Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Skončilo období předvolebního boje a prezentace volebních programů, které vás měly
oslovit a vyzvat k účasti ve volbách, ve kterých
jste mohli rozhodnout o dalším směřování
naší obce. Volební systém, dle kterého se volí
do obecních zastupitelstev, se může leckomu
zdát nespravedlivý, neboť dává po přepočtu
výhodu uskupením s menším počtem obdržených hlasů. Osobně se domnívám, že v případě kandidatury jednotlivých kandidátů by
byl nejspravedlivější systém dle počtu hlasů.
V naší obci by tak bylo zvoleno prvních devět podle nejvíce obdržených hlasů. Stávající
systém však i tak převážně rozvrhuje síly dle
počtu obdržených hlasů a může tak ustavit
zastupitele respektující vaši volbu. Dovolte mi,
abych poděkoval všem, kteří se na organizaci
voleb účastnili a hlavně Vám všem, kteří jste si
našli chvilku pro volbu, a to bez rozdílu, které
sdružení či kandidáta jste volili. Z výsledku
v letošních volbách je zřejmé, že většina z vás
požaduje pro obec stávající, přínosný způsob
řízení a její směřování k prosperitě, udržitelnému rozvoji a přátelskému soužití.
Samozřejmě, že život v naší obci nežil jen
volbami ale i dalšími aktivitami, o kterých si
můžete přečíst v našem občasníku. Ze stavební
činnosti mi nedá nezmínit pokračující nástavbu
mateřské školy, která prací našich řemeslných
spoluobčanů a ostatních dodavatelů výrazně
pokročila, a tak lze snad již lépe odhadovat její
uvedení do provozu. Jestliže se nám vše podaří tak, jak si představujeme, mohli bychom
v první polovině ledna, po provedené inspekci
ze strany hygieny, požádat o kolaudaci objektu
a zahájit provoz v únoru 2015. Ke spolupráci
na vybavení nových prostor MŠ jsem oslovil
rovněž okolní obce a společně hledáme vhodné
řešení pomocí dotace z krajského úřadu.
Další velkou stavební akcí, kterou jsme zakončili v tomto roce, je vybudování nové hasičské zbrojnice. V měsíci listopadu proběhlo
úspěšně kolaudační řízení a k předání objektu
do užívání našemu sboru dobrovolných hasičů by mělo dojít 12. prosince letošního roku.
Domnívám se, že dílo, jehož celkové náklady se
pohybují kolem 1,4 milionu korun, budou moci
využívat celé generace našich současných i budoucích hasičů.
Poslední již tradiční zdařilou akcí, která se
uskutečnila v sobotu 29. listopadu, bylo rozsví-
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cení vánočního stromu na naší návsi. Na tomto
místě je potřeba poděkovat Sdružení rodičů
naší ZŠ a všem, kteří se na přípravě podíleli.
Zároveň děkujeme společnosti E.ON, která
darovala obci nové osvětlení stromu v celkové
hodnotě 33 tisíc Kč. Tento dar nám umožnil
udělat radost i dětem naší školy a školky, a to
osvětlením vánočního stromu u školy.

Konec roku se neúprosně blíží, a tak mi dovolte popřát Vám do závěru toho letošního
roku poklidnou vánoční pohodu, dětem pak
hodně potěšujících dárků a do nového roku
2015 pevné zdraví a mnoho sil do zvládání cesty životem.
Flígr Stanislav, starosta obce
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Co také hradíme z rozpočtu obce?
– § 6171 Činnost místní správy

Nerada už se vracím k volbám, ale vzhledem
k tomu, že se v rámci předvolebního boje v některých letácích objevily údaje o financích obce,
nedá mi to, abych se k tomuto tématu ještě nevyjádřila. V letáku strany Společné Dražice bylo
uvedeno, cituji: „Jaká je pravda o šetření a obci
je vidět z minulých rozpočtů, kdy současné vedení zvýšilo částku na činnost místní správy
z 594 000,- Kč v roce 2007 na 1 228 000,- Kč
v roce 2014“.
Tato čísla byla správná, avšak týkala se plánovaného rozpočtu obce na uvedená období
a výsledné částky tak byly jiné – viz tabulka.
Všichni dobře víme, proč se obec při plánování rozpočtu v roce 2007 držela „při zemi“, toto
téma bylo vzhledem k tehdejší finanční situaci
mnohokrát omíláno. Ráda bych vysvětlila, co
všechno se z těchto financí hradí.
Od roku 2007 nastala spousta změn. Obec
se stala plátcem DPH, což si vyžádalo rozsáhlé
změny systému finančního výkaznictví. Z toho
důvodu bylo nutné zakoupit nové softwarové
moduly, jejichž prostřednictvím se všechna účetní data zpracovávají a následně odesílají do Centrálního systému účetních informací státu.
Vedení obce též přibyla povinnost oznámení
o jiných vykonávaných činnostech v souvislosti
se zákonem 159/2006 Sb. Z tohoto důvodu byl
pořízen modul Evidence oznámení. Vidimace,
legalizace (ověřování) a časté změny v jejich
doložkách probíhají rovněž prostřednictvím
počítačových modulů, které bylo též nutno
zakoupit. Tím odpadly i další nemalé náklady
na časté změny razítek.
V souvislosti s datovými schránkami a elektronickými podpisy jsme museli pořídit elektronickou spisovou službu. Každoročně je třeba prodlužovat elektronické certifikáty nutné
k elektronickým podpisům. Obec zprovoznila
nové webové stránky a s tím spojenou službu
„Geosense“, která byla v letošním roce rozšířena o další aplikace. U všech těchto aplikací

Porovnání nákladů místní správy za období 2006-2014
Rok
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
říjen 2014

Plánovaný rozpočet
693 000,00 Kč
594 000,00 Kč
627 000,00 Kč
710 500,00 Kč
750 000,00 Kč
1 045 700,00 Kč
1 197 900,00 Kč
1 138 000,00 Kč
1 228 000,00 Kč

musela obec uhradit nejen náklady na jejich
pořízení, ale každoročně hradí i poplatky za jejich provoz. V neposlední řadě občané využívají
službu SMS rozhlasu, která je rovněž hrazena
z finančních prostředků místní správy.
Z těchto financí jsou hrazeny i náklady
na stravné všech zaměstnanců, tzn. i těch, kteří u nás pracují přes úřad práce (v letošním roce
5, loni 4). V roce 2007 zde takto zaměstnán
nebyl nikdo.
Další položky tvoří mzdy zaměstnanců
(od roku 2011 přibyla na obec další pracovní
síla), náklady na školení, daňové poradenství,

Dotace na správu
Rok
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Částka
10 466,00 Kč
16 168,00 Kč
17 300,00 Kč
18 600,00 Kč
202 600,00 Kč
154 100,00 Kč
157 700,00 Kč
143 300,00 Kč
145 300,00 Kč

poštovné, cestovné, spotřebu energií atd.
Zde bych chtěla upozornit, že starosta ani
místostarosta naší obce si za 8 let, kdy jsou
ve funkci, nikdy nenárokovali náklady na cestovné či telefonní služby, nábytek do svých

Skutečnost
768 735,63 Kč
708 523,93 Kč
701 552,43 Kč
772 911,03 Kč
775 398,84 Kč
998 943,47 Kč
1 075 504,25 Kč
1 042 192,95 Kč
1 055 725,12 Kč

pracoven v novém úřadě si hradili rovněž sami
a platí i spoustu dalších věcí, o kterých se řadový občan prakticky nedozví.
Od roku 2012 sídlí obecní úřad v nových
prostorách. Zařízení, nezbytné pro jejich provoz, také nebylo zadarmo.
Náklady na úklid prostor úřadu jsou minimální vzhledem k tomu, že si jej provádějí jeho
zaměstnanci v „neúřední“ době.
Co může někdo pokládat za zbytečné, je nákup květin do oken obecního úřadu, ale myslíme si, že dělají radost nejen nám, ale i těm,
kteří k nám zavítají.
V tabulkách níže najdete porovnání plánovaného a skutečného rozpočtu na místní správu
a výši dotací z Krajského úřadu Jihočeského
kraje za uvedené období. V souvislosti se stále
narůstající administrativní agendou narostla
od roku 2007 i výše poskytovaných dotací, ze
kterých obec částečně pokrývá i své vzrůstající
náklady.
Výkazy Fin 2-12, kde najdete podrobné čerpání rozpočtu obce, jsou k dispozici na webových stránkách naší obce v sekci „Rozpočet
– Výkazy plnění rozpočtu“. Výkazy jsou zveřejňovány měsíčně vždy po účetní uzávěrce. Tyto
údaje by měly být zveřejňovány na webových
stránkách všech obcí, takže občané mají možnost porovnání.
Jaroslava Slabá 

