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Slovo starosty
Váţení spoluobčané,
končí volební období let 2006 – 2010,
dovolte mi proto, abych provedl bilanci,
která je čistě mým pohledem na uplynulý
čas ve funkci starosty naší obce.
V roce 2006 jste svými hlasy rozhodli o
změně ve vedení obce a pověřili jste jím
sdruţení nezávislých kandidátů „Novým
směrem“. Finanční hospodaření obce jsme
přebírali v silně deficitním stavu, ve všech
oblastech finanční správy obce, namátkou
deeficitem na běţném účtu, zatíţeného
provozním úvěrem 900 tis. Kč, úvěrem na
plynofikaci obce- 2,4 mil. Kč, úvěrem za
nákup vozidla Magma, plynofikaci
kulturního domu -2,3 milionu Kč,
neuhrazenou fakturou za projekt na
plynofikaci obce 350 tis. Kč, neuhrazená
faktura za povrch v úseku komunikace
Draţice Račany 250 tis. Kč. Tedy dluhem
cca.6,2 milionu korun. Úvěr na plynofikaci

říjen 2010

zdarma

měl logické opodstatnění a vypracovaný
způsob splácení včetně financí spořených
na stavebním spoření byl vysoce efektivní.
Méně logický byl úvěr na pořízení
malonákladního vozítka Magma. Bylo
jasné, ţe jinou cestou neţ cestou úspor ve
výdajích se z dluhové pasti ven
nedostaneme. Rozhodující proto bylo
rozhodnutí o ustavení postu starosty,
místostarosty jako neuvolněných, čímţ
obec v uvedeném období ušetřila víc neţ
2,3 miliónu korun. Starosta i místostarosta
přijali závazek neúčtovat obci celé čtyřleté
volební období cestovní náhrady a tím
obec ušetřila cca. 350 tis. Kč. I přesto, ţe
nám vyhlášky umoţňovaly ve sledovaném
období dvakrát navýšit odměnu všem
zastupitelům, starostovi a místostarostovi,
prosadili jsme ponechání počáteční výše
odměny, po celé čtyřleté volební období.
Sníţili jsme počet zaměstnanců obce i za
cenu, ţe v prvních letech některé práce
vykonával starosta nebo ostatní zastupitelé
z našeho sdruţení ve svém volném čase.
Zahájili jsme plně čerpání dotace úřadu
práce na pracovníky toho času bez
zaměstnání čímţ obec uspořila minimálně
500 tisíc. Kč ročně, a dala práci dalším
našim spoluobčanům. Protoţe jsme
zásadně proti půjčování peněz na provoz,
jiţ v roce 2007 jsme splatili provozní úvěr
900 tis. Kč a další jsme neuzavírali. I přes
stagnující, někdy i klesající příjmy obce
z daní se nám během dvou let podařilo
stabilizovat finance obce a mohli jsme
začít vyuţívat i sluţeb místních
ţivnostníků k údrţbě a opravám majetku
obce.
Lepšího finančního hospodaření se nám
podařilo dosáhnout i proto, ţe jsme
vyuţívali všemoţných dotačních titulů a za
čtyři roky jsme poţádali o více jak 50
dotací z nichţ skoro 80 procent v celkovém
objemu 23,5 milionu Kč jsme obdrţeli.
Kdo z Vás v poslední době ţádal o dotaci
zelená úsporám jistě dokáţe posoudit jaké
zatíţení pro naše vedení obce a
administrativu tento objem ţádostí
představoval.

Díky
získání
těchto
dotačních
prostředků jsme si mohli téţ dovolit
zadotovat všechny obecní spolky a
sdruţení, a to většinou ve výši kterou
poţadovali. /hasiči, myslivci, NOM, TJ a
další/.
Po kolaudaci bytového domu s 20
byt.jednotkami jsme společně rozhodli o
prodeji byt.domu čp. 190 se 7
byt.jednotkami. Vedli nás k tomu dva
hlavní důvody. Domníváme se, ţe
výstavbou nového bytového domu jsme
dosáhli
odpovídajícího
počtu
bytů
v obecním vlastnictví v poměru na počet
obyvatel obce a dále jsme chtěli zajistit
finanční
prostředky
na
obnovu
komunikací, se kterou jsme započali.
Celkovou opravu páteřního chodníku
souběţného s komunikací napříč naší obcí
dokončíme ještě letos. Z hlediska financí,
jako vrchol se nám jeví letošní rok, neboť
se nám podařilo po dlouhých jednáních
realizovat prodej plynárenského zařízení
společnosti EON,a to bez sebemenších
dopadů na Vás stávající i případné nové
spotřebitele. V letošním roce jsme splatili
oba zbývající úvěry (magma,plynofikace).
Díky výše zmíněnému prodeji jsme mohli
v druhé polovině roku realizovat nebo
smluvně uzavřít opravy a nákupy, které pro
nás byly po celou dobu čtyř let pouze
přáním a snem pro zkvalitnění ţivota
v naší obci. Namátkou bych uvedl jen
z poslední doby, zpomalující radary pro
zvýšení bezpečnosti, vybavení mateřské
školy nábytkem, interaktivní tabule pro
naši základní školu, oprava kuchyně
v základní škole, nákup traktoru pro zimní
údrţbu a další. Úsporná opatření nám téţ
umoţnila započít s postupnou rekonstrukcí
našeho kulturního domu.
S čistým svědomím mohu dnes říci, ţe
předáváme našim nástupcům obec
finančně
nezadluţenou
s úspornými
opatřeními plně soběstačnou a schopnou
pokrýt téţ investice v rozumné výši.
Z realizovaných staveb mne nejvíce
těší, ţe se nám podařilo uskutečnit záměr
několika našich předchůdců a jeden
z hlavních
volebních
slibů
našeho
sdruţení. A to vybudování stezky ke
hřbitovu.
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Ať uţ ukončení stavby spolu
s financováním proběhne díky financím
z EU nebo pomocí vlastních naspořených
prostředků, věřím, ţe stavbu budou hojně
vyuţívat
všechny
generace
našich
spoluobčanů.
Z dalších staveb bych ještě rád zmínil
nová
dětská
hřiště,
rekonstrukci
komunikací okolo návsi, opravu hřbitova,
autobusových zastávek a mnoho dalších
drobných staveb, které dle mého názoru
výrazně zvýšily kvalitu ţivota v naší obci.
Díky Vaší větší odpovědnosti při
třídění odpadů se nám podařilo za celé
volební období nenavyšovat cenu za svoz
komunálního odpadu a i platbu za vodné a
stočné,se nám daří drţet na úrovni roku
2007, coţ povaţuji za jeden s dílčích
úspěchů vedení obce.
Jako reakci na zmírnění dopadu
hospodářské recese ponecháváme u bytů i
nebytových prostor výši nájemného na
úrovni roku 2008.
Jaká by to byla bilance, kdybych se
nezmínil i o věcech, které se nám úplně
nezdařily, nebo zůstali stát v půli cesty.
Jednou z takových záleţitostí je
rozšíření výstavby rod.domů v naší obci –
podařilo se nám sice úspěšně dokončit
bytový dům s 20 byt.jednotkami a tak
výrazně rozšířit bytový fond obce, ale
z objektivních důvodů jsme nezahájili
rozšíření obce o individuální bytovou
zástavbu. Dle mého názoru byly důvody
dva. Především, stát se zatím nedohodl na
majetkovém vyrovnání s církví, a proto
jsme ani nemohli zahájit jednání o
výstavbě rodinných domů za mateřskou
školou, a za druhé, nejtěţší překáţka byla
neexistence územního plánu obce.
Urychleně jsme tento druhý problém začali
řešit a výsledkem je schválení územního
plánu obce v červnu letošního roku. Obec
tak má schválenu plánovací dokumentaci
pro její rozvoj na nejméně 20 let.
Prioritou našeho sdruţení a věřím, ţe i
všech zastupitelů bylo udrţení a rozvoj
základní a mateřské školy v obci, neboť
kvalitní péče o novou generaci je jedním ze
základů naší práce.
Nejpalčivější problém školy v roce
2006 byl nedostatek prostor pro tělesnou

