Úvodní slovo starosty

Vážení spoluobčané,
jsem velmi rád, že Vás mohu oslovit
z úvodníku našeho občasníku v novém volebním období. Zároveň všem děkuji za podporu, kterou jsme od Vás obdrželi.
Když jsme v roce 2002 vstupovali s naším
sdružením do zastupitelstva obce, měli jsme
představu jak obec řídit a spravovat. Historie nám dala za pravdu, že směr, který zvolil
můj předchůdce Stanislav Flígr, byl správný.
Za roky, které jsme odpracovali v řízení naší
obce, jsme nasbírali nemalé zkušenosti. Ty
jsme vložili a vkládáme do praxe ve vedení
obce. Nemohu tedy slíbit nic jiného, než že
navážeme se současnou skladbou zastupitelstva obce na předešlou práci našich předchůdců.
Spolu s místostarostkou jsme se rozhodli,
že budeme pokračovat ve vedení obce jako
neuvolnění. U našich zaměstnavatelů jsme
si vytvořili prostor, abychom se mohli řízení obce věnovat tak, aby naše povinnosti
u nich neomezily čas, který řízení naší obce
potřebuje. Roční úspora na našich mzdách
a dalších režijních nákladech bude více jak
300 000 Kč a rádi ji věnujeme ve prospěch
rozvoje Dražic.
Samozřejmostí je vést obec tak, abychom
ji nezatěžovali neekonomickými půjčkami
a drželi její zdravou ekonomiku tak, jak ji
držel můj předchůdce.
Je před námi několik rozpracovaných
projektů, které jsme převzali a zapracujeme
na jejich dokončení. Velkou prioritu má výstavba domu pro seniory. Na jaře příštího
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roku bychom chtěli dopracovat projektovou
dokumentaci do podoby zadávací dokumentace veřejné zakázky včetně podrobného
rozpočtu a dopracovat ekonomiku celé akce.
Následně zvážíme, jakého dotačního programu se zúčastníme. V kulturním domě chceme pokračovat v jeho rekonstrukci, a to prodloužením schodiště do patra nástavby nad
restaurací a toto patro stavebně dokončit.
Investiční výstavba z minulých roků rozšířila nemovitosti vlastněné obcí. O ty se nyní
musíme samozřejmě postarat, a to nejen
jejich kvalitní správou, ale také opravami,
abychom vše udrželi v odpovídajícím stavu
a hodnotě. Budeme tedy pokračovat v opravách komunikací, které máme rozplánovány
do několika etap. Zahájené opravy bytových
domů čp. 4 a 55 chceme s přispěním dotací
dokončit tak, abychom domy zateplili izolačním systémem, dokončili opravy a výměnu
instalací jednotlivých bytů a opravili či vyměnili střešní krytiny. Opravy nás již čekají
i v bytovém domě čp. 260. Další udržovací
práce nás čekají na ostatních nemovitostech, jako je čistírna odpadních vod, vodovodní řád, areál MŠ a ZŠ, dům HZS a další.
Na hranici životnosti začíná být střecha zázemí sportovního areálu. Zvažujeme v rámci
přípravy její výměny vyprojektovat podkroví
s ubytovacími jednotkami. V areálu hřbitova
bychom rádi zřídili kolumbárium.
Taktéž bychom rádi dokončili skládku pro
bioodpad. Postupně jsme obec vybavili kontejnery na biodpad , vozovou techniku jsme
nyní rozšířili o kolový nakladač.

Vzhledem k nádherné poloze naší obce
a jejímu krajinnému rázu bychom chtěli znovuotevřít některé stezky pro pěší a cyklisty.
Ať už podél Vlásenického potoka či v jiných
částech katastru obce. Zpřístupnit úžasná
místa jak přírodního rázu, tak historie, která se naší obce dotýká. Budeme pokračovat
ve snaze propojit obec cyklostezkou s městem Tábor. Vrcholný cíl by měla být lávka
pro pěší a cyklisty přes řeku Lužnici, o které
snili již generace a v Plánu obnovy venkova
ji má naše obec více jak 20 roků.
Dalších plánů je samozřejmě více a já Vás
o nich budu průběžně informovat.
28. října jsme spolu se Stanislavem Flígrem odhalili pamětní desku u lípy svobody ke 100. výročí vzniku Československé
republiky. Eliška Pospíšilová v krásné řeči
k tomuto aktu zmínila zápisy z naší Obecní kroniky z doby před 100 lety. Zápisy
o tom, jak Slovanské národy iniciovaly v Rakouskouherském parlamentu konec války
a svobodu pro Slovanské národy jak u nás,
tak na jihu Evropy. Jejich následná hrdost
jak byl po 300 letech boj za svobodu a národní cítění úspěšný. Myslím, že je důležité
si toto znovu a znovu připomínat a držet
v nás a našich dětech hrdost a úctu k národní příslušnosti, jejím symbolům a osobnostem a nezapomenout na to jaké úsilí a oběti
museli naši předkové pro svobodu budoucích
generací obětovat.
Z dalších akcí zmíním to, že na konci listopadu si naši členové HZS převzali nové
vozidlo pro zásahovou jednotku. Je to další
krok na naší podpoře všech spolků a sdružení v obci.
30. listopadu jsme se potkali se seniory
na již tradiční akci „Setkání seniorů obce
Dražice“. Myslím, že se všichni výborně
bavili. Babouci byli jako vždy senzační.
Vzhledem k tomu, že byli u nás již potřetí
za sebou, udělali jsme pro příští rok změnu
a objednali jsme Keramičku.
S tradičním rozsvícením Vánočního stromu jsme zahájili advent.
Vážení spoluobčané, chtěl bych Vám všem
popřát klidné prožití posledních dní v roce,
krásné vánoční svátky a do nového roku
2019 zdraví a hodně osobních úspěchů.
Lubomír Smažík, starosta obce 
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Výtah z jednání zastupitelstva obce
41. jednání, konané dne 20. 9.
 Starosta obce předložil a okomentoval čerpání rozpočtu obce k 31.8.2018. Zastupitelé
vzali tuto informaci na vědomí.
 Starosta dále předložil a okomentoval rozpočtové opatření číslo 11/2018, které schválil. Zastupitelé vzali informaci na vědomí.
 Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo znění
kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi
obcí Dražice a panem J.V., na základě které
obec Dražice prodá panu J. V. část pozemku
p. č. 1567/3 (ostatní plocha – jiná plocha
o výměře 81 m2) a p. č. 2202 (vodní plocha,
koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 817 m2), vše v k. ú. Dražice
u Tábora za cenu 150 Kč/m2. Zároveň zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem výše
uvedené smlouvy.
 Starosta informoval o postupu prací ve změnách územního plánu.
 Zastupitelstvo obce Dražice 6 hlasy schvaluje provozování ekonomické činnosti Zá-

kladní školou a Mateřskou školou Dražice,
okres Tábor, spočívající v pronájmech tělocvičny (přístavby ZŠ Dražice) s platností
od 1.10.2018.
 Zastupitelstvo obce 6 hlasy schválilo Dodatek č. 4 ke zřizovací listině příspěvkové
organizace Základní školy a Mateřské školy
Dražice, okres Tábor (povolení ekonomické
činnosti).
 Starosta okomentoval „Provozní řád sportovní haly Dražice“, „Priority pro rezervaci
termínů sportovní haly Dražice“ a „Rozvrh
využití sportovní haly Dražice“. Dále okomentoval kalkulaci ceny nájemného na pronájem tělocvičny, vycházející z předběžného
odhadu nákladů a přiměřeného zisku – cena
byla nastavena na 200 Kč/hodinu pronájmu.
Zastupitelé 6 hlasy odsouhlasili „Provozní
řád sportovní haly Dražice“, „Priority pro
rezervaci termínů sportovní haly Dražice“
a „Rozvrh využití sportovní haly Dražice“
včetně výše ceny pronájmu – 200 Kč/hodinu.