Páteřní komunikace v Dražicích
V souvislosti s volební kampaní se objevilo
i téma zklidnění provozu na silnici 1/19 protínající naši obec.
Nikoho z nás netěší výrazné zvýšení zatížení
této komunikace a to zejména kamiony. Jedná
se však o silnici první třídy ve správě Ředitelství
silnic a dálnic, které je přímo řízeno Ministerstvem dopravy. Jedině tato organizace může dát
pokyn k jakékoli investiční akci týkající se této
komunikace, například k vybudování obchvatu.
Obchvat jako takový je tzv. liniovou stavbou,
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která samozřejmě neřeší pouze problémy Dražic,
ale i ostatních obcí jako jsou Drhovice, Oltyně,
Opařany a další. K tomu, aby mohlo být k takové investiční akci přikročeno, je zapotřebí studie
proveditelnosti a ekonomická analýza, přičemž
návratnost akce musí být potvrzena koeficientem vnitřního výnosového procenta sloužícího
k rozhodnutí, zda lze na takovou stavbu použít
evropské prostředky. Financování pouze z národních zdrojů je samozřejmě nereálné.
Pokud budou požadované parametry splněny,

zahájí se procesy projektování a schvalování,
výkupy pozemků a posléze zahájení výstavby
samotného díla. Doba tohoto procesu, pokud
budeme optimisty, bude něco kolem deseti let.
Příklady z Česka ukazují, že je to někdy i více než
dvacet let.
Kdo sleduje situaci kolem výstavby silnic
a dálnic a zejména organizační problémy Ředitelství silnic a dálnic ví, jaké neduhy provází
výstavbu dálnic D1, D11, D3, obchvat Českých
Budějovic a další. Ten také musí uznat, že in-
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tervence obce Dražice nebo i svazku obcí v čase
nečerpání finančních prostředků EU nebude
efektivní. Představa, že se ŘSD vrhne na přípravu stavby obchvatu, kde nejsou zahájeny první
kroky přípravy stavby, je mírně řečeno úsměvná.
V žádném případě to však neznamená, že
se zastupitelstvo obce touto situací nezabývá.
Avšak jediným možným řešením v současné
době a časovém horizontu měsíců až let je zahájení provozu mýtného systému na silnicích
prvních a nižších tříd. Opět, kdo sleduje vývoj
kolem této problematiky ví, že se to Ministerstvu dopravy ne zcela daří. Jakmile bude znám
dodavatel mýtného systému, vstoupíme s ním
samozřejmě v jednání ve smyslu zařazení silnice
1/19 do zpoplatněných komunikací.
Tím bude odstraněna „výhoda“ bezplatného
průjezdu na tahu Brno – Plzeň a opačně a pokud
bude systém řádně nastaven, ekonomika vrátí
kamiony na dálnice D1 a D5. Provoz na komunikaci se tak opět stane únosným.
Důsledkem takového řešení je však posunutí rozhodnutí o přípravě obchvatu na pozdější
období, protože v důsledku snížení dopravní
zátěže nebude ekonomická návratnost investice
výhodná.
Jako každé volební období samozřejmě vyzveme ŘSD, aby podniklo kroky ke zklidnění
dopravy v obci. Například výstavbou odbočovacího pruhu na sídliště západ nebo k součinnosti
při řešení cyklostezky Dražice-Tábor. Myšlenku
obchvatu zmíníme také. Odbor dopravy Městského úřadu v Táboře ani Jihočeský kraj nám
v tomto, vzhledem k rozsahu svých kompetencí,
nepomůže. Jaký vliv na její dostavbu tyto instituce mají, můžeme sledovat na dálnici D3. Proto
se jeví lépe, konat menší kroky, které mohou pomoci v horizontu měsíců až let, než čerpat energii na projekt, pokud vůbec uskutečnitelný, tak
spíše ob generaci.
Ladislav Lev 

Poděkování
Nezávislí kandidáti sdružení Vstřícné Dražice
touto cestou děkují voličům, kteří našemu sdružení
a jednotlivým kandidátům při komunálních volbách
do obecního zastupitelstva dali svůj hlas.
Vaše důvěra a chuť podpořit naše představy o rozvoji obce nás velmi potěšila a zisk 13-ti procent hlasů
v prvních volbách není pro naše sdružení vůbec špatným výsledkem.
Pro nás je úspěchem vstup na půdu zastupitelstva
obce byť pouze jedním mandátem, což nás však motivuje k další práci, přestože v obecním zastupitelstvu
bude mít jedna strana zásadní většinu, což nepovažujeme za dobré pro demokracii.
Jsme lidé, kteří mají chuť něco dělat a aktivně se
podílet na budoucnosti obce, ve které chceme i nadále
žít, pracovat, bavit se či sportovat.
Ještě jednou děkujeme, vítězům voleb gratulujeme
a věříme, že povedou naši obec ku prospěchu všech jejích obyvatel.
Vstřícné Dražice 

www.obecdrazice.cz

Výtah z jednání zastupitelstva obce
41. jednání, konané 28. 8.
 Vzato na vědomí čerpání rozpočtu v příjmech a výdajích k 31. 7. 2014.
 Vzata na vědomí rozpočtová opatření
č. 10–12/2014.
 Schváleno rozpočtové opatření č. 13/2014.
 Schváleno znění Smlouvy o právu provést
stavbu na cizím pozemku s panem M.S.
a vzato na vědomí Rozhodnutí o zřízení sjezdu ze stávající místní komunikace
p.č. 1259/3 v k.ú. Dražice u Tábora.
 Schváleno znění Smlouvy o zřízení práva věcného břemene, která bude uzavřena
mezi obcí Dražice a společností E.ON Distribuce a.s. za účelem osobní služebnosti
plynárenského vedení přes obecní pozemek
p.č. 2144/2 k.ú. Dražice u Tábora.
 Schválena smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci POV Jihočeského kraje v roce
2014 číslo SD/OREG/132/2014, která bude
uzavřena mezi obcí Dražice a KÚ Jihočeského kraje ve věci poskytnutí dotace ve výši
29 227 Kč na úroky z úvěru – výstavba bytového domu čp. 260.
 zamítnut návrh realitní kanceláře Golden
Castle s.r.o. Tábor na snížení kupní ceny nemovitosti čp. 22 na částku 350 000 Kč.
 informace o obdržení oznámení z ÚRRRSJ
České Budějovice o schválení projektu „Místní komunikace Kulturní dům – kostel Dražice“ k financování a předloženo ke schválení
znění úvěrové smlouvy č. 99009387274
s Komerční bankou a.s., pracovištěm Tábor,
na jeho předfinancování, které Zastupitelstvo schválilo. Výše úvěru činí maximálně
3 025 000 Kč.
 Schváleno znění Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního
programu NUTS II Jihozápad, která bude
uzavřena mezi obcí Dražice a Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad na projekt „Místní komunikace kulturní dům
– kostel Dražice“, registrační číslo projektu
CZ.1.14/1.5.00/31.03050 .
 informace o získání dotace z Operačního
programu životního prostředí na akci „Zavedení systému svozu bioodpadu v obci Dražice“.Schváleno znění Výzvy k podání nabídky
na plnění veřejné zakázky zadávané formou
zjednodušeného podlimitního řízení na akci
„Zavedení systému svozu bioodpadu v obci
Dražice“ a financování z vlastních zdrojů
ve výši 316 900 Kč. Jmenovaná komise pro
otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Stanislav Flígr, Lubomír Smažík, Ladislav Lev, Oldřich Janíček a Ing. Miroslav
Dlouhý, náhradník Jaroslava Slabá.
 Informace o krizovém plánu v případě radiační havárie na Jaderné elektrárně Temelín.