výchovu a ostatní pohybové aktivity. Tento
problém se nám podařilo vyřešit spolu se
vstřícným postojem p.Zdeňka Samce,
úpravou bývalého kinosálu na malou
cvičebnu. Věděli jsme, ţe to však je jen
krátkodobé řešení (15 let) a to definitivní a
podstatně nákladnější a náročnější nás
teprve čeká. Zahájili jsme proto potřebné
přípravné práce na přístavbě základní školy
včetně tělocvičny.
Po
vypracování
projektové
dokumentace a schválení stavebního
povolení jsme jiţ 3krát ţádali o zajištění
fin.prostředků z dotace z EU, avšak aţ do
současné doby neúspěšně, také díky známé
kauze s Jihozápadními regionálními fondy
EU,tedy zastavením jejich čerpání. Toto je
pro mne osobně nevětším zklamáním a
věřím, ţe noví zastupitelé tento projekt
neodloţí do archivu a budou pokračovat v
úsilí získat prostředky na realizaci stavby,
která dříve či později bude nezbytná.
Kdyţ jsem v roce 2006 vstupoval do
vedení obce, domníval jsem se, ţe v obci
našeho rozsahu by se neměla dělat politika
ani politikaření a všichni zastupitelé by
měli mít chuť pracovat pro dobro obce a to
dle mého naivního názoru mnohdy i
zadarmo. Společně s místostarostou a se
zastupiteli našeho sdruţení „Novým
směrem“ Jarkou Mičíkovou, Janem
Kuldanem, a Zdeňkem Krátkým jsme se
snaţili být příkladem, a proto jsme většinu
odměny pro starostu, místostarostu
v prvním roce věnovali na zakoupení
předmětů potřebných pro chod obce
(hasičská stříkačka, nábytek do kanceláře
obecního úřadu, TV do sportovního areálu
, mikrovlnou troubu do školy a další …).
Se zlepšující se finanční situaci obce jsme
od tohoto způsobu financování obecního
majetku
mohli
upustit,nicméně
i
v současné době finanční stability v tomto
způsobu pokračujeme,a jsme rádi,ţe takto
nezištně pomáhají i někteří naši
spoluobčané.
A co mne za ty čtyři roky nejvíc
překvapilo? Kladný postoj opozičních
zastupitelů
pana
Průchy,
který
profesionálně vedl finanční výbor, a to
zejména díky jeho věcným připomínkám,
pramenícím z letité zkušenosti ve funkci
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starosty a zastupitele naší obce. Velice si
rovněţ váţím práce p. Lva dalšího
opozičního zastupitele, který svou činností
na úseku dopravy a komunikací výrazně
napomohl rozvoji obce, ale i veřejného
ţivota.Rád bych to samé řekl o zástupcích
sdruţení „Společné Draţice“. Říci to však
nemohu. Z jejich mnohdy negativních
postojů k naší činnosti na jedné straně a
zároveň práci obou v Zastupitelstvu obce i
mimo něj jsem pochopil, co znamená
pojem konstruktivní opozice.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval
všem, kteří se spolupodíleli na vedení a
chodu obce, hlavně pak těm kteří nehleděli
na čas a finanční prostředky, které věnovali
v její prospěch.
Chci vyjádřit přesvědčení, ţe nový
zastupitelé, které si zvolíte ve volbách
v příštích dnech, půjdou cestou rozumného
efektivního hospodaření , ekonomického
investování a prostředky a majetek které se
nám podařilo nashromáţdit, pouţijí ve Váš
prospěch a ke zlepšení našeho společného
souţití.
Děkuji, je mi ctí pro Vás pracovat a
jestli se ve volbách rozhodnete pro
sdruţení „Novým směrem“ budu pracovat i
v následujícím období.
Stanislav Flígr
Starosta obce Draţice
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46. jednání ze dne 26. 8. 2010
předloţeno čerpání rozpočtu obce
Draţice k 31.7. 2010 v příjmech a

výdajích.
schválen doplněný rozpočtový výhled
na roky 2010-2012.
schváleno rozpočtové opatření obce
Draţice č. 3/2010.
zastupitelstvo obce Draţice 9 hlasy
pověřilo starostu prováděním rozpočtových
změn v případě potřeby mezi jednotlivými
zasedáními zastupitelstva obce v příjmech
v plné výši, ve výdajích mezi poloţkami
tak, aby nedošlo k překročení
rozpočtované částky v rámci jednotlivých
paragrafů o více neţ 100 000,- Kč,
v případě nerozpočtovaného paragrafu téţ
o více neţ 100 000,- Kč.
schváleno znění smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu mezi obcí Draţice a
společností E.ON Distribuce a.s. na
umístění nového kabelového vedení NN a
dvou nových kabelových skříní na
pozemcích st. p.č. 4, p.č. 21, 2140/2,
2204/11 v k. ú. Draţice u Tábora .
schváleno znění smlouvy o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu
mezi obcí Draţice a společností E.ON
Distribuce a.s. na zřízení a provozování
zařízení distribuční soustavy na pozemcích
p.č. 1298/1, p.č. 1301/2 a 2178/2 , p.č.
1086/5 , 374/6 , 2140/3, p.č. 2196/2, p.č.
2204/5 a p.č. 2220/1 st.p.č. 131, p.č.
2140/1 a p.č. 2204/8 v k.ú. Draţice u
Tábora
zveřejněn záměr pronájmu garáţí č.
190/3 a 190/5 dle standardních podmínek
obce Draţice.
zveřejněn záměr prodeje prodlouţení
plynárenského zařízení v délce 74 m
(provedeno v r. 2009) v části obce Draţicevýchod na pozemcích p.č. 374/8, p.č.
374/10 a p.č. 374/11 v k.ú. Draţice u
Tábora.
zveřejněn záměr prodeje pozemku
st.p.č. 211/2 o výměře 16 m2 v k.ú.
Draţice u Tábora za cenu 400,- Kč /m2
(pozemek pod stavbou chaty, jejíţ
majitelka poţádala o odprodej).
schváleno znění darovací smlouvy,
kterou obec Draţice daruje p. Jiřímu
Novotnému pozemek p.č. 1360/44 o
výměře 62 m2 z důvodu navrácení
pozemku původnímu majiteli
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schváleno znění kupní smlouvy mezi
obcí Draţice a Pavlem a Libuší
Skalákovými na bytovou jednotku č.
190/23 .
schváleno znění smlouvy o budoucí
smlouvě kupní o převodu vlastnictví
bytové jednotky č. 190/22 mezi obcí
Draţice a manţeli Radkem a Helenou
Pecherovými .
odsouhlaseno znění kupní smlouvy
mezi paní Jaroslavou Suchou (prodávající)
a obcí Draţice (kupující) na koupi
pozemku p.č. 1861/30 o výměře 52 m2
v k.ú. Draţice u Tábora.
schválena ţádost obce Draţice, kterou
obec Draţice ţádá o bezúplatný převod
pozemku p.č. 2205/1 o výměře 72 m2
v k.ú. Draţice u Tábora Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových
ve prospěch obce Draţice.
schválena ţádost obce Draţice, kterou
obec Draţice ţádá o bezúplatný převod
pozemku p.č. 83 o výměře 2097 m2 v k.ú.
Draţice u Tábora Pozemkový fond České
republiky ve prospěch obce Draţice.
uzavřena nájemní smlouva mezi obcí
Draţice a panem Petrem Komínem na
pronájem části spodních prostor kulturního
domu v Draţicích. Smlouva byla uzavřena
od 1.9.2010.
podepsán návrh dodatku č. 3 ke
„Smlouvě o nájmu vodovodu a kanalizace
pro veřejnou potřebu a jiného
vodohospodářského majetku obce
Draţice…“ mezi obcí Draţice a
společností ČEVAK a.s.
schváleno výběrové řízení na akci
„Obnova kapličky sv. Jana
Nepomuckého“.
schváleno znění smlouvy o dílo
s vítěznou firmou – Zdeněk Salus –
zednické a štukatérské práce .
schváleno výběrové řízení na akci
„Draţice-východ – oprava místních
komunikací a VO“.
schváleno znění smlouvy o dílo
s vítěznou firmou Strabag a.s.
schváleno výběrové řízení na nákup
radarů na silnici 1. třídy dle studie
dopravní bezpečnosti
pověření starosty podpisem kupní
smlouvy s vítěznou firmou – Ing. Petr