 Zastupitelé 6 hlasy rozhodli, že příspěvek
Tělovýchovné jednotě Dražice na úhradu nájemného za využívání sportovní haly v Dražicích jednotlivými oddíly bude schválen
příštím zastupitelstvem a bude s ním počítáno v rozpočtu na rok 2019.
 Ing. Pospíšilová okomentovala nutnost navýšení kapacity základní školy a družiny
v Základní škole a Mateřské škole Dražice,
okres Tábor. Zastupitelé obce Dražice 6 hlasy schválili navýšení kapacity Základní školy
a Mateřské školy Dražice, okres Tábor, takto:
základní škola – navýšení na 95 žáků, družina – navýšení na 90 žáků.
 Ředitel ZŠ Dražice Mgr. Veselý se představil
zastupitelům a seznámil je se svou vizí vedení ZŠ a MŠ Dražice. Dále je seznámil s připraveností školy na školní rok 2018/2019.
Starosta připomněl, že je důležité pokračovat ve srovnávacích testech žáků (sciotesty).
Paní Mičíková požádala, aby se pokračovalo

dále ve vedení kroniky školy.

Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce, konaného dne 30.10.
Zasedání ustavujícího zastupitelstva obce
Dražice zahájil starosta pan Stanislav Flígr,
který přivítal všechny přítomné.
1. Složení slibu nových členů zastupitelstva obce
Starosta Stanislav Flígr přivítal přítomné
a přikročil ke složení slibu nových zastupitelů.
Celé znění slibu přečetl a následně každý zastupitel prohlášením „slibuji“ svůj slib složili
a potvrdili ho svým vlastnoručním podpisem.
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Pan Stanislav Flígr určil zapisovatelem paní
Ing. Elišku Pospíšilovou a ověřovateli zápisu
z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
pana Ladislava Lva a pana Ing. Zdeňka Novotného.
3. Schválení programu
Pan Stanislav Flígr přečetl program ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Dražice,
který byl řádně vyvěšen na úřední desce OÚ
Dražice. Zastupitelé 9 hlasy schválili program
ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Dražice.
4.Volba starosty a místostarosty
a) Starosta obce Dražice navrhl provést volbu
starosty a místostarosty veřejným hlasováním – aklamací. Zastupitelstvo 9 hlasy tento
návrh schválilo.
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b) Pan Stanislav Flígr navrhl, že pozice starosty bude vykonávána jako neuvolněná a jako
kandidáta pro volební období 2018 – 2022
navrhl pana Lubomíra Smažíka. Zastupitelstvo 8 hlasy tento návrh schválilo, jeden se
zdržel. Následně se nově zvolený starosta
Lubomír Smažík ujal vedení jednání zastupitelstva.
c) Pan Lubomír Smažík navrhl, že pozice místostarosty bude vykonávána jako neuvolněná a jako kandidátku pro volební období
2018 – 2022 navrhl Ing. Elišku Pospíšilovou.
Zastupitelstvo 8 hlasy tento návrh schválilo,
jeden se zdržel.

Finanční výbor
- předseda Stanislav Flígr
- člen Ing. Šašková Eva
- člen Kamil Maroušek

Nově zvolený starosta a místostarostka poděkovali všem přítomným za důvěru, krátce
představili své budoucí působení a slíbili, že
svoji funkci budou vykonávat odpovědně.

Kulturní výbor
- předseda Bc. Ivan Šimák
- člen Bc. Miroslav Flígr, DiS.
- člen Sabina Drtinová

5. Zřízení výborů, volba předsedů a členů jednotlivých výborů
a) Starosta obce představil zřízení výborů zastupitelstva, okomentoval návrh na předsedy a členy jednotlivých výborů. Zastupitelstvo poté 9 hlasy schválilo členy a předsedy
výborů v tomto složení:

Sociální výbor
- předsedkyně Renata Samcová
- člen Voštová Jana
- člen Pavlíková Marie
- člen Jaroslava Mičíková

Kontrolní výbor
- předsedkyně Mgr. Růžičková Dana
- člen Ing. František Kotšmíd
- člen Pavla Kubíčková

Stavební výbor
- předsedkyně Ing. Eliška Pospíšilová
- člen Skaláková Kateřina
- člen Šašek Miroslav
Sportovní výbor
- předseda Bc. Lukáš Stuchlík
- člen Jan Samec st.
- člen Mgr. Veselý Miloš

Dopravní výbor
- předseda Lev Ladislav
- člen Průcha Jaroslav
- člen Kadlec Jaroslav
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Výbor životního prostředí
- předseda Ing. Zdeněk Novotný
- člen Ing. Jiří Zelenka
- člen Ing. Mrázek Stanislav

ve výši 5 + 1 jeho odměny za výkon funkce
s termínem výplaty do 31.12.2018. Zastupitelé odsouhlasili vyplacení odstupného
ve výši 5 + 1 odměn jednorázově do konce
roku 2018, tj. do 31.12.2018.

b) Volba zástupců zřizovatele do školské rady –
Starosta obce navrhnul do školské rady pana
Stanislava Flígra a Ing. Elišku Pospíšilovou.
Zastupitelstvo obce navržené kandidáty 9
hlasy schválilo.
c) Starosta dále navrhl složení redakce Dražického občasníku takto:
 šéfredaktorka Ing. Eliška Pospíšilová
 člen Lubomír Smažík
 člen Čítková Blanka
 člen Bc. Ivan Šimák
Zastupitelstvo obce 9 hlasy schválilo výše uvedené složení redakce Dražického občasníku.
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon
funkcí
a) Zastupitelstvo obce 9 hlasy rozhodlo o poskytnutí odměn starostovi v zákonné maximální výši dle přílohy nařízení vlády č.
318/2017 Sb. od 30.10.2018. Ostatním zastupitelům a předsedům výborů v zákonné
maximální výši dle přílohy nařízení vlády
č. 318/2017 Sb. od 01.11.2018. Členové výborů budou odměňováni jedenkrát za rok
částkou určenou v příloze nařízení vlády č.
318/2017 Sb. s účinností od 01.11.2018.
Výše stanovených odměn:
- Starosta 27 571 Kč hrubého / měsíc
- Místostarosta 24 814 Kč hrubého / měsíc
- Zastupitel + předseda výboru 2757 Kč hrubého / měsíc
- Člen výboru 2298 Kč hrubého / rok, za rok
2018 bude vyplacena poměrná část roční
mzdy ve výši 2/12 z částky 2298 Kč
b) Starosta představil návrh na vyplacení odstupného bývalého neuvolněného starosty
obce pana Stanislava Flígra jednorázově

7. Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce
a) Starosta předložil a okomentoval Jednací
řád zastupitelstva obce Dražice pro následující volební období. Zastupitelstvo obce
Dražice 9 hlasy schválilo Jednací řád zastupitelstva obce Dražice.
b) Starosta obce předložil přítomným zastupitelům návrh plánu práce na rok 2019. Zastupitelé 9 hlasy předmětný plán schválili.
8. Čerpání rozpočtu 2018, rozpočtové
opatření č. 12/2018, předložení pracovní
verze návrhu rozpočtu na rok 2019
a) Starosta seznámil přítomné s čerpáním rozpočtu k 30.9.2018. Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí.
b) Starosta předložil rozpočtové opatření č.
12/2018. Komentář k tomuto opatření poskytl bývalý starosta Stanislav Flígr, který
ho schválil. Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.
c) Starosta předložil a okomentoval pracovní
verzi návrhu přebytkového rozpočtu obce
Dražice na rok 2019 a vyzval zastupitele
k případným připomínkám v nejbližším termínu, aby mohl být v řádné lhůtě vyvěšen
na úřední desce obce Dražice. Dále seznámil
nové členy zastupitelstva obce s postupy,
kterými se musí obec během roku ve vztahu
k rozpočtu řídit.
9. Různé, diskuze
a) Starosta okomentoval znění Darovací
smlouvy, která bude uzavřena mezi obcí Dražice a Mysliveckým spolkem Raště Dražice.