 Schválena vnitřní směrnice obce Dražice
„Tvorba rezervy na obnovu vodohospodářského majetku obce Dražice“, kterou bylo
nutno zpracovat v souladu s novelou zákona
č. 247/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích.
 Informace o záměru Povodí Vltavy provést
úpravy Vlásenického potoka (odstranění nánosů, opravy koryta).
 Informace o postupu prací na nové hasičské
zbrojnici. Úplné dokončení stavby se předpokládá do konce roku 2014.
 Informace o průběhu staveb – navážení zeminy na stavby v k.ú. Dražice (zahrádkářské
kolonie Skalka).
 Vydané stavební povolení na stavební úpravy a nástavbu mateřské školy.
 Informace o výsledku výběru na dodavatele stavebního materiálu na stavební úpravy
a nástavbu MŠ Dražice a dále o výsledku výběrového řízení na dodavatele střechy včetně krovu téhož objektu. Zastupitelé 9 hlasy
schválili výsledky výběru a výběrového řízení takto:
a) Výběr na dodavatele stavebního materiálu
na stavební úpravy a nástavbu MŠ – vítěznou firmou je firma BAUMAT CB a.s., Vožická 2604, Tábor s celkovou nabídkovou cenou
153 990 Kč.
b) Výběrové řízení na akci „Nová střecha na
MŠ Dražice“ – vítěznou firmou je firma
Jiří Slunečko – Střechy s. r. o., Soukenická
800, Planá nad Lužnicí s nabídkovou cenou
499 995 Kč bez DPH.
 Informace o tom, že lesy ve vlastnictví obce
Dražice, které převzala od Vojenských lesů,
dle vyjádření původních majitelů nepotřebují v letošním roce žádných zásahů. O dalším
nakládání a hospodaření či pronájmu rozhodne nové zastupitelstvo obce Dražice.
 Ministerstvo školství vypsalo dotaci na obnovu mateřských a základních škol. Bohužel
vzhledem k nutnosti zprovoznění nástavby
MŠ Dražice v lednu 2015 nebylo možno termínově požádat o tuto dotaci a bylo tudíž
požádáno o rozšíření základní školy v souladu s již z minulosti zpracovanou projektovou
dokumentací a stavebním povolením (tělocvična se zázemím a učebnami). Zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci na přístavbu základní školy Dražice v souladu
s již zpracovanou projektovou dokumentací
a stavebním povolením.
 Na 4. 11. 2014 je naplánován přezkum hospodaření obce Dražice.
 Pan Mynařík vznesl dotaz, jak je organizačně zajištěn stánek pro MS Raště na blížícím
se spolkovém dni. Starosta odpověděl, že vše
bude předem připraveno.
(pokračování na str. 4)
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Výtah z jednání zastupitelstva obce
(pokračování ze str. 3)
 Pan Mynařík požádal o to, aby nebylo následující číslo občasníku, jehož vytištění
se plánuje v nejbližší době, pojato volebně
a agitačně. Dále požádal o to, zda by v občasníku byly podány informace o kandidátkách
jednotlivých kandidujících stran.

42. jednání, konané dne 18. 9.
 Vzato na vědomí čerpání rozpočtu v příjmech a výdajích k 31. 8. 2014. Zastupitelé
vzali informace na vědomí.
 Schváleno rozpočtové opatření č. 14/2014.
 Výběrové řízení na akci „Zavedení systému
svozu bioodpadu v obci Dražice“ se konalo dne 17. 9. 2014 od 15.00 hodin. V době,
kdy se otevíraly obálky s nabídkami, přišel
email ze Státního fondu životního prostředí s upozorněním, že podmínky výběrového
řízení mohou být pro některé zájemce diskriminační (konkrétně podmínka dostupnosti servisu pro vozidlo na svoz kontejnerů do 100 km od obce Dražice). Vzhledem
k tomu, že by obci Dražice z tohoto mohla
hrozit sankce, výběrová komise nepokračovala ve výběru dodavatele a rozhodla se doporučit zastupitelstvu, aby výběrové řízení
zrušilo. Zastupitelstvo zrušilo výběrové řízení na výběr dodavatele na akci „Zavedení
systému svozu bioodpadu v obci Dražice“.
 Schváleno znění nové Výzvy k podání nabídky na plnění veřejné zakázky zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení
na akci „Systém svozu bioodpadu v obci Dražice“ a financování z vlastních zdrojů ve výši
316 900 Kč a jmenována komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:
Stanislav Flígr, Lubomír Smažík, Ladislav
Lev, Oldřich Janíček a Ing. Miroslav Dlouhý,
náhradník Jaroslava Slabá. Nové výběrové
řízení se uskuteční dne 6. 10. 2014.
 Informace o získání dotace z Operačního
programu životní prostředí (poskytovatel
Státní fond životního prostředí) na akci
„Rozšíření separace ve Svazku obcí mikroregionu Táborsko“, o kterou žádal Svazek
obcí mikroregionu Táborsko a do které se
zapojila i obec Dražice. Obec Dražice v rámci tohoto projektu žádala o traktorový nosič
kontejnerů a 4 ks kontejnerů na separovaný
odpad. Obec Dražice přispěje Svazku obcí
mikroregionu Táborsko finanční částkou
ve výši 10 % celkových výdajů, týkajících se
obce Dražice, bude mít výše uvedený nosič
a kontejnery po dobu pěti let ve výpůjčce
(podmínka poskytovatele dotace) a po pěti
letech od ukončení realizace projektu se výše
uvedený majetek převede na obec Dražice.
 Schváleno znění Smlouvy o poskytnutí in-
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vestičního a neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce Dražice, která bude uzavřena
mezi obcí Dražice a Svazkem obcí mikroregionu Táborsko a kterou obec Dražice poskytne Svazku obcí mikroregionu Táborsko
finanční prostředky ve výši 39 796,90 Kč
na traktorový nosič kontejnerů a 4 ks kontejnerů na separovaný odpad.
Schváleno znění Smlouvy o výpůjčce, která
bude uzavřena mezi obcí Dražice a Svazkem obcí mikroregionu Táborsko a která
obec Dražice opravňuje využívat vypůjčený
majetek (traktorový nosič kontejnerů a 4 ks
kontejnerů na separovaný odpad) po dobu
5 let od ukončení projektu „Rozšíření separace ve Svazku obcí mikroregionu Táborsko“.
Informace o havárii na silnici a mostku přes
Vlásenický potok směrem na Meziříčí a o její
likvidaci povodím Vltavy.
Informace o likvidaci povodňových škod
z roku 2013.
Zastupitelstvo obce Dražice projednalo návrh na kandidáta na přísedícího Okresního
soudu v Táboře a 8 hlasy zvolilo v souladu se
zněním § 64, odst. 1) zákona č. 6/2002 Sb.,
přísedícího Okresního soudu v Táboře pana
Bc. Luboše Jedličku.
Ministerstvo obrany ČR žaluje obec Dražice
ve věci nepřevzetí pozemků č. 1679 a 1682
v k.ú. Dražice u Tábora, na kterých se nachází bývalá skládka odpadu, do majetku obce
Dražice. Materiály postoupeny k prostudování Mgr. Růžičkové.
Informace o postupu prací na hasičské
zbrojnici a o řešení problému zemní vlhkosti s tím, že koncem září požádá obec o kolaudaci.
Informace o průběhu nástavby MŠ – zhruba
2/3 hrubé stavby jsou dokončeny, v současné době se postupně instaluje krov a střešní
krytina.
Schválen Dodatek č. 1 ke Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Schváleno navýšení neinvestičního příspěvku Letecko-modelářskému klubu Dražice
ve výši 15 000 Kč na pořádání Mistrovství
České republiky mládeže v leteckém modelářství v roce 2014.

43. jednání, konané 1. 10.
 schváleno znění Smlouvy o podmínkách
poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad,
která bude uzavřena mezi Regionální
radou regionu soudržnosti Jihozápad
a obcí Dražice na realizaci projektu „Místní komunikace Kulturní dům – Kostel Dražice“, registrační číslo projektu
CZ.1.14/1.5.00/31.03050.

44. jednání, konané 6. 10.
 Vzato na vědomí schválené rozpočtové opatření číslo 15/2014.
 Schváleno rozpočtové opatření číslo
16/2014.
 Pan Janíček okomentoval průběh otevírání
obálek – výběrové řízení na dodavatele akce
„Systém svozu bioodpadu v obci Dražice“.
Komise doporučila vítězem výběrového řízení vyhlásit firmu Unikont Group s.r.o., se
sídlem Služeb 609, Praha 10. Zastupitelstvo
obce schválilo vítězem výběrového řízení
na dodavatele akce „Systém svozu bioodpadu v obci Dražice“ firmu Unikont Group
s.r.o., se sídlem Služeb 609, Praha 10 s nabídkovou cenou 2 494 000 Kč bez DPH. Zároveň zastupitelstvo schválilo znění smlouvy o dílo s touto firmou a pověřilo starostu
podpisem této smlouvy.
 Schválen návrh úvěrové smlouvy, která bude
uzavřena mezi obcí Dražice a Komerční bankou, a.s. na financování akce „Zavedení systému svozu bioodpadu v obci Dražice“. Bude
se jednat o krátkodobý úvěr na čerpání maximálně do výše 3 169 000 Kč.
 Starosta poděkoval všem členům zastupitelstva za jejich účast a práci v celém volebním
období.