Chábera, Strakonice, s maximální kupní
částkou 167 000,- Kč včetně DPH.
schváleno výběrové řízení na traktor
Zetor 7745 za 250 000,- Kč bez DPH
s firmou PTEM Tábor s.r.o.
schválen Dodatek č. 1 ke „Zřizovací
listině Obecní knihovny v Draţicích“ ze
dne 29.10. 2002.
schválen Dodatek č. 1 ke „Zřizovací
listině jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce“ ze dne 30. 9. 2006.
schválena „Vnitřní směrnici obce
Draţice pro určení platového tarifu
zaměstnancům na VPP dle § 123 odst.6 f)
(zákoníku práce)“.
schválena „Vnitřní směrnice časového
rozlišení nákladů a výnosů obce Draţice“.
schválena dotace na činnost hokejového
klubu SK Palermo Draţice na rok 2010 ve
výši 10 000,- Kč.
projednána ţádost pana Aleše Melicha a
pana Oldřicha Janíčka na uzavření části
ulice (od hlavní silnice za zastávkou u č.p.
134 směrem k místní komunikaci za
obecním úřadem) přilehlé k jejich
nemovitostem. Rozhodnutí uskuteční
zastupitelstvo obce aţ po vyjádření policie
ČR.
schválen zápis kontrolního výboru o
provedené kontrole plnění usnesení
Zastupitelstva obce Draţice za období od
1. 1. 2010 do 30. 6. 2010.
pan Mynařík veřejně ocenil strategii
vedení obce v oblasti prodeje bytů v domě
č.p. 190.
proběhla dílčí kontrola hospodaření
obce Draţice Krajským úřadem v Českých
Budějovicích s kladným závěrem.
naplánováno nové vyvloţkování
komína restaurace KD (realizace 9/2010).
paní Mičíková informovala o přípravách
zahájení školního roku 2010/2011 včetně
personálního obsazení.

Dotace
Obec Draţice obdrţela v letošním roce
finanční prostředky na níţe uvedené akce:
- Pořízení návrhu územního plánu, obec
obdrţela 123 200,- Kč z Krajského úřadu
Jihočeského kraje, akce je jiţ ukončena
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- Výstavba dětských hřišť v Draţicích,
obec obdrţela 287 000,- od Ministerstva
pro místní rozvoj ČR, akce je jiţ ukončena
- Oprava hřbitovní kaple Draţice, obec
obdrţela 383 000,- Kč od Ministerstva pro
místní rozvoj, akce je jiţ ukončena
- Opravy MŠ Draţice, obec obdrţela
83 000,- Kč z Krajského úřadu Jihočeského kraje, akce je jiţ ukončena
- Obnova kapličky sv.Jana Nepomuckého, obec obdrţí 40 000,- Kč z Krajského
úřadu Jihočeského kraje prostřednictvím
ČEZ a.s., akce probíhá
- Úprava prostor hasičské zbrojnice, obec
obdrţela 65 000,- Kč z Krajského úřadu
Jihočeského kraje, akce probíhá
- Draţice-východ – oprava místních komunikací a veřejného osvětlení – obec obdrţí 140 000,- Kč z Krajského úřadu Jihočeského kraje, akce začne probíhat
v měsíci říjnu 2010
- Úroky z úvěru – výstavba bytového
domu, obec obdrţí 100 000,- Kč
z Krajského úřadu Jihočeského kraje,
splátky úroků probíhají průběţně – měsíčně
Obec Draţice tímto děkuje za finanční
pomoc všem poskytovatelům výše
uvedených dotací.

Ohlédnutí za létem

V měsíci červenci proběhl letní tábor
dětí v rekreačním středisku Varvaţov. Desetidenního pobytu se zúčastnilo 25 dětí
pod vedením Jarky Salabové a Lenky
Samcové. Děti si uţívaly prázdninové dny
v přírodě, navštívily hrad Zvíkov, koupaly
se a během soutěţí a her bojovaly o poklad
ostrova pirátů.
Jarka Salabová

O škole
Mateřská škola
Celé prázdniny se ve školce scházelo
několik
maminek
školkových
a
předškolkových dětí s jediným cílem připravit dětem velikánské překvapení.
Zcela fádní a odřené šatničkové botníky se
pod bruskami, štětci a válečky, přeměnily
v nové interiérové kousky.

