroslav Průcha		
Růžena Flachsová		
Vladimír Stibor 		
Čest jejich památce!

Dražice čp. 260
Dražice čp. 174
Dražice čp. 205
Dražice čp. 183

Za chvíli tu máme Vánoce, čas radostí ale
i starostí. Na „obci“ jsou to převážně starosti
ohledně zajištění tradičního zpívání u stromečku. Sehnat dobré uskupení, které zvládne a je
ochotno zpívat v často nevlídném počasí okolo
Štědrého dne, je čím dál tím složitější. A pokud
jde o vánoční písně a koledy je to téměř nadlidský úkol. Poté, co nám letos „dala košem“ oblíbená LŠU Ráček, jsme byli nuceni udělat, snad
jen výjimečně, změnu. Letos se bude u stromečku zpívat pouze na Štědrý den. K zpříjemnění čekání na Vánoce je pro Vás připravena

řada jiných akcí, které vám určitě ty dva dny
bez koled vykompenzují. Zazpívat si můžete
například při rozsvícení vánočního stromu
v neděli 27. listopadu. Hned další neděli je pro
vás připraven adventní koncert folkové skupiny Nezmaři a Milevského smíšeného sboru.
Dříve narození si v pátek 9. prosince mohou zazpívat a zatančit s Babouky a koledy si můžete
přijít zazpívat k vánočnímu stromu ve středu
14. prosince v rámci akce Česko zpívá koledy.
Děkujeme za pochopení a přejeme poklidný
předvánoční čas.
Obec Dražice 

Plánované kulturní a společenské akce v Dražicích
27. 11. 2016
02. 12. 2016
04. 12. 2016
09. 12. 2016
14. 12. 2016
24. 12. 2016
24. 12. 2016
25. 12. 2016
25. 12. 2016
26. 12. 2016
01. 01. 2017
07. 01. 2017
13. 01. 2017
17. 01. 2017
leden 2017
02. 02. 2017
17. 02. 2017
04. 03. 2017
25. 03. 2017

náves
škola
KD
KD
náves
kostel
náves
kostel
KD
kostel
kostel
obec
KD
škola
KD
KD
KD
KD
škola

od 16:30
od 16:00
od 17:00
od 17:00
od 18:00
od 14:30
od 15:45
od 8:30
od 8:30
od 8:30
od 8:30
od 9:00
od 20:00
od 16:00
od 18:00
od 17:00
od 19:00
od 15:00
8:00-12:00

Adventní jarmark s rozsvícením vánočního stromu
Vánoční dílna
Adventní koncert – Nezmaři + Milevský smíšený sbor
Setkání seniorů okolních obcí – Babouci
Česko zpívá koledy
Mše svatá – Vigilie s dětmi
Zpívání u stromečku – „Mexická vlna“
Mše svatá – Slavnost Narození Páně
Vánoční turnaj ve stolním tenise
Mše svatá sv. Štěpána, prvomučedníka
Mše svatá Matky Boží, Panny Marie
Novoroční putování s blahopřáním
Dražický ples
Škola nanečisto
6. Setkání s historií
Besídka ZŠ a MŠ
Sportovní ples
4. ročník Dražického koštu pálenek
Den otevřených dveří ZŠ Dražice



Mikulášská
nadílka
NOM Dražice pořádá

v pondělí 5. prosince

každoroční Mikulášskou nadílku.

Začínáme v 17:00 hod.
v areálu fotbalového hřiště.
Pro více informací
nás kontaktujte na e-mailu:
sindelar.zdenek@email.cz.

Vydává se 3krát ročně. Dražický občasník vydává obec Dražice; Dražice č. p. 166, 391 31 Dražice,
IČ: 00252239, DIČ: CZ00252239, Registrační číslo: MK ČR E 13153
Redakční rada: šéfredaktor: Lubomír Smažík, členové rady: Stanislav Flígr, Ivan Šimák, Eliška Pospíšilová, Aleš Melich, Blanka Čítková
Žádáme přispěvatele, aby své příspěvky zasílali nově na e-mail: obcasnik@obecdrazice.cz.
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