Výtah z ustavujícího jednání
zastupitelstva obce Dražice,
konaného dne 6. 11. 2014
od 19.00 hodin v zasedací
místnosti OÚ Dražice
Zasedání ustavujícího zastupitelstva obce
Dražice zahájil dosavadní starosta pan Stanislav Flígr, který přivítal všechny přítomné.
1. Složení slibu nových členů
zastupitelstva obce
Dosavadní starosta pan Flígr přečetl slib
členů zastupitelstva obce a vyzval přítomné
k jeho složení. Všichni členové zastupitelstva
složili slib a potvrdili jej svým podpisem.
2. Určení ověřovatelů zápisu
a zapisovatele
Pan Flígr určil zapisovatelem pana Lubomíra
Smažíka a ověřovateli zápisu z ustavujícího zasedání pana Lva a Ing. Pospíšilovou.
3. Schválení programu
Pan Flígr poté 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.
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Výtah z jednání zastupitelstva obce
4. Volba starosty a místostarosty
1. Pan Flígr navrhl vykonávání funkcí starosty
a místostarosty obce Dražice jako neuvolněných. Zastupitelstvo 9 hlasy tento návrh
schválilo.
2. Pan Flígr navrhl volbu starosty a místostarosty tajným hlasováním. Zastupitelstvo
9 hlasy tento návrh schválilo.
3. Pan Jan Kuldan navrhl, aby starostou obce
Dražice na další funkční období byl zvolen
dosavadní starosta pan Stanislav Flígr a místostarostou obce dosavadní místostarosta
pan Lubomír Smažík. Poté proběhlo tajné
hlasování s tímto výsledkem:
 starostou obce Dražice na funkční období
2014–2018 byl 9 hlasy zvolen pan Stanislav Flígr,
 místostarostou obce Dražice na funkční
období 2014–2018 byl 9 hlasy zvolen pan
Lubomír Smažík.
Nově zvolený starosta i místostarosta poté
krátce poděkovali jak přítomným, tak občanům
za důvěru a slíbili, že se vynasnaží ji nezklamat.
5. Zřízení výborů, volba předsedů
a členů jednotlivých výborů
1. Starosta dále přečetl návrhy na předsedy
a členy jednotlivých výborů a vyzval přítomné k případným změnám či doplněním. Paní
Mičíková doplnila členy do kulturního a sociálního výboru. Zastupitelstvo poté 9 hlasy
schválilo členy a předsedy výborů v tomto
složení:
Kontrolní výbor
 předseda Mgr. Růžičková Dana
 člen Ing. Průcha Jaroslav
 člen Ing. Novotný Zdeněk
Finanční výbor
 předseda Kuldan Jan
 člen Ing. Šašková Eva
 člen Melich Aleš
Stavební výbor
 předseda Smažík Lubomír
 člen Suchopárová Kateřina
 člen Salus Zdeněk
 člen Volek Jaroslav
 člen Šašek Miroslav
Sportovní výbor
 předseda Melich Aleš
 člen Maroušek Kamil
 člen Mgr. Veselý Miloš
Školský výbor
 předseda Ing. Pospíšilová Eliška
 člen Samcová Renata
 člen Mgr. Běhounová Petra
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Kulturní a sociální výbor
 předseda Mičíková Jaroslava
 člen Voštová Jana
 člen Salabová Jaroslava
 člen Pavlíková Marie
 člen Suchopárová Kateřina
Dopravní výbor
 předseda Lev Ladislav
 člen Ing. Průcha Jaroslav
 člen Pavlík Josef
Výbor životního prostředí
- předseda Janíček Oldřich
- člen Bc. Novotný Pavel
- člen Ing. Mrázek Stanislav
2. Starosta navrhl za členy školské rady pana
Lubomíra Smažíka a Ing. Elišku Pospíšilovou. Zastupitelstvo obce Dražice 9 hlasy
zvolilo za členy školské rady pana Lubomíra
Smažíka a Ing. Elišku Pospíšilovou.
3. Starosta dále navrhl složení redakce Dražického občasníku takto:
 šéfredaktor Smažík Lubomír
 člen Melich Aleš
 člen Salabová Jaroslava
 člen Ing. Pospíšilová Eliška
 člen Flígr Stanislav
 člen Čítková Blanka
Zastupitelstvo obce 9 hlasy schválilo výše
uvedené složení redakce Dražického občasníku.
6. Rozhodnutí o odměnách
za výkon funkcí
Starosta navrhl poskytnout odměny starostovi, místostarostovi, ostatním zastupitelům
a předsedům výborů v zákonné maximální výši
dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
s platností od 6. 11. 2014. Zastupitelstvo obce
9 hlasy rozhodlo o poskytnutí odměn starostovi, místostarostovi, ostatním zastupitelům
a předsedům výborů s platností od 6. 11. 2014
v zákonné maximální výši dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. takto:
 Starosta 22 715 Kč hrubého / měsíc
(za funkci starosty 27 425 Kč, příplatek podle počtu obyvatel 10 432 Kč, ze součtu těchto dvou částek – 37 857 Kč maximálně 60 %,
tj. 22 715 Kč).
 Místostarosta 17 941 Kč hrubého / měsíc
(za funkci místostarosty 7 509 Kč, příplatek podle počtu obyvatel 10 432 Kč, celkem
17 941 Kč).
 Zastupitel + předseda výboru 1 340 Kč hrubého / měsíc (za člena zastupitelstva obce
280 Kč, za předsedu výboru 880 Kč, příplatek podle počtu obyvatel 180 Kč, celkem
1 340 Kč).
Členové výborů odměňováni nebudou.

7. Schválení jednacího řádu
zastupitelstva obce
Starosta předložil a okomentoval Jednací
řád zastupitelstva obce Dražice. Zastupitelstvo
obce Dražice 9 hlasy schválilo Jednací řád zastupitelstva obce Dražice.
8. Čerpání rozpočtu 2014,
předložení pracovní verze návrhu
rozpočtu na rok 2015, rozpočtové
opatření č. 17/2014
1. Starosta seznámil přítomné s čerpáním rozpočtu k 30.9.2014. Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí.
2. Starosta předložil a okomentoval pracovní
verzi návrhu přebytkového rozpočtu obce
Dražice na rok 2015 a vyzval zastupitele
k případným připomínkám do týdne tak,
aby mohl být návrh rozpočtu včas vyvěšen
na úřední desce obce Dražice.
3. Starosta předložil a okomentoval rozpočtové opatření č. 17/2014, které schválil.
Zastupitelstvo vzalo tuto informaci na vědomí.
9. Projednání Místního programu
obnovy venkova obce Dražice
na roky 2015-2020
Starosta seznámil přítomné se zněním Místního programu obnovy venkova obce Dražice
na období 2015-2020. Zastupitelstvo 9 hlasy
schválilo Místní program obnovy venkova obce
Dražice na období 2015-2020.
10. Různé
1. Schválen finanční dar novým občánkům
ve výši 500 Kč na dítě u příležitosti vítání občánků v roce 2014. Celkem se jedná
o 11 dětí, celková částka 5 500 Kč.
2. Schváleno znění „Smlouvy č. 14211254
o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí“ na akci „Zavedení systému svozu bioodpadu v obci Dražice“ ve výši 152 097 Kč.
3. Schválen Plán práce zastupitelstva obce
Dražice na rok 2014–2015 s tím, že prosincové zasedání zastupitelstva se přesouvá na
11. 12. 2014.
4. Uzávěrka dalšího čísla Dražického občasníku
je 20. 11. 2014.
5. Mgr. Růžičková informovala, že dne
7. 11. 2014 proběhne soudní jednání ve věci
podání žaloby Ministerstvem obrany
na obec Dražice (nepřevzetí pozemků pod
skládkou u vojenské střelnice). Mgr. Růžičková předpokládá možné podání další
žaloby Ministerstvem obrany ve věci určení
vlastnického práva, tam už se úspěšnost dá
těžko odhadnout.
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Slovo ředitelky ZŠ a MŠ Dražice

Vážení rodiče, milé děti, přátelé školy,
dovolte mi, abych Vás ve stručnosti informovala o novinkách a akcích, které v nedávné době proběhly či proběhnou v naší
škole.
V říjnu mohli žáci 4. a 5. ročníku uplatnit
v praxi svoje znalosti anglického jazyka. Týdenní intenzivní výuka pouze v angličtině
a každodenní kontakt s cizojazyčným lektorem
se setkaly mezi samotnými žáky s velkým ohlasem. Angličtinu a anglicky mluvící země jsme
si připomněli ještě jednou, tentokrát společně

se širokou veřejností během Halloweenského
odpoledne s rodiči.
Významnou událostí letošního školního
roku se stanou volby do Školské rady ZŠ a MŠ
Dražice. V době vzniku tohoto článku nejsou
výsledky voleb ještě známy, proto Vám vítězné
kandidáty představím v nejbližším vydání Dražického občasníku.
Řada z nás již jistě pociťuje drobné chvění
a nervozitu doprovázející adventní čas. Blížící se sváteční období se začíná hlásit o slovo
i v naší škole, kde si vyučující se svými žáky

začínají připravovat představení na vánoční
besídku. Všechny, kteří si budou chtít odpočinout od každoročního vánočního shonu
a svátečních příprav, proto co nejsrdečněji zvu
na poslední školní akci v tomto roce, která se
uskuteční 11. 12. 2014 od 17:00 v kulturním
domě Dražice.
Nezbývá mi, než Vám popřát klidné a příjemné prožití vánočních svátků a především
šťastný a úspěšný rok 2015.
Marcela Vosátková, ředitelka školy