Malinké děti mají šatničku laděnou do
oranţovo-zelených
barev
a
velké,
předškolní usedají na modro-červených
botníčcích. Místnosti šatniček jsou
doplněny
malovanými,
nástěnnými
dekoracemi,
které
slouţí
jako
podklad pro umisťování výtvarných
díleček dětí. Na proměně pracovaly
maminky celé prázdniny a za veliké
finanční
pomoci
draţické
firmy
SAKUTUS s.r.o. se podařilo to, o co se
snaţily. Rozzářili oči těm nejdůleţitějším
v jejich ţivotě - dětem. Ještě jednou díky
za pracovní a finanční pomoc všem, kteří
se na zvelebení prostorů školky podíleli.
Suchopárová Kateřina
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Základní škola
Prázdniny skončily.
Školní rok 2010/2011 začal slavnostně
za přítomnosti starosty obce pana
Stanislava Flígra ve středu 1. září 2010.
Základní školu a Mateřskou školu Draţice
navštěvuje v letošním školním roce 55
ţáků základní školy a pro předškolní
vzdělávání v mateřské škole je zapsáno 47
dětí.
Ţáci základní školy jsou rozděleni do 3
tříd ( 1. ročník + 2. ročník, 3. ročník + 4.
ročník, 5. ročník je samostatný). 1. ročník
navštěvuje 12 ţáků/ 8 chlapců, 4 dívky/, 2.
ročník navštěvuje 6 ţáků/ 4 chlapci, 2
dívky/, 3. ročník navštěvuje 12 ţáků/ 9
chlapců, 3 dívky/, 4. ročník navštěvuje 12
ţáků/8 chlapců, 4 dívky/, 5. ročník
navštěvuje 13 ţáků/ 6 chlapců, 7 dívek/.
Celkem školu navštěvuje 35 chlapců a 20
dívek. Třídními učiteli jsou paní Jaroslava
Mičíková, Mgr. Blaţena Volfová, Mgr.
Petr Mrzena. V pedagogickém sboru došlo
ke změnám. K 30.6. 2010 skončil pracovní
poměr vychovatelky paní Pavly Dědovské
a dále k 30.6 2010 skončil pracovní poměr
asistenta
pedagoga
Mgr.
Martiny
Balcárkové.
Na
jejich
místa
nastoupily nové pracovnice: do školní
druţiny a současně do mateřské školy paní
Martina Barboříková a na místo asistenta
pedagoga nastoupila Mgr. Jana Volková.
Obě pracovnice mají příslušnou kvalifikaci
a jsou z Draţic. Další změny nastaly
v červenci a v srpnu 2010. Vzájemnou
dohodou skončil pracovní poměr kuchařky
Zdeňky Halašové k 31.7. 2010. Na její
místo se přesunula paní Jitka Fuková. Na
uvolněné místo byla přijata paní Jana
Muţáková. Dohoda o provedení práce/
ekonomka školy/ byla v srpnu ukončena
s paní Pavlou Dědovskou. Na Základní
škole a Mateřské škole Draţice pracuje 14
zaměstnanců na celý či neúplný pracovní
úvazek/ Mgr. Petr Mrzena, Mgr. Blaţena
Volfová, Jaroslava Mičíková, Jaroslava
Salabová, Martin Kučera, Mgr. Jana
Volková,
Mgr.
Alena
Tůmová,
Martina Barboříková, Věra Packová, Hana

Krátká = 10 pedagogických pracovníků,
Renata Samcová, Jitka Fuková, Jana
Muţáková, Blanka Nováková = 4
nepedagogičtí pracovníci/.
O
prázdninách
pokračovala
rekonstrukce
sociálního
zařízení
v mateřské
škole.
První
část
byla provedena minulé hlavní prázdniny.
Současně v téţe budově byla poloţena
v jedné třídě nová korková podlaha.
Maminky dětí z mateřské školy natřely
botníky v šatnách mateřské školy a ve
spolupráci s paní Skalákovou prostory
šaten změnily k nepoznání. Bylo poloţeno
i nové PVC v šatnách mateřské školy. Na
budově základní školy byl nainstalován
domácí telefon, který velmi usnadní
vyzvedávání dětí ze školní druţiny.
Třída pro ţáky 1. ročníku prodělala „
divadelní přestavbu“. Za touto přestavbou
stojí třídní učitelka Jaroslava Mičíková,
která do svého projektu vtáhla i další
pracovníky
/J.
Salabovou,
paní
Skalákovou, P. Mrzenu, L. Veselovský/.
Všem, kteří nám toto všechno pomohli
uskutečnit děkujeme.
Vylepšení pracovních podmínek pro
zaměstnance a ţáky školy se rozhodlo
vedení obce uskutečnit do konce
kalendářního roku. Jako příklad uvádím:
instalaci interaktivní tabule s počítačem do
jedné učebny školy, rekonstrukci školní
kuchyně/ konvektomat, nové pracovní
stoly, nové vybavení- vše splňující náročné
hygienické předpisy/, finanční pomoc
při výuce plavání pro ţáky 3. a 4. ročníku,
nový dětský nábytek do mateřské školy,
pomoc při nákupu učebnic a nových
pomůcek pro ţáky. To je pro nás velice
milá a příznivá zpráva.
Na závěr se chci zmínit o dost podstatné
věci. Na pracovních setkáních ředitelů škol
často slýchám o sloţité spolupráci ředitelů
a zřizovatelů. Po tříleté zkušenosti mohu
konstatovat,
ţe
spolupráce
s mým
zřizovatelem školy /obec Draţice/ je na
velmi dobré úrovni.
Mgr. Petr Mrzena
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Zahájení školního roku 2010 - 2011

Nový školní rok 2010 - 2011 slavnostně
zahájil ve středu 1. září ředitel školy Mgr.
Petr Mrzena na půdě školní druţiny. Přivítat nové prvňáčky, jejich rodiče a prarodiče, ţáky školy a pedagogické pracovníky
přišel jako kaţdým rokem i pan starosta
Stanislav Flígr. Popřál všem ţákům pěkné
známky, pedagogům pohodu a klidné prostředí a rodičům radost ze svých dětí.

Ţáci 5. ročníku doprovodili prvňáčky do
své třídy, kde na ně čekalo nově vytvořené
maňáskové divadlo, které bude součástí
vyučování. První školní den se vydařil a
výsledky celoroční práce se ukáţí na konci
školního roku.
Pohádkový začátek prvňáčků
„ Tak uţ je to tady“, říkali si 1. září naši
prvňáčci a také jejich rodiče, kteří je do 1.
třídy doprovodili. Sešlo se jich tu dvanáct a
všichni se moc těšili.
Nejdříve přivítal p. ředitel natěšené
ţáčky z celé školy v prostorách druţiny
školy, kde představil nejenom dosavadní,
ale hlavně nový učitelský sbor.
Slavnostního zahájení se zúčastnil i pan

starosta S. Flígr. Poté se všichni odebrali
do svých tříd. Prvňáčkům pomohli najít
cestu ti nejostřílenější na škole – páťáci.
Jejich budoucí království bylo vyzdobeno
krásnými obrázky. O ně se postarala moc
šikovná babička jednoho prvňáčka pí. L.
Skaláková, za coţ jí patří velké díky od
paní učitelky J. Mičíkové a hlavně od dětí.
Krásné a příjemné prostředí jim určitě
ulehčí tak důleţitý krok do školních let.
Všechny děti byly nadšené i z loutkového
divadélka, kde na ně čekal jejich budoucí
kamarád Eda Čmelík.