Myslivecký spolek Raště Dražice na základě
této smlouvy daruje obci 3 000 Kč na údržbu
hřbitova. Zastupitelé 9 hlasy schválili znění
darovací smlouvy a pověřili starostu jejím
podpisem.
b) Byl předložen návrh nové veřejnoprávní smlouvy s městem Tábor pro zajištění
agendy přestupkového řízení pro přestupky
spáchané na území obce Dražice s účinností
do roku 2022. Starosta okomentoval změny
oproti smlouvě, která byla uzavřena v minulém období. Zastupitelé návrh projednali se
závěrem, že případná potřeba změny této
smlouvy bude řešena v průběhu volebního
období. Zastupitelé 9 hlasy návrh veřejnoprávní smlouvy schválili.
c) Obec Dražice je členem svazku obcí Mikroregion Táborsko. S novým volebním obdobím
navrhl pan Stanislav Flígr na nového zástupce obce v tomto svazku starostu obce pana
Lubomíra Smažíka. Kandidát byl 9 hlasy
schválen.
d) Zastupitelstvu obce byl představen upravený Provozní řád sportovní haly, který optimálně reflektuje práva a povinnosti všech
uživatelů. Zastupitelé 9 hlasy nové znění
provozního řádu odsouhlasili.
e) Paní Eliška Pospíšilová přednesla potřebu navýšení kapacity školní jídelny ze 140
na 150 porcí, která již byla odsouhlasena
Krajskou hygienickou stanicí se sídlem
v Českých Budějovicích. Požadovaná kapacity bude stanovena od začátku školního roku
2019/2020. Zastupitelé 9 hlasy navýšení kapacity školní jídelny odsouhlasili.
f) Starosta obce předložil a seznámil přítomné se záměry pronájmů nebytových prostor
v majetku obce. Jedná se o 6 garáží u č.p. 4
(Lesanka), skladový prostor v č.p. 4 (Lesanka) a sklad u č.p. 134. Zastupitelé 9 hlasy odsouhlasili vyhlášení záměrů pronájmu výše

uvedených nemovitostí.

Obecní vozový park
V listopadu se náš vozový park rozšířil o další dvě vozidla – kolový nakladač a dopravní automobil pro zásahovou jednotku. Jak už bylo
psáno v dřívějších občasnících, oba vozy byly
hrazeny převážně z dotačních prostředků.
O dopravním automobilu se více dozvíte
z příspěvku od hasičů. Já pouze dodám, že
vozidlo stálo 965 157 Kč. Tento výdaj pokryje
dotace z Ministerstva vnitra ve výši 450 000 Kč
a dotace z GP Jihočeského kraje ve výši
297 000 Kč. Zbývajících 218 157 Kč bude hrazeno z rozpočtu obce.
Kolový nakladač, tovární značky CASE,
spolu se dvěma velkoobjemovými kontejnery byl pořízen v rámci projektu „Recyklace
odpadů v obci Dražice“, který byl podpořen
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ze Státního fondu životního prostředí. Jak je
z názvu patrné, tento stroj bude využíván při
nakládání s odpady – bioodpadem. Nakladač

stál 1 515 646 Kč. Dotace je přislíbena ve výši
1 288 299 Kč, zbývajících 227 346 Kč je hrazeno z rozpočtu obce.
V současné době obec disponuje pracovním
strojem Magma Alficar (stará Magma), traktorem Zetor, Multicar M27 (nová multikára)
a kolovým nakladačem CASE. Tyto stroje obec
využívá při manipulaci s odpady, stavebních
pracích, dopravě materiálů, práci v lese, údržbě veřejného prostranství atd. Letošní podzim
byl ve znamení technických prohlídek. I když
nás letos trošku potrápila legislativa (zpřísnění požadavků na projití technickou kontrolou),
všechny stroje jsou v dobrém technickém stavu
s platnými osvědčeními.
Blanka Čítková 
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Oslavy 100. výročí
vzniku Československé republiky
Letos si všichni různými způsoby připomínali významné 100. výročí vzniku Československé republiky. Naše obec se zapojila
do kampaně, která pátrala po Stromech svobody, vysazených na počest republiky a k připomínce svobody a demokracie. Kronikářka, paní
Mičíková, si na jeden pamětní strom vzpomněla. Jedná se o lípu stojící za bývalou kampeličkou, která byla vysazena při příležitosti oslav
50. výročí vzniku ČSR. Naši lípu jsme zaregistrovali mezi další Stromy svobody, které díky
digitální mapě, dostupné na www.stromysvobody.cz, nebudou už nikdy zapomenuty. V této
kampani byly zmapovány příběhy 3 173 historických stromů vysázených za posledních 99

let. Dalších nejméně 2 350 nových vzpomínkových stromů veřejnost vysadila v průběhu
letošních oslav. Nejaktivnějšími sázeči se staly obce a školy. Nově vysazenými stromy jsou
z 62% lípy.
V Dražicích jsme žádný strom nesázeli. Jako
připomínka významného výročí byla vyrobena
pamětní deska, která byla v den výročí vzniku
ČSR slavnostně odhalena u našeho Stromu
svobody. I přes nepříliš příznivé počasí se slavnostního odhalení zúčastnilo okolo čtyřiceti
občanů, kteří si poslechli českou hymnu a krátké připomenutí událostí roku 1918 z obecní
kroniky.
Blanka Čítková 

Historie
Co se píše v obecní kronice z roku 1918?
 31. května 1918 nastoupil na zdejší školu
nový řídící učitel pan Prokop Hron. Opět se
začalo vyučovat ve čtyřech třídách.
 Koncem měsíce května a začátkem června
byla chladna a mrazy, takže zmrzly brambory, kvetoucí žita, borůvky a ovoce.
 Rozšířila se epidemie španělské chřipky,
podléhala jí zejména mládež a starší osoby.
 30. září 1918 byly z důvodu vyjednávání
příměří a míru zastaveny vojenské operace
na bulharském bojišti. „Červánky míru svítají. Světová válka chýlí se ku konci a není daleký
den, kdy bude uzavřen konečný mír. Československá revoluce.“
Takto byl v kronice zachycen vznik Československa
„V pondělí 28. října 1918 v 10:00 hodin přišla

první úřední zpráva z Prahy, která vzrušila celé
město. Rakousko-uherský ministr zahraničí Andrássy oznámil prezidentu Spojených států severoamerických Wilsonovi, že Rakousko-Uhersko
uznává oprávněné nároky Čechoslováků a Jihoslovanů na samostatný stát a že přijímá veškeré
podmínky o příměří a míru, čímž trvale odzvoněno
říši Rakousko-Uherské. Zatímco česká delegace
vedená doktorem Kramářem byla na cestě do Švýcar, proveden v Praze převrat – revoluce nekrvavá.
Národní výbor s rázností ujal se ještě dopoledne
veřejné správy, prohlásil se za nejvyšší instanci
a vydal k lidu československému provolání, v němž
oznamuje, že stát československý vstoupil v život.
V Dražicích konalo se oznámení samostatnosti
tím způsobem, že páni učitelé Šitta a Švec s p. Trskou sezvali několik občanů, vzali hasičské lampiony a s hudbou (na tahací harmoniku) a zpěvem

prošli Dražicemi, za nimiž seřadilo se občanstvo
a vešlo do hostince u Králíků, kde v krátkém, ale
výstižném proslovu význam dnešního dne oznámil
pan učitel Šitta.
Dne 5. listopadu konala se ve škole školní slavnost na oslavu čsl. samostatnosti, které se zúčastnila obecní zastupitelstva přiškolených obcí, místní školní rada a mnoho hostí.
Dne 8. listopadu konána nová slavnost
na 300-letou paměť bitvy na Bílé hoře společně se
sbory hasičskými sdruženými v okrsku dražickém,
na níž předneseny básně a proslov p. učitele Šitty
a vybráno 538 korun pro pozůstalé po padlých legionářích.“
Do 1. světové války od roku 1914 narukovalo z Dražic 130 mužů. Dle sčítání obyvatel
v roce 1910 měly Dražice 722 obyvatel.
Alena Janíčková 