Družina nezahálí

Martinův poklad

Malý zahradník

Školní družina je místem nejen pro čas odpočinku a relaxace, ale i pro splnění si svých
přání či dosažení nějakého cíle.
Děti z velkého oddělení školní družiny se
pustili do projektu „ Lovci nebes“ a nyní začínají projekt „Kam patřím“. Tento je zaměřen
na poznávání kraje, ve kterém děti bydlí. Možná je budete vidět, jak brouzdají ulicemi Dražic
a hledají odpovědi na dávnou minulost.
Děti z malého oddělení školní družiny si během podzimních měsíců zahrály na koumáky
- stavitele, přespávaly na půdě školy a objevovaly, malovaly a zkoumaly okolní přírodu. Při
projektu
„Mašinka Máňa“ si všichni zahráli na mašinky a v rámci projektu „Zdravá výživa“ vyráběli
z ovoce a zeleniny roztomilá strašidýlka. Nyní
je čeká pohádkový měsíc a hlavně vánoční tvoření a adventní domeček plný překvapení.
Jarka Salabová 

V úterý 11. 11. 2014 se celá škola i školní
družina zapojila do projektu „Martinův poklad“. Pro děti byly připraveny rozmanité aktivity. Svou šikovnost žáci prověřily při přípravě
martinských rohlíčků a svou hbitost uplatnily
na školním hřišti při chytání zatoulaných hus.
Při modelování sv. Martina a jeho koně se projevila umělecká zručnost všech dětí. Po zásluze
byl každý na konci odměněn malým sladkým
zlaťákem.
Projekt pak pokračoval ve školní družině odpolední hrou na zahradě. Děti hledaly a určovaly rostliny, stromy a zvířata a vše pečlivě zapisovaly. Kdo zvládl všech 20 obrázků a doplnil
tajenku, mohl vyrazit za pokladem. Letošním
nejúspěšnějším hledačem se stala Barborka
Samcová, která se o poklad rozdělila se všemi
ostatními dětmi.
Jarka Salabová,
Veronika Tomášová 

Již druhým rokem se děti z mateřské školy
zapojily do celorepublikového vzdělávacího
projektu „Malý zahradník“ od AGRO CS a.s.
Každé dítě dostalo svůj pracovní sešit, který
paní učitelka doplňuje o spousty zajímavých
úkolů. Pro školku jsme získali mobilní záhony, truhlíky, semínka, sazenice a na Vánoce
dostaneme i živý strom v kontejneru, který si
následně můžeme zasadit.
Celý projekt rozvíjí u dětí environmentální cítění, podporuje zdravou výživu, samostatnost a zodpovědnost, protože děti
se o své truhlíky musí starat a následně si
vypěstovanou zeleninu mohou sníst. Letošní práce na zahradě nás všechny moc bavila
a těšíme se, že v dalším roce budeme zase
pokračovat.
Více fotografií z našeho zahradničení naleznete na: www.zsdrazice.cz
Markéta Vojnarovičová 
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Škola nanečisto – 1. Škola školácká
V loňském školním roce proběhlo v rámci
projektu „Školy nanečisto“ pět příjemných setkání předškoláků a jejich rodičů. Letos jsme se
rozhodli pokračovat. Poprvé jsme se setkali 13.
listopadu v Základní škole Dražice.
Cílem těchto setkání je, hrou v dětech upevnit znalosti a dovednosti pro vstup do školní
docházky. Pro rodiče je to jedinečná možnost,
sledovat své děti při práci v kolektivu a získat
tak přehled o jejich schopnostech. V dnešní
uspěchané době děti určitě ocení čas společně
strávený s rodiči.
První setkání, jak název napovídá, se celé
točilo kolem školy. Společně jsme se přivítali

písničkou. Bloudili jsme se zavázanýma očima
cestou do školy pomyslným lesem, kde na nás,
díky tatínkům, číhaly i nečekané nástrahy.
Procvičili jsme si paměť ve hře se jmény a zvířátky. Společně s rodiči jsme skládali obrázky
z geometrických tvarů. Zbyl i čas na taneček.
Na úplný závěr jsme poskládali všechny vybarvené školní věci do aktovky.
V letošním školním roce navštěvuje naši
školku 28 předškoláků. Potěšilo nás, že hned
na poprvé se jich se svými rodiči sešlo 19. Věříme, že do dalšího setkání, které je plánováno
15. ledna, již nezasáhnou onemocnění a sejdeme se ještě ve větším počtu. Hana Krátká 

Lampionový průvod
Moji milí spoluobčané, dovolte mi, abych
vám v následujících řádcích přinesla rozhovor
s velmi vzácnou osobou, která nás v Dražicích
poctila svou návštěvou. Nejde o nikoho významem menšího než o svatého Martina, který se
mezi námi objevil 7. listopadu při lampiónovém průvodu pořádaným Sdružením rodičů.
„Drahý svatý Martine, velmi si vážíme Vaší
návštěvy, můžete prosím pro naše čtenáře podat vysvětlení své návštěvy Dražic?“
„Samozřejmě. V posledních několika letech
jsem slyšel o pořádání lampiónového průvodu
u vás v obci a byl jsem velmi zvědavý, jak taková akce probíhá. Z povzdálí jsem pozoroval,
jak se u dražické školy sešlo více než sto lidiček
s lampiony. Nešlo jen o děti, viděl jsem i spoustu dospěláků. Bylo moc milé, že si na mou počest udělali čas v tak uspěchané době. A ještě
mnohem větším překvapením bylo, když děti
po vyslechnutí legendy o mé osobě, začaly
hromadně volat „Svatý Martine, Svatý Martine, Svatý Martine“. V ten okamžik jsem již
nemohl zůstat stát opodál a vydal jsem se se
svým bílým koněm směrem k lidem a malým
človíčkům, kteří na mně volali. Bylo nádherné
vidět jejich překvapení a úsměv ve tváři. A když
mne požádali, abych je s mým věrným koněm
doprovodil do cíle průvodu, bylo mi velkou
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ctí tak učinit. Dětský smích a světýlka z lampionů udělaly běžnému pátečnímu podvečeru
nevídanou atmosféru. Nemohl jsem se bohužel dlouho zdržet, protože mám spoustu práce
s chystáním sněhové nadílky, ale ve chvíli, kdy
jsem opouštěl Dražice a ohlédl se za sebe, viděl
jsem překrásný ohňostroj, který jistě nebyl jen
na mou počest, ale i pro radost všem dobrým
lidem. Děkuji, že jste mně tak mile přijali mezi
sebe a pokud je to možné, rád se na vás zase
za rok přijedu podívat.“
„Samozřejmě. Budeme poctěni. Udělalo
by nám velkou radost, kdybyste nemusel tak
chvátat s odjezdem, protože na závěr lampiónového průvodu bylo pro všechny připraveno
občerstvení v podobě svatomartinských rohlíčků a teplého čaje.“
„No tedy, to kdybych věděl, tak bych se určitě ještě chvilku zdržel. Nevadí, snad příští rok.
Teď už se musím ale opravdu rozloučit. Přeji
vám všem hodně štěstí a příští rok na shledanou.“
A mě zbývá už jen poděkovat těm, kteří
pomáhali s organizací průvodu, Obci Dražice
za překrásný ohňostroj a všem dětem za to, že
nás obdařují svým smíchem. Děkuji.
Kateřina Suchopárová,
Sdružení rodičů Dražice 

S medvídkem NIVEA
poznáváme svět

Během měsíce října se naše mateřská škola
zapojila do celoročního integračního a vzdělávacího projektu „S medvídkem NIVEA poznáváme svět.“ Materiál, v souladu s Rámcovým
vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, nabízí výchovné a vzdělávací podněty,
které mohou inspirovat při přípravě dítěte pro
vstup do první třídy základní školy. Záměrem
je, vhodně zvolenými náměty, zprostředkovat
prožitky, které přinášejí nové zkušenosti a poznání, podporují sociální, etické a estetické cítění, vztah k lidem i přírodě kolem a rozvíjejí
samostatné vyjadřování a logické myšlení.
Předškoláci ze Sluníček i Hvězdiček obdrželi
soubor herních materiálů a pomůcek, který je
doplněn tradiční společenskou hrou „Medvídkovy dostihy“. Děti již zdárně začaly pracovat
a paní učitelky si je nemůžou vynachválit.
Úkoly plní s velkým nadšením a samy se pak
odměňují nalepením samolepky „Medvídek“
do svého pracovního sešitu. Téměř denně se
jejich hodnotící arch zaplňuje pomyslnými
jedničkami. Ani rodiče těchto dětí nezůstanou
pozadu. Také pro ně sešit skrývá úkoly, které
budou plnit společně se svými ratolestmi.
Martina Barboříková 

V MŠ připravujeme
 v sobotu 6. prosince vystoupí předškoláci
v KD Dražice pro naše seniory
 ve čtvrtek 11. prosince společně se ZŠ naši
předškoláci zatančí a zazpívají na vánoční
besídce v KD
 od 12. prosince začne kurz plavání pro předškoláky a žáky ZŠ v Táboře
 ve středu 17. 12. a ve čtvrtek 18. prosince se
uskuteční vánoční besídky Hvězdiček a Sluníček od 16:15hod v MŠ
 v úterý 23. prosince se sejdeme u vánočního
stromečku na návsi a zaměstnanci MŠ a ZŠ
Dražice zazpívají vánoční koledy
 v měsíci listopadu jsme se sešli na 1. schůzce
rodičů a předškoláků u projektu „Škola nanečisto“
 zahájili jsme projekt „Medvídek Nivea“, do kterého se zapojí předškoláci i se svými rodiči
Věra Packová, vedoucí učitelka MŠ 
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Vánoční dárek našim
dobrovolným hasičům