Popřejme všem dětem, aby se jim ten
první rok vydařil a vţdy se našlo něco,
proč se budou kaţdé ráno do školy jen
těšit.
za rodiče prvňáčků
P. Stuchlíková
První cesta do školy dnes a před sedmi
desítkami let
1. září je slavnostním dnem pro tisíce
školáků, ale pro prvňáčky je to den
s velkým D.
Draţice 1. září 2010. Na cestu školákům
vyhrává místní rozhlas. Před osmou hodinou přijíţdím před školu a nestačím se
divit koloně aut, zaparkovat se dá aţ u
vzdáleného kostela.
V chodbě školy vítá příchozí paní učitelka Mičíková – zkušená pedagoţka a
bývalá ředitelka školy. Nasměřuje nás do
klubovny v podkroví jiţ plně obsazené
dětmi, rodiči, asi třemi babičkami a já jediná zástupkyně nejstarší generace ( jsem
totiţ prababička ) a přišla jsem se podívat
na zahájení školního roku se svojí pravnučkou , která šla do školy poprvé.
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Do draţické první třídy jsem také vedla
své děti a to v roce 1962 a 1968.
S pravnučkou Verunkou jsem vstoupila do
té samé třídy, která byla i mojí první třídou
v roce 1941 v době války. Neubránila jsem
se dojetí při pohledu na krásnou světlou
třídu zářící čistotou, vyzdobenou obrázky.
Lavice byly plné školních pomůcek, u lavic řada barevných batůţků a v lavicích
naparáděné děti s rozzářenýma očima.
Usměvavá paní učitelka Mičíková s nimi
jedná s mateřskou něhou. U stěn se kupí
rodiče, blýskají fotoaparáty – atmosféra
skutečně sváteční.
Já jsem nešla do první třídy
s maminkou. Coţ mohla ráno neţ šla na
pole odejít od poklízení dobytka? Starší
sestry mě strčily do třídy a jdi. Tak to dříve
bylo u všech vesnických dětí – starali se
sourozenci. Třída byla ponurá, oprýskané
rámy oken, při větru drnčely tabulky skla,
vrzavá podlaha atd. Tenkrát jsem měla
hroznou trému. Kaţdý jsme dostal jednu
hašlerku. Aktovku jsem měla zděděnou,
celou odřenou ( slouţila totiţ jako boby při
zimních sjezdech ve sněhu od školy přes
Losa aţ ke státní silnici ). Šatičky přešité
z maminčiných, jedinou novou ozdobou
byl uháčkovaný bílý límeček.
Byla válka, bída, ale na školu a dětství
mám přesto ty nejkrásnější vzpomínky. Na
všechny učitele z Draţic: Karla Vokroje,
Josefa Červeného, paní učitelku Boţenu
Novotnou a Ludmilu Slavíkovou, jsem
nikdy nezapomněla. V Táboře pak ve dvou
školách prošly mým ţivotem desítky učitelů, ale ti draţičtí byli nejlepší. S maminkou
jsem šla do školy jedině k zápisu a to byl
dojem doslova hrůzostrašný. Kabinet byl
v přízemí, šlo se přes tmavou klenutou
chodbu kde byli na stěnách vycpaní draví
ptáci. Sovy na mě kulily oči a orlové
s rozepjatými křídly mě tak děsili, ţe mamince dalo dost práce udrţet mi ruku,
abych neutekla. Coţ jsem mohla vědět, ţe
jsou vycpaní a ţe mě nerozsápou.
Dnešní škola to je ráj. Vše září teplými
barvami, třídy, chodby , krásná jídelna
s šikovnými kuchařkami. My jsme nosili
k jídlu jen dva krajíčky chleba obyčejně se
sádlem. Krásná a výborně fungující škola
to je ta nejlepší vizitka obce. S moudrou

paní učitelkou Mičíkovou, která se o původní přestavbu zaslouţila, s laskavou paní
učitelkou Volfovou a agilní Jaruškou Salabovou. Další mladé paní učitelky mi uţ
nejsou známé ( sice je pan ředitel představoval, ale ta paměť…), všechny mi byly
sympatické, všem drţím palce, přeji hodně
trpělivosti a síly, coţ je k výchově našeho
mládí nejvíce zapotřebí. Samozřejmě to
samé přeji veliteli – panu řediteli Petru
Mrzenovi. Ať pod jeho vedením naše škola
dále vzkvétá.
Kdyby teoreticky šla draţická škola bojovat za svoje „ lepší příští „ jak je to nyní
v módě, já, která jsem při zahájení školního roku byla ta nejstarší a nejposlednější
v řadě, šla bych za ně bojovat a postavila
se do první linie. Výborní draţičtí učitelé i
vedení obecního úřadu si zaslouţí obdiv,
úctu a 1*.
A vy milé dětičky,
vaţte si své školičky,
aţ začnete rozum brát,
budete rády vzpomínat.
Vždyť vzpomínky jsou jediným
rájem, ze kterého nemůžeme být
vyhnáni.
Miluše Voborová
( bývalá ţákyně draţické školy)

SDH Dražice
Z hasičské kroniky
V minulých číslech občasníku jsme
zjistily, jak vznikl náš hasičský sbor. Do
tohoto čísla jsem Vám vytáhla článek o
práci hasičů při poţárech.
Rok 1913
Při valné hromadě sboru 5.ledna změněny
stanovy a přijaty nové , schválena i
jinošská družina jejíž správcem zvolen
nově zvolený náměstek velitele p .H. Švec
učitel C. K.
místodržitelstvím stanovy
schváleny výnosem ze dne 20. května 1913
a došly sboru 15. června 1913 . Dne 30.
dubna t .r. vypukl požár v Radkově při
oslavách čarodějnic a vyhořelo 9 čísel. Za
9

náš sbor se dostavil se stříkačkou jež
obětavě vezl s
koňmi p. Josef Šerý
náměstek velitele p. Ant. Švec, četaři Jos.
Plachý, Jan Chval 66 člen A. Kašpar.
Minulého roku vystavěl nový hostinec p.
Josef Samec č.1, který je ozdobou naší
obce a na němž je památný letopočet 1821
– 1912. Od 20. měsíce května nesnesitelná
vedra věštila neklidné jejich zakončení.
Denně se ohlašovali bouře. V pozdní noční
době 5. června přihnala se obrovská bouře
prudký lijavec a kde koho děsilo neustálé
křížení se blesků. Po jedné hodině noční
sjel blesk do štítu obytného stavení p.
Antonína Chvala č.37 ,zničil stavení
obytné, chlévy, ve kterých zůstal dobytek
přes celý požár bez pohromy toliko koně
vyvedeny a dány do stáje p. J. Samce č.1.
Majitele A. .Chvala blesk, který vnikl do
světnice, omráčil. Dále rozšířil se požár
na stavení p.Vojtěcha Vošty č.36 jemuž
zničil i klenutí na chlévě, po ohni spadlo.
Pak vyžádal si za oběť stavení Jana Knotka
č.35 a stavení Marie Voštové č. 97 .Škoda
byla značná. Odhadnuta poškozeným na 70
tisíc Kč a byla jen z části kryta pojištění.
Nejhůře je na tom Marie Voštová jíž i
peřiny shořely i šatstvo. Zabrániti ohni se
nedalo, jelikož bouřka zrazovala lidi od
stavení se vzdalovati k požáru a taktéž i
sbory hasičské až po bouřce ,když v oběť
již padla stavení jmenovaných pohořelých.
Hned po udeření blesku přitáhl náměstek
velitele se členem Frant. Volkem č .99
stříkačku na hráz rybníka
a dali jí
dohromady. Jelikož nebylo nikoho kdo by
stříkačkou fungoval, přivezli jmenovaní
ještě s několika hasiči právě se dostávšímu
stříkačku druhou. Dali ji do rybníka a
hájili stodolu č. 37 a zachránily nejen tuto,
nýbrž i s ní celou stranu obce. Kdyby
bývalo
dosti lidu a hasičů zejména
mladších , mohla zachránit stavení č. 35,
36, 97 jako se zachránilo stavení č .23 a
obytné stavení č .34, když pak se dostavili
hasiči a hodně lidu k pumpování. Z cizích
sborů se dostavili z Tábora, Drhovice a
Meziříčí již později, neboť nemohly dříve
opusit svoje obce. Platně však působily i
potom.
Eliška Cupáková