Události roku 1938 perem dražického kronikáře
V zemi rakouské udál se přes noc na 11.
března státní převrat, neboť Rakousko splynulo s říší německou. Od tohoto dne začíná se
mezi lidem projevovati obava z války.
21. květen byl svátkem celého kraje, neboť
do Tábora přijel president republiky dr. Edvard Beneš se svou chotí a vysokými úředníky.
Z naší obce byla na tuto slavnost vyslána hasičská deputace s praporem. Bohužel ale tento den byl neslavnostně zakončen, a sice tím,
že byli do zbraně povoláni někteří příslušníci
branné moci v celé republice. Od této doby nastává všeobecná nejistota, lidé nevědí, zda mají
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podnikat či nikoliv a ve státě se jedná s německou menšinou o jejich požadavky. (Počet obyvatel české a slovenské národnosti přes 8 milionů, počet občanů německé národnosti přes
3 miliony). Nikdo neví, co z toho bude a tak
s napětím je očekávána doba příští.
Září 1938 - V těchto dnech se již vědělo, že
se něco připravuje a nervozity v lidu přibývalo. Mezinárodní poměry mezi státem naším
a Německem se den ze dne horšily. Věděli jsme,
že to dobře nedopadne a že to co nejdříve vybouchne. Strach z války byl hrozný. Přes obec
projelo v noci mnoho vojenských automobilů

a ten strach se ještě zhoršil. Již začali býti povoláváni vojáci na obranu státu.
V těchto dnech – byl to pátek 23. září v 10
hodin večer, kdy rozhlas oznámil, že prezident
republiky nařídil mobilizaci čsl. branné moci.
Noc z pátku na sobotu byla probděna. Všude
se připravovali ke splnění svých povinností. Již
kolem třetí hodiny ráno, kdy již byly vylepeny
mobilizační vyhlášky, přišli do obce vojáci z Tábora, aby připravili ubytování pro své kamarády. Ráno v sobotu již odcházeli za doprovodu
pláče rodin otcové a synové na nádraží.
Alena Janíčková 
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40. výročí otevření KD v Dražicích
Kromě 100. výročí založení samostatného Československa, si připomínáme také
významné výročí pro Dražice, a to 40. výročí otevření „našeho“ kulturního domu.
Požádali jsme toho nejpovolanějšího,
pana Miloslava Samce, zda by se s námi
o své vzpomínky nepodělil.
„V pátek 15. prosince 1978 ve 13:00 hodin
byl slavnostně otevřen kulturní dům v Dražicích za účasti vedoucích pracovníků okresu.
Ministři kultury, spojů a představitelé Jč KNV
se písemně omluvili z pracovních důvodů.
Výstavbu kulturního domu plánoval národní
výbor pod vedením předsedy Josefa Borkovce
již v létech 1946 - 1947. V obci byla provedena
peněžitá sbírka. Na tanečních zábavách se prodávaly natištěné kartičky „1 cihla na postavení
KD“. Byly zahájeny přípravné práce spojené
s výstavbou kulturního domu. Z peněz získaných sbírkou, byla vybudována na zahradě
u Pášových studna, která měla kulturní dům
zásobovat vodou. Postavení kulturního domu
bylo plánováno na pozemku pana Josefa Šerého pod základní školou. Projekt vypracovala
projekční kancelář „Baťa“ a tento projekt je uložen v archivu obecního úřadu. Dřevo na stavbu
kulturního domu národní výbor získal z lesa,
který byl majetkem obce. Ze dřeva zhotovil trámy, latě a prkna. Nakoupil střešní krytinu (tašky) a zahájil ručně výkop sklepu. Přebytečnou
zeminu odvážel na sousední pozemek za pomocí kolejničky a sklápěcího vozíku zapůjčeného cihelnou z Drahnětic. Všechen stavební
materiál byl ukládán vedle staveniště.
Náhle předseda Borkovec onemocněl a zemřel. Tím skončily veškeré práce na stavbě kulturního domu. Část stavebního materiálu převzalo JZD, část byla prodána a zbytek se ztratil.
Po volbách v roce 1960 do MNV Dražice nastoupilo nové vedení. Při vypracování volebního programu na dvě volební období se mimo
jiné rozhodlo, že obec občanům postaví kulturní dům, na který v minulých létech skládali peníze. Byla schválena odměna 20 000 Kčs za vypracování studie nového kulturního domu.
Jednu studii vypracovala dvojice ve složení
Ing. arch. Ivo Loos a p. Malátek z Prahy, druhou dvojice Ing. arch. Otakar Jankovec a arch.
Václav Drozda z Tábora. MNV se rozhodl pro
studii vypracovanou táborskou dvojicí. Obě
studie jsou uloženy na obecním úřadě.
Předseda a tajemník byli pověřeni jednáním s ONV, Jč. správou spojů a Jednotou s.d.
v Táboře. Jč. správa spojů s návrhem souhlasila, s.d. Jednota požadovalo postavení KD co
nejblíže silnice a vybudování parkoviště. Dále
požadovalo v KD výčep s formankou, kuchyni,
jídelnu, kancelář, byt pro vedoucího a sklepy.
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MNV si dal do požadavku vybudování víceúčelového sálu, přísálí, jeviště, kulisárnu, šatny pro herce, lékařskou ordinaci s čekárnou,
knihovnu, místnost pro ženy, šatnu, místnost
pro schůzovou činnost organizací a vinárnu
se samostatným vchodem. Projektová studie
byla předložena ke schválení předsedovi ONV
T. Lavičkovi. Po prostudování předseda ONV
slíbil, že ONV stavbu doporučí za předpokladu, že stavba nepřekročí částku 5 000 000 Kčs.
Do této částky stavbu povoloval Jč KNV. Stavbu přes 5 000 000 Kčs již povolovala vláda ČR
a zde by byla jen malá naděje na její schválení.
Stavba musela být budována v akci „Z“ s úsporou 20% rozpočtové částky. Na základě těchto
ujednání byl předložen požadavek na zhotovení projektu projektové kanceláři Ing. arch. Otakara Jankovce. Výstavba pošty se již do této
hodnoty nevešla z důvodu překročení hranice
5 000 000 Kčs. Proto byla postavena jako samostatná stavba. JčŘS složilo na účet 500 000
Kčs jako zálohu na stavbu. Z této částky se financoval nákup stavebního materiálu jak pro
poštu, tak i pro kulturní dům. Jako první byla
zahájena výstavba pošty a přitom probíhaly
terénní úpravy pro výstavbu KD. Stavbyvedoucím byl pověřen Jan Mašek, člen rady MNV
a předseda výstavby. Mistr Josef Pejša, Vojtěch
Novotný, Václav Stuchlík, Miroslav Hanzlík
pracovali na stavbě KD pravidelně každý den.
V sobotu, v neděli dopoledne a o dovolené přicházeli na pomoc členové NV, občané František
Samec, Alois Kutiš, Jan Novotný, Jaroslav Šikýř, Stanislav Kos, Václav Kocík, Jiří Burian,
Josef Kozojed a další. Na výstavbě se v hojném
počtu podíleli zedníci a přidavači z Meziříčí.
Po dokončení hrubé stavby pošty se začalo
s budováním základů, sklepů, kotelny, šatny
a místností v přízemí kulturního domu. Dále
pokračovala výstavba sálu, přísálí a prostor
pro Jednotu. Po položení stropních panelů nad
přísálím vznikla velká plocha. Bylo uvažováno