PF 2015

PƎíjemné prožití vánoēních svátkƽ,
úspĢšné zakonēení letošního roku.
Pohodu a porozumĢní v roce pƎíštím
s láskou a dƽvĢrou vždy v srdcích.
pƎeje SDH

Blíží se konec roku, čas vánoční, čas dárků.
Asi tím největším pro jednu zájmovou skupinu je nová hasičská zbrojnice. Tato byla rekonstruována z bývalých dílen a garáží Vojenských lesů. Projekt vypracoval náš spoluobčan
ing. Arch. Milan Kašpar. Budova, která prošla
generální rekonstrukcí za 1 400 000 Kč je moderním zázemím pro činnost zásahové jednotky a našich hasičů. Kromě dvou samostatných
hal na techniku s automatickými, elektricky
otvíranými vraty, to jak z místa, tak dálkovým
ovládáním, má odpovídající sociální zařízení
a samozřejmě prostornou klubovnu s boxy pro
zásahovou jednotku. Na realizaci díla se většinou podíleli místní živnostníci, ale nemalou
část prací provedli i místní hasiči. Při výstavbě
se samozřejmě vyskytly některé problémy, například s vlhkostí zdí, které se pro někoho staly
podnětem pro řešení, pro někoho nástrojem
volební kampaně. Nicméně 12. listopadu bylo
svoláno místní šetření s kladným výsledkem
a následně byl vydán kolaudační souhlas s užíváním objektu. A ještě maličkost. Budově bylo
přiděleno popisné číslo, které je 274. Nyní již
zbývá objekt předat uživatelům, což proběhne
kolem poloviny měsíce prosince.
Ladislav Lev 

Mistrovství České republiky 2014
Dne 20. září 2014 uspořádal Modelářský
klub Dražice na letišti Všechov Mistrovství
České republiky mládeže. Soutěžilo se celkem
v 6-ti kategoriích, v rámci kterých byly zvlášť
vyhodnoceny kategorie žáků a kategorie juniorů. Dražický klub měl zastoupení pouze
v kategorii házedel. Na letošní „domácí“ MČR
se kvalifikovalo celkem 9 našich závodníků.
V kategorii žáků obsadil v konkurenci dvaceti
sedmi soutěžících první místo Tomáš Bartoník, který zvítězil s náskokem 23 sekund.
Jeho kolegové z klubu Kamil Čítek a Vojtěch
Jedlička se při své premiérové účasti na MČR
umístili na velmi pěkném 12. a 13. místě. Posledním zástupcem Dražického klubu v této
kategorii byl 15. Lukáš Halaš. V kategorii

juniorů získal zlato účastník letošního mistrovství světa v Salontě Petr Novotný, který
při své 6. účasti na MČR zvítězil s 26 sekundovým náskokem před druhým soutěžícím
z konkurenčního klubu ze Sezimova Ústí.
Třetím místem pak zkompletoval svou medailovou sbírku z MČR Jaroslav Halaš. Další
tři zástupci Dražického klubu Martin Dvořák,
Martin Bartoník a Michal Páša se po nepříliš
vydařených výkonech na stupně vítězů nepropracovali.
I v rámci soutěže uspořádané na podporu
nejmladších modelářů, nazvané Dražický pohár, dosáhli dražičtí dobrých výsledků. Kamil
Čítek obsadil 2. místo za vítězným soutěžícím
z DDM Jihlava, na bronzový stupínek vystou-

pil Vojtěch Jedlička, který na svého klubového kolegu ztratil pouhou sekundu a dražický
úspěch ještě 4. místem podtrhl Lukáš Halaš.
Naši benjamínci Zdeněk Čítek a Vojtěch Páša,
pro které byla účast na takové soutěži především zkušeností, se umístili na 10. a 11. místě.
Na 14. pozici skončil po nepovedeném výkonu
Štěpán Bartoník.
Nápad, podpořit tímto způsobem nejmladší
modeláře, se shledal s kladnými ohlasy a tak
by se tato soutěž mohla stát tradiční součástí
MČR i v následujících letech.
Za pomoc s organizací MČR patří dík Obci
Dražice, firmám Sakutus spol. s r. o., Hrobský,
Datart a v neposlední řadě také všem rodičům
našich mladých modelářů.
Vít Krátký 

Nejlepší závodníci Dražického poháru.

Předávání ceny pro nejmladšího účastníka Dražického poháru.

Stupně vítězů v kategorii házedel juniorů.
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Výlov rybníka „Na Suchých“
V sobotu 1. 11. 2014, za nádherného počasí,
byl v osm hodin zahájen výlov našeho rybníka
„Na Suchých“. Napětí, co po třech letech a loňské povodni vydá, bylo značné. Kombinace
obou těchto skutečností zřejmě způsobila obrovský zájem mezi občany nejen z Dražic.
Členové rybářského spolku spolu s táborskými rybáři zahájili samotný výlov. K vidění byly nádherné kusy amurů, tolstolobiků,
štik a samozřejmě kaprů. Nemohlo ale zůstat
jen u prohlížení úlovků a tak se návštěvníci mohli občerstvit v příjemném prostředí
se stylovou hudbou a rybími specialitami.
Jenom krátce, grilovaného kapra se snědlo
dvacet pět kilogramů, rybího tataráku pět
a půl, dále třicet pět litrů guláše, šedesát klobás a padesát párků. Spotřebu piva si raději
necháme pro sebe.

Co ještě tato akce odhalila. Rybník je po loňských povodních značně zabahněn, a tak došlo
alespoň k částečnému vyčištění výpusti členy
rybářského spolku. Toto čištění komplikovalo
značné množství velkých kamenů u výpusti,
které tam v létě házejí teenageři, kteří se pomocí nich potápí na dno. Dalším, a to spíše
zklamáním, bylo zjištění, že pytlákům, nebo
nepoctivým rybářům padl za oběť trofejní
sumec o délce stopadesát centimetrů. Což je
smutné, ale….
Jménem svým a za rybářský spolek bych
chtěl tímto poděkovat všem, jež se na hladkém
průběhu této společenské akce podíleli. Je to
sice brzy, ale chtěl bych všechny pozvat na další
výlov v roce 2017.
Petrův Zdar
Vlastimil Urban 

Oddíl kopané – podzim 2014
Do nové sezony vstupovalo „A“ mužstvo dospělých ve velmi pozměněném složení, jelikož několik hráčů základní sestavy odešlo hledat štěstí
jinam. Přes léto vzniklo prakticky nové mužstvo,
ve kterém dostali velký prostor a příležitost naši
mladí, nadějní dorostenci. Novou chuť do fotbalu
dostali také někteří starší hráči „B“ mužstva, kteří se nebáli a směle se vrhli do velmi náročných
krajských bojů. Věřte mi, že ne každé mužstvo by
se s touto situací a obměnou hráčského kádru dokázalo vypořádat tak dobře jako právě my. Zcela
jasně se ukázalo, že fotbal je hra, ve které většinou rozhoduje síla kolektivu a právě v dražické
partě je nutné hledat naši největší výhodu. Skutečnost, že v každém utkání všichni hráči podali
maximální výkon, byla naše největší přednost.
Diváci nás sice, jak tomu bylo v předchozích sezonách, neuvidí na čelních příčkách tabulky, ale
za to fanoušci uvidí, běhat po trávníku převážně
dražické kluky a jejich kamarády, kterým je úplně
jedno, že hrají pouze za párek a za pivo. Zde musím poděkovat celému realizačnímu týmu a všem
hráčům za předvedené výkony a příkladnou reprezentaci TJ Dražice.
Bohužel vzorná reprezentace TJ již neplatí
pro naše rezervní „B“ mužstvo, které se potýká (i po zrušení „C“ mužstva) s nedostatkem
hráčů, kteří by se pravidelně účastnili mistrovských utkání.
V mládežnických kategoriích se nám podařil
velký úspěch, když po velmi dlouhé době máme
obsazeny všechny mládežnické kategorie, a to
díky spojení s nedalekou Řepčí. Právě v této
spolupráci vidím budoucnost mládežnického
fotbalu na menších obcích.
(pokračování na str. 10)
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Starší přípravka

Mladší žáci

9

prosinec 2014

Předpřípravka

(pokračování ze str. 9)
Mladší přípravka skončila v horní polovině
tabulky a několikrát svému soupeři nasázela dvouciferný počet branek. V říjnu zvítězili
na turnaji „Čekanický vršek“. Zde jsem nesmírně rád, že tuto kategorii vedou stále aktivní
dražičtí hráči Milan Volek a Ladislav Bauer.
O ty nejmenší v předpřípravce se již několik
let velmi trpělivě stará Jaroslav Fořt a dává jim
tak nezbytné základy pro sport a pro život samotný.