Ze součastnosti
Máme 3/4 roku za sebou. Spousty akcí
je za námi.
Jedna z nich byl výlet naší "KOŇKY"
do Litoměřic. Jela se ukázat ve své kráse
na sraz hasičské techniky. Bylo to ve
dnech 11.6.-12.6. 2010. V Litoměřicích uţ
na všechny čekal bohatý program rozdělen
do několika dnů. Jedním z nich byla právě
prezentace techniky od různých hasičských
sborů, dále kulturní program nebo večerní
hasičská hudební fontána.
Další akcí nejen hasičů, ale i zástupců
obce a TJ Draţice bylo pozvání do obce
Slovany na Slovensku. Toto partnerské
setkání se uskutečnilo ve dnech 2. 7.- 4. 7.
2010.
Začalo
to
příjemným
pátečním
posezením. V sobotu se druţstvo SDH
Draţice zúčastnilo soutěţe u příleţitosti
110. výročí DHZO Slovany. Soutěţ byla
dle pravidel DPO SR tj. 2 hadice B a 4
hadice C. Draţičtí obsadili 2. místo v
kategorii nad 35 let. Čas útoku měli - 18,92
s. Večer byl bohatý kulturní program s
diskotékou.

Jednou z největších akcí tohoto roku
bylo 125. výročí
draţických hasičů.
Slavilo se na přilehlém školním hřišti. Tato
sláva
začala
soutěţí
jednotlivých
okrskových sborů. Navíc byli pozváni
hasiči z Makova. Jediný, kdo z okrsku
chyběl,
byl Radkov, protoţe pořádal
dětský den. Nejdříve byl útok na dvě
hadice B.
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Jednotlivé skupinky soutěţících se na
útoku vystřídaly dvakrát. Představily se i
drhovické děti. Poţární útok jim šel velice
dobře. Potom pořadatelé přivalili velký sud
naplněný vodou. Ten musely jednotlivé
party štafetově odválet na čas nejdříve na
jednu stranu a hned se zpět vrátit na start.
Další ze soutěţí byla „Velejízda
s trakařem“. Ne kaţdý měl na tento
dopravní prostředek řidičský průkaz.
Hodně jsme se nasmáli. Zvítězil Makov,
druhé byly Draţice a na třetím místě
Drhovice.
Po
skončení
hasičského
klání
následovala ukázka techniky dobrovolných
hasičů z Tábora a po ní vystoupily děti
z leteckomodelářského krouţku
pod
vedením pana Lišky. Děti předvedly i své
ukázky modelových letadel.
Posledním bodem tohoto dne byla po
setmění za pomoci stříkačky šesti proudů
hasičská hudební fontána. Celý den hrála
reprodukovaná hudba. K občerstvení byly
zajišteny nejen klobásky, párky v rohlíku,
káva a čaj, ale i něco pro zahřátí. Posezení
zúčastněných bylo do časných ranních
hodin. Všichni byli spokojeni.
E. Cupáková

Sport
Modelářství
Letošní rok se našim leteckým
modelářům opravdu vyvedl. Po úspěšné
zimní lize se naši junioři opět kvalifikovali
do českého týmu v kategorii F1B, který jeli
reprezentovat aţ do rumunské Salonty na

Mistrovství světa juniorů. I se starším a ne
zrovna nejmodernějším vybavením kluci
nezklamali. Umístili se na 29. a 32. místě.

nadále.

Mistrovství ČR - účastníci z draţického klubu

Pavel Liška
Stolní tenis
Letadlo z MS v Rumunsku, se kterými závodili Jára
Maleninský a Víťa Krátký

Mezitím se uţ celé prázdniny
připravovali ţáci i junioři na mistrovství
České republiky, které letos pořádal
písecký Domov mládeţe na letišti
Všechov.
Postup
si
vybojovalo
předepsaným limitem 280 čtrnáct našich
kluků - jak ţáků, tak juniorů. Výsledky
dopadly nad naše očekávání - v kategorii
ţáků jsme obsadili všechny medailové
pozice.

Medailisté MCR ţáků
Martin Bartoník, Vít Krátký a Ondřej Páša

Na prvním místě se umístil Vít Krátký
(567 s), na druhém Martin Bartoník (408
s), na třetím Ondřej Páša (401 s), na
čtvrtém Martin Dvořák (390 s) a ostatní
také nezklamali. V kategorii juniorů si
stříbrnou medaili odnesl
Jaroslav
Malenický (472 s).
Po tomto úspěchu nás čeká ještě spousta
další práce a příprav na zimní sezonu a
doufáme, ţe se nám takto bude dařit i
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Váţení sportovní přátelé,
Opět půl roku uteklo jako voda, je tady
podzim a s ním se roztáčí další kolo
soutěţe stolního tenisu o mety nejvyšší.
Budeme se snaţit, abychom vylepšili,
nebo alespoň uhájili umístění z loňského
ročníku.
Tréninková fáze je jiţ v plném proudu,
tudíţ připravenost našich druţstev by měla
býti dobrá.
Začátek mistrovských zápasů, která
rozjedou sezónu 2010 - 2011, připadá na
konec září. Hráčské kvality našich týmů
prověří první souboje se Sezimovým Ústím
a Sudoměřicemi u Tábora. Kádr muţstev
zůstává beze změn.
Letos nás opět čekají dva významné
turnaje. První je připraven na konec října a
jedná se o vzpomínkový turnaj na našeho
zesnulého hráče a kamaráda tzv.
„Memoriál Luboše Běhouna“, který
pořádáme jiţ 4. rokem. A další kaţdoroční
akce je „Vánoční turnaj“, který vţdy
přiláká příznivce bílého míčku z širokého
okolí.

Sportu zdar a drţte nám palce!
ŠERÝ JIŘÍ

Volejbalistky
První volejbalový turnaj ţen.
V sobotu 4. 9. 2010 proběhl ve
sportovním areálu TJ Draţice přátelský
turnaj ve volejbalu ţen. Na nově
vybudovaném a osvětleném antukovém
hřišti se utkala 4 druţstva ţen z Draţic a ze
Slap.

Odehrálo se celkem 9 zápasů a první
místo si vybojovalo druţstvo ţen ve
sloţení: P. Stuchlíková, V. Urbanová, J.
Pavlíková, J. Salabová, I. Stuchlíková, J.
Běhounová.

kladně.
Myslím, ţe se nám podařilo celkem
vhodně doplnit hráčský kádr, kdyţ se opět
na náš trávník vrátil Petr Peclinovský na
hostování z Borotína. Petra draţický
fanoušek jiţ zná z úspěšného působení
v minulých ročnících.Věřme, ţe přinese do
našeho
muţstva
potřebný
počet
vstřelených branek. Jako další přišel na
hostování Jan Fák ze Spartaku Sezimovo
Ústí a Ondra Majer z FK Tábor. Ten zde
jiţ také hrál tak doufejme, ţe naváţe na
úspěšné vystoupení z minulého ročníku.
Dalším hráčem, který to u nás zkusí nově
je Jaroslav Pinc z Boţetic. Hostování si u
nás prodlouţil i brankář Milan Rokos,
kterému dělá náhradníka Ondřej Schubert
z FK Tábor.
Kádr „áčka“ tak v současné chvíli tvoří
15 hráčů a je předpoklad pro vytvoření
zdravé konkurence v boji o kaţdý post.