využít této plochy k výstavbě reprezentační
klubovny, galerie, balkonu a sociálního zařízení. Tento záměr byl projednán a po delším
přesvědčování schválen předsedou ONV Jaroslavem Černým s tím, že nástavba bude vyprojektována i financována jako samostatná akce.
Na zakrytí sálu byly zhotoveny dle projektu
Mostárnou Hustopeče z Brna železné vazníky pro zastřešení a zavěšení podhledů stropu
sálu. Stavba kulturního domu byla dokončena
na podzim roku 1978. Potřebný stavební materiál byl nakupován na Moravě a v Jižních Čechách (Stavebniny Tábor). Výstavba kulturního domu byla prováděna v akci „Z“, svépomocí
občanů a včetně nástavby stála 5 000 000 Kčs.
Postavení obou objektů, KD a pošty, trvalo téměř 7 let. Podrobný přehled o odpracovaných
hodinách našimi občany je uložen v archivu
obecního úřadu.
Kulturní dům byl během posledních několika let přestaven. Z šaten, místnosti pro schůze
společenských organizací a vinárny byla vybudována prodejna potravin a kadeřnictví. Na galerii byla zrušena reprezentační klubovna.
Proběhla rekonstrukce sociálního zařízení, vytápění kulturního domu, zazdění oken v přízemí sálu, výměna oken, některých dveří v celém
objektu, zastřešení terasy. Obecní úřad zrušil
chodbu za jevištěm, šatny pro herce, lékařskou
ordinaci s čekárnou. Současně byla provedena
nástavba o jedno patro. V uvolněných místnostech vznikly po stavebních úpravách kanceláře
pro zaměstnance obecního úřadu, archiv, v patře pak zasedací místnost, kancelář starosty
a místostarosty. Došlo k novému zastřešení
nad sálem, restaurací a obecním úřadem. Nad
restaurací byla provedena nástavba o jedno
poschodí. Kulturní dům rozzářila nová fasáda.
Dokončení nástavby nad restaurací má obecní
úřad v plánu v příštím roce.“
Miloslav Samec 
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Sportovní
hala Dražice
Po schválení podmínek zastupitelstvem
obce zahájila naše nová sportovní hala
dnem 1. října 2018 oficiální provoz. Provoz haly se řídí rozvrhem, který je na každý týden upřesňován a zveřejňován
na adrese www.facebook.com/shdrazice
(odkaz pod ikonou haly v akcích na webu
obce) a ve vývěsce u haly.
Využití haly se řídí schválenými prioritami a provozním řádem: 1. ZŠ a MŠ, 2. TJ
Dražice, 3. celodenní akce, 4. dlouhodobé nájmy, 5. krátkodobé nájmy. Nájemné: 200,- Kč/
hod, vstup pouze na čip, odpovědná péče o zařízení haly, dodržování pořádku a odpovědnosti každého nájemce. Za organizaci provozu
a pořádek v hale odpovídá správce haly František Kotšmíd, tel. 733 517 075.
Během pracovního týdne je hala v dopoledních hodinách plně využita dětmi naší základní
a mateřské školy. Na aktivity školy navazují
zájmové kroužky nejmenších: taneční škola
ATAK, SK REPO a přípravky TJ Dražice. Poté
většinou následují tréninky jednotlivých oddílů naší TJ. V sobotu a v neděli je naopak hala
zaplněna především sportovními aktivitami
našich občanů, ale i nájemců z blízkého okolí.
Týdenní rozvrh využití haly je prakticky zaplněn dlouhodobými akcemi, kromě dosud volných termínů v pátek večer a v sobotu okolo
poledne. Neznamená to však, že by v hale nebyl prostor i pro zájemce, kteří dosud nevyužili
možností dlouhodobé rezervace termínu. Podle pravidel využití haly dochází k občasnému
zrušení plánované rezervace (musí být oznámeno minimálně 5 dnů předem). Tyto volné
termíny jsou nabízeny všem ostatním zájemcům. Sledujte proto pravidelně zveřejňované
rozvrhy a zejména výše uvedenou facebookovou stránku, kde jsou zveřejňovány aktuální
informace.
V průběhu vánočních prázdnin (od 24. prosince do 2. ledna) bude v hale speciální rozvrh.
Budou organizovány turnaje a exhibice (stolní
tenis 25.12., tenis 27.12 a 29.12., …), nebudou
však celodenní. Pořád zůstane dost prostoru
na to, kdy může každý vyměnit domácí pohodlí u televizních pohádek za chvilku zdravého
a příjemného pohybu. Přijďte si se svými blízkými nebo kamarády zahrát fotbálek (pouze se
sálovými míči), nohejbal, volejbal, tenis či stolní tenis, florbal nebo si jen tak zaběhat a udělat
něco pro sebe a dobrou náladu.
Uvidíme se.
František Kotšmíd 
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Základní škola v Dražicích
Tak trochu jiné učení

Rádi bychom do klasické výuky zařazovali co nejvíce projektového a prožitkového učení prostřednictvím různých projektových dnů. Toto učení by mělo přispět především k rozvoji klíčových
kompetencí žáků - komunikativních, sociálních, občanských, pracovních a kompetencí k řešení
problémů. Především by takové učení mělo žáky více bavit a umožnit jim zažít ve škole něco netradičního, nového a zábavného.
Všem dětem, žákům, rodičům a přátelům našich školských zařízení si dovoluji popřát jménem
svým a všech zaměstnanců MŠ a ZŠ Dražice vánoční klid a pohodu, hodně štěstí, zdraví a osobní
spokojenosti v novém roce.

Evropský den jazyků

Ve čtvrtek 27. září jsme v naší škole uspořádali Evropský den jazyků. Společně jsme začali biblickým příběhem o Noemově arše a babylónském zmatení jazyků. Následně jsme vytvořili „cihlu“,
která symbolizovala jednu evropskou zemi. Na závěr jsme postavili vlastní věž z vytvořených cihel
jako symbol porozumění a spolupráce. Věřme, že si žáci uvědomili význam přísloví „Kolik řečí
umíš, tolikrát jsi člověkem“.

100 let od vzniku ČSR

V pátek 26. října jsme si připomněli 100 let od vzniku Československé republiky. První vyučovací hodinu jsme společně ve třídě zhlédli krátkou prezentaci, která nám představila nejvýznamnější chvíle a dny v historii Československa. Poté jsme pracovali ve skupinách. Skládali jsme dohromady rozstříhanou státní hymnu a státní vlajku, poznávali jsme slavné československé obchodní
značky, určovali jsme slavné osobnosti našich dějin na starých i současných bankovkách, z lana
jsme vytvářeli hranice bývalé i současné republiky, orientovali jsme se ve slepé mapě, poznávali
jsme historické hranice naší vlasti v průběhu času a seznámili jsme se s archaismy. V průběhu celého dne školou rezonovala ta nejkrásnější česká hudební skladba „Kde domov můj“.

Martinské putování

Ve středu 7. listopadu jsme využili jednoho z posledních krásných slunečných dní a strávili jsme
ho celý venku. Připravili jsme „Martinské putování“, kde děti musely projevit vytrvalost, odvahu,
rychlost, fantazii a prokázat i dostatečné vědomosti a schopnosti při spolupráci ve skupině. Nebylo vůbec jednoduché zaběhnout štafetu v lipové aleji, poslepu projít provazovým bludištěm, přejít
po laně nataženém mezi dvěma vzrostlými stromy, složit báseň o svatém Martinovi, trefit míčkem
„martinskou husu“ a při tom všem ujít dva kilometry v terénu. Po obědě jsme se sešli nahoře
v družině, kde „leadeři“ shromáždili své týmy a společně přednesli básně, které složili. Odpoledne
jsme zakončili na hřišti u táboráku opékáním buřtů a „maršmelounů“.
Miloš Veselý – ředitel MŠ a ZŠ Dražice 
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ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Září

Říjen

Polární expedice – focení s tučňáky
Špuntíci se učí chodit ve dvojicích
Cesty lesem

Pohádka „O princezně“ (Divadlo Kolem)
Farma Novákovi Meziříčí
Malování stromů
Drakiáda

www.obecdrazice.cz
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Listopad

Prosinec

Výroba pavouků
Přespávání „Pastelek“ v MŠ
Vystoupení pro seniory – předškoláci
O cukrářce Barborce (Divadlo Úsměv)
SCREENING – posouzení školní zralosti