Starší přípravka pod vedením Jaroslava Loužeckého a Tomáše Mikšovského z Řepče dokonce podzimní část své soutěže vyhrála a přezimuje tak na prvním místě tabulky. Vypadá
to, že starší přípravce je již okres malý a proto
se přes zimu zúčastní dlouhodobého turnaje
v Českých Budějovicích.
Mladší žáci pod vedením Jaroslava Loužeckého a Ladislava Brůžka z Řepče jsou v polovině podzimní tabulky.
Starší žáci, kteří již hrají na velkém hřišti,

prozatím uzavírají podzimní tabulku. Nutno však přiznat, že patří vůbec k nejmladším
v celé soutěži a pravidelně za ně nastupují hráči
mladších žáků.
V dorostenecké kategorii drží naši chlapci
zatím solidní druhé místo. Velmi potěšující je
fakt, že většina z nich, někteří i celkem pravidelně, nastupují již v kategorii mužů. Trenéři
„A“ i „B“ mužstva dávají dorostencům velký
prostor jak v utkáních, tak zejména v tréninkovém procesu. Věřte, že každý trénink je na těch
klucích vidět. To jejich neustálé zlepšování je
motivující. Doufám, že se z nich jednou stanou
opory mužstva dospělých.
Naším nejúspěšnějším oddílem se stali hráči
nad 35 let „staří páni“, kteří dokázali opět vyhrát
svůj okresní přebor. Doufám, že jejich výsledky
budou pro nás mladší dostatečnou motivací.
Závěrem chci poděkovat všem trenérům, rodičům a lidem, kteří se o dražický fotbal starají
a věnují mu svoji energii a svůj volný čas. Velké
poděkování patří také vedení obce a to za podporu, kterou nám poskytuje. V neposlední
řadě děkujeme Vám fanouškům, kteří dražický fotbal navštěvujete. Také bych Vás rád pozval na tradiční Sportovní ples, který se koná
21. února 2015. Přijďte si s námi sportovci zatancovat.
Miloš Veselý
předseda oddílu kopané 

Podzimní sezona ,,A“ týmu v r. 2014
V návaznosti na letní číslo „Občasníku“ se
musím věnovat zhodnocení podzimní části
krajské soutěže. Při samotném zahájení mistrovských bojů jsme se potýkali se složením kádru. V přípravných zápasech se zranili Brožovský a po několika odehraných utkáních i pilíř
obrany Hojdar a kanonýr Kromka. Celou podzimní část tak v kádru áčka nastupovali i hráči
z béčka Kolář a Stuchlík a nutno dodat, že nás
svými výkony příjemně překvapili. Totéž se dá
říci i o mladících Novotném a Martinu Dvořákovi, kteří si navíc ještě plnili své povinnosti
u dorostu.
Pracnému skládání kádru a jeho nesehranosti odpovídal i úvod soutěže. Prvních 7 kol jsme
získali pouhých 6 bodů a vzhledem k minulosti
nám bylo jasné, že tentokrát už o obhajobě titulu nemůže být řeč. Objektivně je nutné si přiznat, že to ani pro tento ročník nebylo naším
cílem. Těch změn ve složení mužstva bylo přece
jen dost. Když jsme v pátém a šestém kole dokázali uhrát slušné výsledky ve Veselí a hlavně
Rudolfově, začali jsme věřit, že v přípravě směřujeme správným směrem. Domácí vítězství
nad Hlubokou pak odstartovalo úspěšnější
část podzimu, protože se nám ve zbývajících 8
zápasech podařilo uhrát celkem 17 bodů za 5
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Horní řada zleva: Volek, tr. Fořt, Valášek, as. Kolář, Kaše M., Novotný K., Dvořák, Stuchlík, Ursacher F., Špale,
Kolář, Salabová, Voneš, řidič Fořt, V předklonu: Haloun, Slavík, Dolní řada zleva: Janouch, Ursacher M., Kaše Z.,
Novotný P., Hořejší, Kromka, Fořt, Prášek, tr. Veselý, fans Valášek st.

vítězství, 2 remízy a 2 prohry. Úspěšný závěr
sezóny nás vynesl do horního patra tabulky.
Přezimujeme tak na krásném 6. místě se ziskem 23 bodů a skóre 21:19.
Na osvědčeném modelu zimní přípravy
z minulých let nemáme důvod cokoli měnit.
Proto teď mají hráči do konce roku volno, účast

na úterním tréninku v hale je dobrovolná. Opět
se věnujeme florbalu a tak o účast není nouze
(na prvním florbalovém klání se nás sešlo 19).
Na konec ledna plánujeme zimní soustředění
v Krkonoších. Ani toto nebude o žádném velkém nabírání fyzičky, spíše půjde o stmelení
kolektivu.
L. Kolář – vedoucí „A“ mužstva 
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Fotbal „Staří páni“
Letošní sezóna byla hodně ovlivněna nepřízní počasí, a tak spousta zápasů musela být kontumována nebo několikrát přeložena. Po odehrání základní části se naše sestava umístila
na 3. místě. Poté hrál 1. až 3. tým novým systémem o konečné umístění. Vítězstvím nad oběma soupeři T-V Tábor 6:4 a Větrovy 4:2 jsme
soutěž Atex nad 35 let vyhráli.
O podobě příští sezóny bude OFS rozhodovat v jarních měsících. Záleží na zájmu oddílů,
zda vše zůstane ve stávající podobě, nebo se
bude hrát s jiným počtem hráčů a o jiných rozměrech hřiště.
V Novém roce Všem hodně sportovní
a osobní pohody.
Za vítězné mužstvo st. pánů
Stuchlík Vlasta 

Volejbal – starší ženy

Nohejbalisté v akci

Oddíl volejbalistek - mladších žen uspořádal v sobotu 20. září 2014 na hřišti v areálu
TJ Dražice další ročník podzimního turnaje
ve volejbale. Za účasti 5-ti družstev (Dražice –
2 družstva ml. žen, 2 družstva st. žen a družstvo Jistebnice).
Za krásného a slunečného počasí se sehrálo
zhruba 10 zápasů. První místo obsadilo družstvo Jablíček (J. Běhounová, P. Stuchlíková, J.
Salabová, L. Vačlenová, V. Urbanová). Druhé
místo získalo družstvo Pampelišek (I. Stuchlíková, J. Pavlíková, M. Běhounová, M. Pavlíková, R. Šimáková). Chyběly nám však hráčky M.
Pavlíková ml. a J. Slabá. Na třetím a čtvrtém
místě skončily družstva mladších žen a na pátém místě družstvo z Jistebnice. Turnaj byl zakončen předáním diplomů, poháru a věcných
cen. Oceňujeme rovněž výborně zajištěné občerstvení a těšíme se na další ročník.
za oddíl volejbalistek
Iveta Stuchlíková

Starší ženy volejbalistek nezahálí ani v zimě a chodí
trénovat do tělocvičny nejen s volejbalovým míčem
ale i s i s bowlingovými koulemi.

www.obecdrazice.cz

V sobotu 8. listopadu jsme se nezúčastnili žádného nohejbalového turnaje, ale paintballové mise.
Všichni jsme, až na nějaké modřiny - (sorry Luďo), přežili a tak je vítěz neznámý.

Jan Samec 

Volejbal – mladší ženy
Volejbalistky zakončily letní sezónu uspořádáním přátelského turnaje mezi Jistebnicí a Dražicemi (volejbalové družstvo – starší
ženy).
Tým se schází pravidelně jednou týdně.
Jezdí trénovat s děvčaty z Jistebnice do jejich
tělocvičny. S tímto týmem navázaly naše volejbalistky velice dobrý vztah a proto by rády
uspořádaly i zimní turnaj. Letní sezónu zahájí
děvčata v květnu v areálu TJ Dražice, kde odehrají první zápas.
Volejbalové družstvo – mladší ženy: Jitka
Jechová, Radka Rypáčková, Eva Břicháčková,
Kateřina Skaláková, Tereza Vlčková, Tereza
Raríková, Dáša Melichová, Markéta Pěchoto-

vá, Žaneta Salusová, Kateřina Raríková, Miluška Knotková, Lída Brejdová, Daniela Krausová.
Jitka Jechová 
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Stolní tenis opět v plném proudu