Horní řada z leva: Rokos, Kolář, Fák, Sedlák, Majer,
Voneš, Janda, Kos, Dolní řada z leva: Peclinovský, Veselý,
Novotný, Dvořák, Pinc, Fořt L.

I. Stuchlíková
Fotbal
„A“ tým
Minulý příspěvek do ,,Občasníku“ jsem
končil vzpomenutím plánů na letní
přípravu ,,A“ muţstva. Trénovat se začalo
3x v týdnu prakticky ihned po skončení
uplynulého ročníku soutěţe. I kdyţ hráči se
na trénincích střídali z důvodů čerpání letní
dovolené, o účast většinou nouze nebyla, a
tak lze toto ,,běhací“ období hodnotit
12

V současné době je však tento
nabitý kádr hodně dluţen předpokladům.
Získané 3 body za jediné vítězství z 5
odehraných utkání je ţalostně málo.
Objektivně je však nutné podotknout, ţe
jsme měli na začátku těţké rozlosování,
kdyţ jsme sehráli zápasy s muţstvy, která
budou bojovat o postup do vyšší soutěţe
(Kaplice, Milevsko, Číţová). Poslední
prohraný zápas v Chýnově a hlavně
předvedená hra však naznačují hlubší
problémy ,,A“ týmu. Naši hráči
nezaostávají za ostatními co se fotbalovosti
týká. Rezervy jsou v soustředění se na
daný zápas, v bojovnosti po celých 90.
minut a v patřičné dávce sebedůvěry. Aţ se
nám podaří na odstranění tohoto úspěšně
zapracovat, věřím, ţe se dostaví i výsledky.

Soutěţ je prakticky teprve na začátku, tak
je zatím relativně ještě dost času. Bylo by
škoda,
nevyuţít moţnosti, které
fotbalovému oddílu poskytuje obec
Draţice nejen finanční pomocí, ale i péčí o
krásný sportovní areál nebo přípravou
hrací plochy před domácími zápasy.
Jezdíme jiţ řadu let po stadionech v celých
Jiţních Čechách a mohu tak zodpovědně
posoudit, ţe ten náš sportovní areál patří
k nejhezčím a to tuto soutěţ hrají z větší
části města z regionu.
as.trenéra Lubomír Kolář
Přípravka
Přípravka se 10. srpna sešla na prvním tréninku
nové sezóny jiţ bez některých hráčů, kteří z důvodu
překročení věkové hranice přípravky museli
postoupit do kategorie ţáků. Jedná se o hráče
Honzu Štechra a Daniela Smrţe. Dále do FK
Spartaku MAS Sez. Ústí odešel na hostování
talentovaný mladík Honza Pavlík. Tyto odchody
jsou nedílnou součástí fotbalového ţivota. A tak
nám nezbývá neţ do starší a mladší přípravky
zabudovat další hráče, kteří mají chuť se učit a
zlepšovat se.
Pro tuto sezónu v přípravce evidujeme 32 dětí.
Trénujeme 2 x týdně vţdy v úterý a čtvrtek od
16:15hod. Tréninky absolvujeme v areálu TJ.
Bohuţel jsme závislí na počasí a tak se někdy stane,
ţe trénink musíme pro špatné počasí zrušit.

spatřili zdejší podkrovní prostory. Moc se nám tu
líbilo a místnost si tak oblíbili, ţe jsme ji nazvali
„SOVÍ HNÍZDO“. Místnost má v zadní části
vyvýšené podium, které jsme zvolili pro spaní a
odpočinek. Přední část slouţila k zábavě a hraní
her, které tu byly k dispozici. Nejvíce byl vyuţit
stolní fotbálek. Před spaním jsme vyuţívali video
projekci, kde se promítal kaţdý večer film. O stravu
a pitný reţim se postaraly kuchařky ze školní
jídelny pod vedením paní Renaty Samcové. Takţe
pro kluky známé prostředí s výbornou kuchyní,
prostě ideálně skloubené tak, abychom se mohli
věnovat naplno trénování, které probíhalo na hřišti
TJ a pro případ špatného počasí, bylo moţno vyuţít
i školní tělocvičnu.
Kaţdý den začínal budíčkem a společnou
rozcvičkou na hřišti
před
školou.
Po
rozcvičce následovala
snídaně
zakončená
ranní
hygienou.
V 9:30hod jsme se
vypravili směrem k
hřišti, kde nás čekal 1.
trénink. Oběd byl
naplánovaný
na
12hodinu, na který
jsme se po ukončení dopoledního tréninku
přesunuli opět do školní jídelny. Vydatný oběd nás
natolik zatíţil, ţe jsme museli vyhlásit odpolední
odpočinek. Ti, co nebyli unaveni obědem ani
tréninkem, odpolední volno vyuţili různým hraním
společenských her nebo stavěním různých výtvorů
z Lega či jiné stavebnice. Samozřejmě tím den
neskončil. V 15.30hod jsme se opět vydali směr
hřiště, abychom den zakončili 2. tréninkem a tím
splnili cíl, který jsme si před začátkem dali.
Odměnou za náročný den nám byla přichystaná
večeře a odpočinek. Takto jsme proţili 4 dny plné
fotbalu a hraní.

SOUSTŘEDĚNÍ PŘÍPRAVEK
Na sklonku prázdnin, jsme uspořádali 4 denní
soustředění pro přípravku TJ Draţice. Zúčastnilo se
ho 21 mladých fotbalistů. Obzvlášť nás potěšilo, ţe
soustředění absolvovali i ti nejmenší. Tedy
fotbalisté, kteří ještě chodí do školky. Ubytování i
se stravováním jsme měli zajištěné ve zdejší škole.
Zde nám ředitel školy Mgr. Petr Mrzena propůjčil
podkrovní místnost, která jinak patří školní druţině.
Kluci, kteří do místní školy chodí, toto prostředí
dobře znají a tak nebyli ničím překvapeni ani
zaskočeni, coţ hrálo také svou roli. Ale pro nás
ostatní to bylo příjemné překvapení, kdyţ jsme
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Snad jiţ zmiňované soustředění splnilo svůj
účel, chtěli jsme klukům ukázat, co všechno obnáší
takové dvoufázové trénování, co je to být spolu
několik dnů bez rodičů a spát s kamarády, kteří
mají stejného koníčka. Ale hlavně jsme chtěli, aby
kluci vytvořili partu, bez které se ţádný kolektivní
sport dělat nedá.
Na závěr patří velké poděkování panu
starostovi Stanislavu Flígrovi, panu řediteli školy
Mgr. Petru Mrzenovi a kuchařkám ve sloţení: pí.

Samcová, pí. Tůmová, pí. Muţáková za vstřícné
jednání a podporu při realizaci.
Přípravka TJ Draţice a trenéři

V pátek 10. září 2010 vypukla na sále
KD v Draţicích opravdu vydařená akce.
Jarka Salabová zde oslavila svých
neuvěřitelných padesát let. Kromě blízké
rodiny jí přišli pogratulovat její profesní
kolegové, kamarádi , spousta lidiček
z fotbalového světa, kde se stala klukům
kamarádkou a uţ spoustu let jim pomáhá
jako zdravotnice a v neposlední řadě i její
parťačky z týmu volejbalistek.

Staří páni
V současné době okupují ,,staříci“ 4.
místo v neúplné tabulce. Neúplné proto, ţe
proti muţstvům před nimi mají sehráno o 3
zápasy méně. Důvodem byl nezpůsobilý
terén a zápasy byly odloţeny do podzimní
části.
Podaří-li se odehrát všechna potřebná
utkání, je reálný předpoklad, ţe ,,staříci“
budou opět okupovat přední pozice.