Cvičíme v nové hale
Návštěva z pekla

Přání
Za Špuntíky - dáreček,
za Lištičky - pohodu a klídeček,
za Pastelky - ať je šťastný každý domeček.
8
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ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Září
Závody v přespolním běhu
Veselé dny po celý rok
Družinové sportování
Evropský den jazyků
Nová sportovní hala

Říjen
100 let Československé republiky

www.obecdrazice.cz
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Říjen
Dovedné ruce v družině
Brýlový den
Cyklo výlet
Živé učení

Listopad
Florbal – přátelské utkání
Martinské putování

Prosinec
Čertíci ve škole
Vystoupení pro seniory

Za školáky – hodně zdraví,
jak se v mnoha přáních praví.
10
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Soutěž dýní 2018

Podzimní dny ozdobily tradiční dýňové
výzdoby. Do každoroční akce se zapojili děti
a rodiče z Dražic, Meziříčí i Drhovic. Poslední
říjnovou neděli okrášlili soutěžící svá obydlí
oranžovými dekoracemi. Fantazii se meze nekladly, takže na nás čekalo mnoho krásných
a kreativních výzdob. Tři vítěze vylosoval pan

ředitel ZŠ Dražice. Cenu poroty vyhrály, po náročném rozhodování, děti ze školní družiny.
Všichni vítězové byli z poukázky do hračkářství nadšeni a avizovali, že jí náležitě využijí.
Děkujeme za účast v soutěži a věřte, že příště
se může usmát štěstí i na vás.
Sdružení rodičů ZŠ Dražice 

Rozsvícení
vánočního stromu
a adventní jarmark
V předvečer první adventní neděle proběhlo na návsi v Dražicích rozsvícení vánočního
stromu. Smrček se nám letos zahalil do nových
světýlek. Krásnými barvami bude zářit po celý
advent až do Tří králů. Každoroční jarmark nabídl adventní věnce, jmelí pro štěstí, vánoční
dekorace a domácí cukroví. Jeden ze stánků
patřil ZŠ Dražice, kde si mohli návštěvníci jarmarku zakoupit výrobky tvořené žáky místní
školy. Na své si opět přišly i mlsné jazýčky. Teplý čaj a lahodný punč rozehřál každého zmrzlíka. Milovníci vánočních tradic zakousli sladkou vánočku. Z pestré nabídky zabijačkových
pochoutek si každý mlsoun vybral v řeznictví
U Raka. K navození předvánoční atmosféry
přispěli i Dražičtí komedianti svým hudebním
vystoupením. Novinkou letošního jarmarku
byla „Andělská přání“. Čtyři andělky rozdávaly dětem kartičky, kam si holky a kluci napsali
svá vytoužená přání. Dospělí svá přání zapsali
na andělskou tabuli. Věříme, že se každému
jeho přání splní.
Přejeme Vám advent plný krásných chvil!
Sdružení rodičů ZŠ Dražice 

Lampionový průvod

V neděli 11. listopadu byl po setmění zahájen lampionový průvod. Počasí nám tentokrát
velmi přálo. Na startu u ZŠ Dražice se sešli děti
i dospělí v hojném počtu. Potemnělé ulice Dražic se postupně rozzářily světýlky z lampionů
různých tvarů, barev a velikostí. Jako dlouhý
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had se průvod proplazil až do areálu dražického
hřiště, kde na účastníky čekal teplý čaj a občerstvení. Na hřišti pokračoval program úžasnou
ohnivou show, ze které nikdo nespustil zrak.
Celý večer završil barevný ohňostroj.
Sdružení rodičů ZŠ Dražice 

11

prosinec 2018

Fotbal

Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi poděkovat za podzimní část
sezony všem členům realizačního mužstva
a všem členům hráčského kádru za jejich výkony a vzornou reprezentaci naší tělovýchovné jednoty. Bohužel o lepší umístění a větší
bodový zisk nás během podzimní části sezony
připravilo velké množství zraněných hráčů.
Prakticky v žádném utkání nemohli trenéři počítat se všemi hráči, vždy byl minimálně jeden

klíčový hráč zraněn. Celkový bodový zisk (20
bodů) v neskutečně vyrovnané krajské tabulce
zaručuje v jarní části sezony velmi zajímavou
podívanou. Tímto si vás dovoluji pozvat na jarní utkání a především poděkovat za vaši neutuchající podporu během celého fotbalového
roku. Jménem Tělovýchovné jednoty Dražice
vám přeji mnoho úspěchů, nejenom sportovních a hodně štěstí a zdraví v novém roce.
M. Veselý, předseda oddílu kopané 

Fotbal muži „B“
Minulou sezonu 2017/2018 muži „B“ ukončili ve 3. třídě krásným druhým místem v tabulce. Předstihl nás pouze soupeř z Myslkovic,
který exceloval na první příčce celou sezonu.
Novou sezonu 2018/2019 jsme začali na hřišti
v Chotovinách, kde jsme nového soupeře porazili. Na domácím hřišti v Dražicích se nám
daří. Všechny podzimní zápasy, mimo toho
posledního, jsme vyhráli. Snad jsme tím potěšili i fanoušky z Dražic, kterých chodí na naše
zápasy pomálu. Poslední domácí zápas, který
byl zároveň i dohrávkou 2. kola jsme remizova-
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li. Na hřištích soupeřů se nám tolik nedařilo.
Proto také zimu přečkáme na 4. místě tabulky,
kde nám na prvního chybí pouze 3 body. Doufáme, že se nám na jaře podaří vyšplhat ještě
výše. V zimě budeme trénovat v krásné nové
sportovní hale v Dražicích. Nevyhnulo se nám
ani zranění, je to vidět na fotce z posledního
utkání, kde je v civilu brankář Honza Žák, chybí Roman Vačlena a pracovně byl mimo Roman
Valášek. Přejeme fanouškům fotbalu krásné
Vánoce a hodně zdraví do nového roku 2019.
Za „B“ mužstvo Marta Dvořáková 

Starší přípravka
Mužstvo starší přípravky je po podzimní
části okresní soutěže na prvním místě. Svoji
vysokou výkonnost hodlá v zimním přípravném období poměřit, v rámci několika zimních halových turnajů, s předními krajskými
mužstvy.
L. Bauer
trenér st. přípravky 

Setkání s historií
ve sportovním duchu
Osmé Setkání s historií s 69 účastníky proběhlo 16. listopadu v sále kulturního domu
v Dražicích. Spartakiádu roku 1980 připomnělo promítání filmu, který tehdy natočil pan
Vladimír Žlůva. Přestože film nebyl ozvučený,
vzpomínky pamětníků promítání vhodně doplňovaly. Ve druhé části večera nás mile překvapili letečtí modeláři svým vzorně připraveným
programem. Přítomní se zájmem sledovali prezentaci o historii a činnosti klubu, prohlíželi si
výstavku modelů letadel, fotografií, obdivovali
množství diplomů a pohárů z různých soutěží
a závodů. Celý program zajímavě a téměř profesionálně slovem provázel Víťa Krátký, o své
zážitky se podělil Jára Malenický a nakonec
vždy skromný, ale velmi pracovitý, obětavý
a trpělivý vedoucí klubu pan Pavel Liška. Za 20
let dokázal přivést mnoho svých svěřenců až
na stupně vítězů. Právem mu patří poděkování
a udělení Ceny starosty obce za aktivní práci
s dětmi a mládeží a reprezentaci obce. Plaketu
mu předal starosta obce pan Lubomír Smažík.
Pavle, přijmi poděkování i od mnoha dalších
příznivců, kteří Ti fandí, přejí optimistickou
náladu, stálé zdraví, pevné nervy a další úspěchy.
Jaroslava Mičíková 
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Sbor dobrovolných hasičů

Vážení spoluobčané,
poslední naší akcí měla být výroční valná
hromada, která se konala 24. 11. 2018. Starostou sboru Františkem Máchou ml. byl shrnut
rok 2018 a přednesen plán na následující rok.
Mezi plánovanými akcemi jsou tradičně sběr
kamene a železného šrotu. Stejně tak hasičská
soutěž okrsku, soutěž O pohár starosty obce
Drhovice. SDH má k dnešnímu dni 70 členů.
Velitel zásahové jednotky Michal Páša informoval o činnosti JSDHO. Počet členů 17, počet
zásahů 1. Strojník Miroslav Kadlec informoval
o stavu techniky a hasičské zbrojnice. Jednatel
Aleš Melich informoval o situaci dodání nového dopravního automobilu pro JSDHO (viz.
níže).
Dále proběhlo předání věrnostních stužek
za příslušnost ke sboru. Za 10 let práce stužku

převzali paní Milena Knotková, pánové Tomáš
Knotek a Lukáš Stuchlík. Za 30 let práce stužku obdrželi paní Jana Kadlecová, pánové Petr
Kuchár a Milan Soldát. Dále nám byl při VVH
předán Pamětní list od OSH Tábor ke 100.

výročí založení Československa, za dlouholetou tradici sboru. U stejné příležitosti byl předán Pamětní lis panu Františku Máchovi st.
za dlouholetou činnost ve sboru. Při následné
diskusi pronesl několik vět nový starosta obce
Lubomír Smažík. Z jeho úst zaznělo poděkování za činnost a spolupráci. Zazněl příslib v další
náklonnost a podporu JSDHO a SDH. Závěrem byl jménem výboru všem popřán hezký
adventní čas, zdraví a porozumění v roce 2019.
Na začátku jsem zmínil, že valná hromada
měla být poslední akcí, avšak následovala ještě
jedna. Dne 30.11.2018 přivezla zásahová jednotka obce předčasný vánoční dárek, dopravní automobil. Následují den jsme se potkali
v naší hasičské zbrojnici za účasti starosty obce
a z jeho rukou jsme symbolicky převzali klíče
od vozu. Automobil byl financován z velké části
z dotace od ministerstva vnitra a Jihočeského
kraje. Obec Dražice hradila cca 20 %. Jedná se
o dopravní automobil do 3,5t s 9 místy k sezení, určený primárně k přepravě a evakuaci
osob. Vozidlo je vybaveno povinnými prvky dle
vyhlášky o technických podmínkách požární
techniky. Mezi základní prvky patří majáky
modré barvy, vysílačky, velkokapacitní lékárnička, požární světlomety, přenosný hasící přístroj, ruční vyprošťovací nástroj, apod.
Nyní zbývá poděkovat všem, kdo se podíleli
na úspěšném zpracování a realizaci dotačního
titulu.
Závěrem mi dovolte jménem výboru SDH
všem popřát krásné Vánoce a v příštím roce
především zdraví a porozumění.
Aleš Melich 

A jdeme do nového
V září 2018 nastal dlouho očekávaný okamžik, kdy se náš sport stěhuje do krásné, nové
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sportovní haly. Přejeme si a pevně doufáme, že
se stolní tenis v Dražicích bude i nadále rozvíjet
tím správným směrem. Mezi mládeží se nám
daří probouzet zájem o tento sport, a všichni si
mohou přijít každé pondělí zatrénovat.
Soutěžní sezóna 2018-2019 se opět rozjela
a jistě nebude nouze o dramatické zápletky
a souboje mezi jednotlivými mužstvy. Po 7 kolech základní části zaujímáme střed tabulky.
Chceme i nadále pořádat naše dva turnaje,
které s tímto sportem souvisí.
Dne 17. listopadu se uskutečnil 12. ročník
Memoriálu Lubomíra Běhouna a zároveň 3.
ročník Memoriálu Oldřicha Janíčka. Účast 28
hráčů je zdárným příkladem toho, že je o tento
turnaj velký zájem. Pořadatel společně s hlavním sponzorem firmou COMETT PLUS, spol.
S.r.o. se akce zhostili na výbornou.
Vánoční turnaj, který se koná 25. prosin-

ce, bude v nové hale. Dovoluji si touto cestou
oslovit širokou veřejnost a na tuto akci všechny
srdečně pozvat. Všichni, kteří v dobrém přicházejí, jsou vítáni. V 8:30 hod bude prezentace
a v 9:00 zahájení. Vstupné pro děti do 15 let
bude 50Kč a pro dospělé 100Kč. Občerstvení
zajištěno.
PS: Sálová obuv je podmínkou.
Sportu zdar a stolnímu tenisu zvlášť!
Jiří Šerý 
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Podzim leteckých modelářů

Dražičtí juniorští závodníci na stupních vítězů
na MČR mládeže

Dražičtí závodníci s vedoucím klubu na MČR mládeže

Vrcholem sezóny dražických mládežnických
modelářů bylo i v letošním roce Mistrovství
České republiky mládeže, které tentokrát
pořádal klub MK Dražice na letišti Všechov.
Stejně jako před čtyřmi lety, kdy dražický klub
pořádal MČR mládeže poprvé, bylo krásné počasí a z pořadatelského hlediska lze tuto soutěž
prohlásit za velmi úspěšnou. Dražický klub
reprezentovalo na MČR 6 závodníků ve třech
věkových kategoriích. Náš jediný zástupce
v kategorii mladších žáků Zdeněk Čítek obsadil
třetí místo a získal tak svou premiérovou me-

daili z MČR. V kategorii starších žáků s velkým
náskokem triumfoval Kamil Čítek a přidal tak
do své sbírky již druhý titul mistra republiky.
Další dražičtí závodníci v této kategorii Tomáš
Král a Štěpán Bartoník na medailová umístění
nedosáhli. Nejúspěšnější byl dražický tým v kategorii juniorů, ve které se na stupně vítězů
probojovali dva jeho zástupci. O to se svými výkony zasloužili stříbrný Lukáš Halaš a bronzový Ondřej Král. Díky těmto medailovým umístěním lze tedy považovat letošní MČR mládeže
za úspěšné i po sportovní stránce.

Dne 13. října se Jaroslav Malenický zúčastnil
MČR v kategorii F1B, kde obhajoval titul mistra republiky z předcházejících dvou let a mohl
se tak stát prvním závodníkem v historii České
republiky, kterému by se podařilo tento titul
obhájit ve dvou po sobě jdoucích letech. I tentokrát se svými výkony probojoval, společně
s dalšími 3 závodníky, až do závěrečného rozletu, ve kterém se mu bohužel nevydařil start
a skončil tak “až” na 3. místě.
Vít Krátký 

Jawa klub 2018
Letošní rok nám celkem přálo počasí, a tak
jsme už v březnu začali vyrážet na svých Jawách na vyjížďky po širokém okolí. Navštívili
jsme mnoho veteránských srazů a závodů. Ať
to byli Petrovice, Moraveč, Sedlčany, Chyšky,
Chotoviny, Chýnov a Tábor – Harachovka.
Také v Dražicích jsme 9. června uspořádali již 6. ročník srazu motocyklů Č.S. výroby,
kde se zaregistrovalo sto motorkářů na stro-
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jích Jawa a ČZ. Letos jsme program obohatili
o sprint na sto metrů do kopce ke kostelu. Pak
už sraz probíhal v tradičním rytmu. V půl jedné se stroje vydali na osmdesáti kilometrovou
spanilou jízdu, která měla dvě zastávky. Po dojezdu do Dražic proběhlo vyhodnocení sprintu
a losování startovného.
V srpnu Jawa klub pravidelně vyjíždí na třídenní výjezd po České republice. Letos jsme

zvolili západní Čechy, kemp Hnačov. Najeli
jsme něco přes 400 km a poprvé Jawa klub překročil státní hranice s Německem.
Na závěr bych chtěl poděkovat vedení a zaměstnancům obce Dražice za podporu při pořádání srazu a všem, kteří náš Jawa klub podporují.
Za Jawa klub Míra Kadlec 
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Vítání občánků
V letošním roce obec Dražice přivítala do života 12 nových občánků, 8 děvčátek a 4 chlapečky. Slavnostní obřad se uskutečnil v zasedací síni obecního úřadu v sobotu 10. listopadu.
Občánky přivítal starosta pan Lubomír Smažík. Vzhledem k tomu, že se nám v letošním
roce opravdu „urodilo“, musel být slavnostní
akt rozdělen do dvou částí, pokaždé bylo přivítáno 6 občánků. O kulturní vložku se postaraly děti ze základní školy, které přednesly pod
vedením paní Jarky Salabové krásné básničky
– nejedno oko nezůstalo suché. Máme radost,
že v naší obci mladí lidé zůstávají, a že nám zde
vyrůstá nadějná generace.
Jarka Slabá 