Horní řada zleva: F. Ursacher, P. Pinc, P. Novák, L. Kolář,
J. Stuchlík, J. Louţecký,dolní řada zleva: R. Kraus, J. Chval,
L. Zahajský, P. Kozák, M. Kuba

Na přiloţené fotografii je pouze část
z celkového kádru, protoţe zápasy se hrají
v odpoledních hodinách pracovních dnů, a
tak se často stane, ţe mnohým pracovní
povinnosti znemoţní účast na utkání.

Společenská kronika
Kdo přišel, dobře se bavil.
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L. Kolář

Někteří z gratulantů si pro Jarku
připravili překvapení ve formě malého
vystoupení, básniček a dokonce i osobní
písničky nahrané na CD jako poděkování
za to, co dělá pro druhé vţdy s úsměvem
na tváři.
Zábava byla opravdu veselá, o coţ se
v nemalé míře
zaslouţila i kapela „
NÁVRATY „. Tato hudební skupina se
snaţí o návraty ( proto ten název ) jiţ
někdy zapomenutých českých písní ze 60.
– 80. let a u hostů sklidila velký úspěch.
Proto se vedení obce a SPOZ rozhodlo
kapelu pozvat na „Setkání důchodců“
13.listopadu 2010.

V kapele krásně zpívá rodačka z Draţic
paní Jiřina Borkovcová (dcera Marie
Váchové a Zdeňka Borkovce).

Draţice.
J. Mičíková (Tvoje první paní učitelka)

tým volejbalistek TJ Draţice
Bývalý ţák z draţické
olympiádu v Číně.

školy

vyhrál
„ ABY NOHY NEBOLELY“
Dovolte abychom Vám představili fi. VV
DESIGN spol. s r.o. se sídlem v Táboře –
Čekanicích.
Jsme
registrovaným
výrobcem
Ministerstva Zdravotnictví ČR a předním
dodavatelem
ortopedických
vloţek,
pantolet Hallux Valgus a jiných
podpěrných elementů chodidla. Všechny
naše výrobky jsou klinicky testovány a
k plné spokojenosti jiţ 15. rokem
dodávány na různá ortopedická a
protetická pracoviště v ČR a zahraničí.

Nositel zlaté medaile Stanislav Fořt (vlevo) z Gymnázia
Pierra de Coubertina v Táboře při závěrečném ceremoniálu
Mezinárodní olympiády v astronomii a astrofyzice (IOAA)
v Pekingu.

Zlatou medaili získal v tomto roce na
Mezinárodní olympiádě v astronomii a
astrofyzice v Číně student Gymnázia Pierra
de Coubertina Stanislav Fořt z Draţic.
V celkovém pořadí se umístil osmý ze 107
účastníků z 23 zemí.
Standa uţ si
z olympiády přivezl v loňském roce
stříbrnou a v roce předloňském bronzovou
medaili.
Na cestu ke vzdělání vykročil Standa 1.
9. 1999 v draţické škole. Jiţ první den jako
prvňáček zaujal svým odváţným a
svérázným přístupem, který ho provázel
po celou dobu školní docházky . Byl
zvídavý, cílevědomý , nad úkoly
přemýšlel,
často překvapil svými
originálními nápady a vědátorským
řešením zadaných úkolů.
Stando, Tvoje úspěchy nás velmi těší,
pokračuj tak dál. Děkujeme Ti za vzornou
reprezentaci školy a tím i naší obce
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Rádi také vzpomínáme na začátek, kdy
v r. 1995 vznikaly první naše výrobky
v Draţickém sportovním areálu na hřišti
/prostory nynější restaurace/. Jiţ od
počátku jsou našimi zaměstnanci většinou
občané Draţic, kterých si moc váţíme a
společně 15. rokem táhneme za jeden
provaz.
Náš program „ORTOPEDIK“ se stále
rozvíjí a je doplňován kaţdým rokem o
NOVINKU, která je vyrobena a testována
nejen na základě podmětů lékařů, ale i
široké veřejnosti. Pro narůstající zájem o
naše výrobky pro Vás připravujeme
specializovanou prodejnu v Táboře /ve
Fügnerově ul. pod Sandrou/ s odborným
poradenstvím a vším co se týká komfortu
zdravého obouvání .
TĚŠÍME SE NA VÁS OD 1. 11. 2010
ředitelka VV DESIGN spol. s r.o.
Věra Vlčková

Kalendář akcí
15.-16. říjen volby do zastupitelstva
obce a senátní volby
22.-23. říjen 2. kolo senátních voleb
6. listopadu Hubertská veselice
13. listopad Setkání důchodců
17. listopad Memoriál Luboše Běhouna
ve stolním tenise v KD
19. listopad výstava holubů v KD
Upozornění:
- odvoz komunálního odpadu ( od
4.10.2010 kaţdé pondělí )

Inzerce
Obec Draţice nabízí na prodej do
osobního vlastnictví poslední volné byty
v bytovém domě čp. 190. Informace na
obecním úřadě, nebo www.obecdrazice.cz.

Info
Redakční rada děkuje všem
přispěvatelům do tohoto čísla a těší se na
vaše další příspěvky, které zasílejte
nejpozději do 15. prosince 2010 na
drazice@taborsko.cz nebo osobně doručte
na Obecní úřad Draţice.

Draţický občasník vydává obec
Draţice
Draţice čp. 55, 391 31 Draţice
IČ: 00252239, DIČ: CZ00252239
Registrační číslo MK ČR E
13153
Redakční rada: šéfredaktor:
Lubomír Smaţík, členové rady:
Jaroslava Mičíková, Jaroslava Salabová,
Mgr. Zdeněk Krátký, Hana Krátká,
Stanislav Flígr, Lukáš Fořt
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Odjezdy autobusů - Dražice – Tábor
platí od 13.6.2010

4:50
6:21
6:29
6:42
6:56
7:05
7:34
7:51
8:26
9:06
9:38
11:15
11:19
11:34
Vysvětlivky:

X
X
X
X6
X2
X
7
6
X
X
5,7
X
7
X

12:04
12:34
13:37
13:34
13:58
14:29
15:59
16:24
16:33
17:06
17:39
18:42
19:39
21:18

7
X
X
6,7
X
X
X
X
X
7
X
6,7
X
X

Nestaví na západě
X-Jede v pracovní den
2-Nejede o školních prázdninách
3-Nejede od 24.12-2.1
5-Jede v pátek
6-Jede v sobotu
7-Jede v neděli
Odjezdy autobusů - Tábor - Dražice
platí od 13.6.2010

5:10
5:30
5:45
6:00
6:30
6:50
10:10
11:10
12:10
12:15
12:53
12:55
13:25
Vysvětlivky:

X
X
X
X,6,7
X2
X
X
7
X
6
X
X2
X

15:00
15:05
15:22
15:40
16:20
16:34
17:05
17:12
17:30
18:20
19:30
20:10
22:30

Nestaví na západě
X-Jede v pracovní den
2-Nejede o školních prázdninách
3-Nejede od 24.12-2.1
5-Jede v pátek
6-Jede v sobotu
7-Jede v neděli

X
X
X
7
X
7,2
X,6
7
5
X,6
7,2
X
X