Spolek mladých muzikantů Mexická vlna
boda a po prvních zkouškách dělal dojem, jakoby s MexWave hrál odjakživa. Post basáka
málem obsadila natěšená Jana Šimková, která
si s námi i zahrála, ale později po dlouhém váhání a omluvě odřekla. Takže basu zatím hraji
já sám.
Během soustředění jsme absolvovali celkem 7 zkoušek v celkové délce 13 hodin hrubého času. S novou rytmikou jsme vybrousili 7 songů ze stávajícího repecu a pustili se
do novinek, což bylo celkem 5 nově secvičených coverů.

Vzadu zleva: Šimon, Honza, Vohrada a Maru. Vpředu
zleva: Peťa, Míša, Anička a, Adri. Foto: archiv kapely.

S nástupem podzimu a koncem letního období skončili v kapele MexWave dva zakládající členové: David Výborný (bicí) a Honza Švec
(baskytara). Ostatní členové mě jasně přesvědčili, že mají chuť pokračovat, pročež jsme
rychle vyhledali náhradu a zahájili tak novou
éru kapely.
Po dobrých zkušenostech z loňska jsme se
o víkendu 12.10.-14.10.2018 vrátili do rekreačního střediska Lužnice v Dobronicích
u Bechyně, kde jsme se po delší pauze sehrávali a rozšiřovali repertoár. A taky jsme zalepili
díru po odchodu bubeníka Davida a basáka
Honzy. Na bicí s námi nově hraje Šimon Svo-
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Soustředění s námi nakonec absolvovala
i naše textařka a pěvecký kouč (nevím, jak se
to přechyluje do ženského rodu) Petra Janová
z Prahy, která se ohlásila skutečně na poslední
chvíli. Ta se hodně věnovala korekci a secvičení
vokálů našich zpěváků Adri a Míši, ale i celkovému soundu kapely. Společně s Petrou jsme
kapele představili i 2 nové vlastní songy.

a zazpívá koledy v „adventním“ složení v Meziříčí při rozsvícení vánočního stromku na 1.
Adventní neděli dne 2.12.2018 od 16:30.
Na Štědrý den 24.12.2018 pak od 16:00 vystoupí na vánočním zpívání v Dražicích.
Do života kapely můžete nahlédnout
na webech: www.mexwave.webnode.cz, www.
bandzone.cz/mexwave anebo na www.facebook.com/mexwave.cz
Spolek podporují různí sponzoři, počínaje obcemi Meziříčí a Dražice, přes soukromé
osoby až po komerční společnosti. Všem podporovatelům upřímně děkuji za jejich pomoc
a dobrou vůli.
Na setkání s Vámi na vydařených hudebních
akcích se těší Petr Vobora 

Užili jsme si i spoustu legrace při večerních
dýcháncích, anebo při sobotní podvečerní výpravě do nedaleké restaurace za smažákem, co
se na talíři topil v oleji asi jako Titanik v Atlantiku. Takže jestli budete někdy v Dobronicích,
na smažák jeďte raději až za ves…
Závěr? Před soustředěním jsem měl trochu obavy z toho, zda se po 4 měsících podaří kapelu nějak slušně oživit. Ale ujistil
jsem se, že MexWave nejen že byla „polita
živou vodou“, ale výtečně se i sehrála s bubeníkem Šimonem, kterému spolek zakoupil nové skvělé bicí. A rozhodně máme chuť
pokračovat dál.
Ještě dvě pozvánky: MexWave zahraje
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Mikulášské setkání seniorů
V pátek 30. 11. 2018 se v Kulturním domě
v Dražicích uskutečnilo setkání seniorů. Celkem se sešlo 110 účastníků. Milé hosty přivítal
starosta obce pan Lubomír Smažík společně
s předsedou kulturního výboru obce panem
Ivanem Šimákem. Starosta zároveň představil novou předsedkyni sociálního výboru paní
Renatu Samcovou. Ta se stala nástupkyní paní
Jaroslavy Mičíkové, která tuto funkci úspěšně
vykonávala řadu let. Všechny určitě potěšilo
krásné vystoupení dětí a žáků z dražické mateřské a základní školy. O veselou náladu se
postarali chlapci z kapely Babouci, kteří zahráli k poslechu a k tanci. Během večera seniory
překvapivě navštívily čertice z pekla. Přinesly
s sebou několik léčebných moků a s našimi seniory si připily na zdravíčko. Prostřednictvím
dotazníků se mohli všichni vyjádřit k akcím,

které se budou konat v příštím roce. Největší
zájem je o divadlo, tuzemské zájezdy a cvičení

pro seniory. Poděkování patří rovněž panu
Janu Samcovi za zajištění chutného občerstvení a obsluhy baru. Celý večer probíhal v dobré
náladě a již dnes se těšíme na další setkání.
Sbor pro občanské záležitosti 

Sbor pro
občanské záležitosti
JUBILANTI (září – prosinec)
Jaroslav Šikýř		
Dražice čp. 33
Marie Chvalová 		
Dražice čp. 27
Jaroslava Komínková
Dražice čp. 219
Zdeněk Chval		
Dražice čp. 2
Jaroslava Kuchárová		
Dražice čp. 111
Zdenka Turecká		
Dražice čp. 133
Rudolf Hrubý		
Dražice čp. 260
Miloslav Samec		
Dražice čp. 55
Vlasta Plocková		
Dražice čp. 260
Jiří Záhora		
Dražice čp. 155
Josef Páša		
Dražice čp. 98
Silvestr Haumer		
Dražice čp. 94
Všem jubilantům přejeme do dalších let
pevné zdraví, mnoho spokojenosti a osobní
pohody.
NARODILA SE
Isabel Svobodová		
Dražice čp. 266
Isabelce přejeme do života jen to nejlepší.

Plánované kulturní
a společenské akce

Autobusem do Tábora a zpátky
Odjezdy autobusů – Dražice–Tábor 9. 12. 2018–30. 11. 2019
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14. 12. 2018 ZŠ 16:00
Vánoční dílna
21.12.2018 KD 17:00-21:00
Jóga
22.12.2018 KD 9:00-17:00
Jóga
22. 12. 2018 náves od 16:00
Zpívání u stromečku
– „Ráček“ LŠU Sezimovo Ústí
23.12.2018 náves od 16:00
Zpívání u stromečku – děti ZŠ
a MŠ Dražice
24. 12. 2018 kostel od 14:30
Mše svatá – Vigilie s dětmi
24. 12. 2018 náves od 16:00
Zpívání u stromečku – „MexWave“
25. 12. 2018 kostel od 8:30
Mše svatá
25. 12. 2018 SH od 8:30
Vánoční turnaj ve stolním tenise
26.12.2018 kostel od 8:30
Mše svatá
30.12.2018 kostel od 8:30
Mše svatá
1. 1. 2019 kostel od 8:30
Mše svatá
5. 1.2019 obec od 9:00
Novoroční putování s blahopřáním
19. 1. 2019 KD od 20:00
Dražický ples
22.2. 2019 KD od 19:00
Sportovní ples
2. 3. 2019 KD od 14:00
6.ročník Dražického koštu pálenek

www.obecdrazice.cz