S nadcházejícím podzimem se opět roztáčejí kola stolního tenisu. V okresním přeboru je
po sedmém kole „A“ mužstvo Dražic jako jediné,
které nepoznalo hořkost porážky a po právu mu
patří první místo. Ani „B“ tým neponechává nic
náhodě a v přeboru Táborska se pouze s jedinou
porážkou umístil na třetím místě.
Dne 17. listopadu 2014 se konal již 8. ročník memoriálu Lubomíra Běhouna. Zúčastnilo

se jej 37 stolních tenistů z celého kraje. Tímto
turnajem společně vzpomínáme a uctíváme památku našeho kamaráda a tenisty.
Velice vydařená akce, kterou již léta pořádá
firma Comett plus Tábor a oddíl stolního tenisu Dražice, měla i svého vítěze. Loňské prvenství obhájil Ondřej Peterka, z dražických borců
byl nejlepší Radek Šrůma a na pěkné umístění
dosáhli také Václav Cibulka, Josef Vošta, Fran-

tišek Ursacher a Jaroslav Vančura. Chceme poděkovat za podporu všem sponzorům a starostovi naší obce.
Závěrem mi dovolte, abychom Vás srdečně pozvali na tradiční vánoční turnaj, který
se bude konat 25. prosince2014 od 8:30 hod.
v KD Dražice.
Sportu zdar a stolnímu tenisu zvlášť.
Jiří Šerý 

Přivítání našich nejmladších občánků
Sobotní odpoledne 8. listopadu bylo slavnostním dnem pro více jak desítku mladých
dražických manželských dvojic. Pan starosta
Stanislav Flígr přivítal jejich děti mezi obyvatele naší obce.
Slavnostní uvítání nejmladších občánků se
konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu
v Dražicích a zahájily ho krátkým kulturním
vystoupením děti z dražické školy. Rodiče si
poslechli uvítací řeč, převzali si dárkové tašky,
kytičku a podepsali se do kroniky Sboru pro občanské záležitosti.
Novými občánky se stali: Sebastián Loudín,
Tobiáš Kaleja, Kryštof Jiří Lang, Matěj Novotný, Viktorie Volková, Ondřej Novotný, Barbora
Suldovská, Alena Průchová, Monika Vignerová, Tomáš Adámek a Barbora Maroušková.
Poslední tečkou slavnostního setkání bylo
fotografování a přání mnoha radostných okamžiků nejen při výchově dětí, ale i během veřejného dění v naší obci.
Jarka Salabová, členka SPOZ
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Povídání o Vánocích a tradicích v Dražicích
Vánoce jsou svátky, které v křesťanské tradici představují oslavu narození Ježíše Krista.
Spolu s Velikonocemi a Svatodušními svátky
patří k nejvýznamnějším. Slaví se od 25. prosince do slavnosti Křtu Páně (první neděle
po 6. lednu, resp. 13. leden). Již ve 3. století
uvádějí někteří křesťanští teologové 25. prosinec jako datum Kristova narození. Oslava
tohoto narození je poprvé dosvědčena v Římě
kolem roku 336. Všeobecně se Vánoce v církvi
slaví od 7. století.
V Čechách je však, především nevěřícími,
za vrchol Vánoc omylem považován 24. prosinec - Štědrý den,. Do Vánoc je někdy zahrnována i doba adventní, která Vánocům předchází. K Vánocům se pojí nejrůznější tradice jako
vánoční stromek, jesličky (betlém), vánoční
dárky, které nosí Ježíšek či vánoční cukroví.
Některé z těchto tradic pocházejí již z předkřesťanských dob a souvisejí s oslavou slunovratu,
který na tyto dny též připadá. V současné době
se však původní náboženský význam Vánoc
vytrácí a Vánoce se považují i za jeden z nejvýznamnějších občanských svátků. Na Štědrý
den lidé podle tradice nesmí celý den nic jíst,
aby viděli zlaté prasátko. Ke štědrovečerní večeři se většinou podává smažený kapr nebo řízek s bramborovým salátem. Po večeři zazvoní
zvoneček, a pokud jsme byli celý rok hodní, pod
stromečkem najdeme dárky od Ježíška.
V období Vánoc (od Adventu do Tří králů) je
v Dražicích „rušno“. Z každoročně opakujících
akcí se stala místní tradice.

Vánoční jarmark
s nasvícením
vánočního stromu
(první adventní neděle)
Jedná se zatím o nejmladší tradici, která
vznikla v roce 2010. Organizátorem této oblíbené akce je Sdružení rodičů za podpory obce.
S prvotní myšlenkou pořádání jarmarku přišla
před lety předchozí předsedkyně SR Jarka Nováková. Myšlenku nakonec zrealizovala nová
předsedkyně sdružení Katka Suchopárová. Již
pátým rokem se nejen místní obyvatelé sešli
na slavnostním nasvícení stromu, naladili se
na vánoční atmosféru hudebním vystoupením
– tentokráte v podání Dražických komediantů
a zakoupili si rozmanité vánoční dekorace, které jsou povětšinou dílem místních šikovných
žen.

Adventní koncert
(cca polovina prosince)
V roce 1996 uspořádal Martin Kabát se svými žáky a za podpory školy v dražickém kos-
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tele Novoroční koncert, kterého se zúčastnilo
více než 200 posluchačů. Pro velký úspěch se
tak i v dalším roce opakoval. Adventní koncert
žáků, pod vedením učitelů na hudební nástroje – pana Martina Kabáta, profesora Zdeňka
Trsky a učitele Miroslava Martínka, se konal
v kostele sv. Jana Křtitele. Výtěžek z dobrovolného vstupného byl zaslán na konto Televizních adventních koncertů. Adventní koncerty
se pravidelně konaly v místním kostele nebo
kulturním domě až do roku 2012.

Zpívání u stromečku
(22., 23. a 24. prosince)
Tato tradice vznikla v roce 2000, kdy u vánočního stromu na návsi poprvé zazněly
koledy v podání dětské dechové kapely „Dražičanka“, kterou vedl Martin Kabát. Po tři
předvánoční podvečery, včetně Štědrého dne,
se dodnes Dražicemi nesou vánoční písně a koledy různých interpretů.

Tříkrálová sbírka,
Novoroční putování
s blahopřáním
(okolo 6. ledna)
Myšlenka Tříkrálové sbírky vznikla zcela
spontánně v lednu 2002, kdy dvě děvčata (Lenka

Samcová a Markéta Martínková) prošla na Tři
krále obec s blahopřáním a kromě sladkostí vykoledovala i peníze. Protože se jednalo o větší
obnos, peníze putovaly na podporu činnosti
Farní charity v Táboře. Od té doby, každý rok,
procházeli obcí Tři králové, zazpívali koledu,
na dveře napsali K+M+B (Christus mansionem
benedicat = Kristus požehnej tomuto domu)
a předali „tříkrálové cukříky“ k nedělní kávě.
V roce 2008 nahradilo Tříkrálovou sbírku „Novoroční putování s blahopřáním“, které se liší
tím, že organizátorem je ZŠ a MŠ Dražice a vybrané peníze jsou použity ve prospěch školy.

Také škola má své vánoční tradice. Vánoční
besídka je událost asi nejoblíbenější. Na „půdě“
školy a později v místním kulturním domě těší
vystoupení dětí rodiče a obyvatele Dražic již
řadu let. S tradicí vánoční besídky je spojeno
roznášení přáníček všem důchodcům v obci.
Děti vlastnoručně vyrobí vánoční přáníčka
a s pozvánkou na vánoční besídku je každoročně roznáší po obci všem babičkám a dědečkům.
Milá vzpomínka je na „školní cukrárnu“,
která vznikla během vánoční besídky ze školní
jídelny. V té době vystupovaly děti s vánočním
programem ve škole na půdě. Školní jídelnu
vždy vánočně vyzdobily a nikdy nechyběl vánoční stromeček. Vánoční cukroví od maminek
a babiček vonělo všude a důchodci, kteří přišli
na dopolední představení , si hezký zážitek
obohatili voňavým punčem, posezením a popovídáním.
Řadu let pořádalo Sdružení rodičů Vánoční
dílnu, na které si děti mohly vyrobit nejrůznější vánoční předměty a dekorace. V roce 2013
převzala organizaci dílny škola a tradice tak

pokračuje.
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Adventní jarmark
V letošním roce uspořádalo Sdružení rodičů na návsi v Dražicích v pořadí již pátý Adventní jarmark. Je velmi milé, sledovat, jak
se rok od roku jeho podoba mění. Při prvním
jarmarku v roce 2010, který byl v hodně jednoduchém pojetí jsme na stolech zapůjčených
z kulturního domu prodávali pár adventních
věnců a jmelí. Příjemně nás překvapilo, že se
na první jarmark přišla podívat spousta lidí.
Byla to pro nás ohromná motivace do dalšího
roku, kdy jsme již sortiment nabízeného zboží
rozšířili. Také jsme již neprodávali na obyčejných stolech, ale ve skvěle provedených stáncích, které nechali vyrobit zástupci naší obce.
Ti nás podporují a to nejen finančně. Chtěla
bych touto cestou poděkovat všem, kteří nám
s přípravami předchozích jarmarků pomáhali. Ať už se zajištěním materiálu na vyrábění
věnců, tak se samotným průběhem jarmarku.
Bez ochotných a pro dobrou věc nakloněných
lidí by to totiž nešlo. A teď ještě jedna důležitá
informace. Adventní jarmark pořádají členové
Sdružení rodičů společně se spoustou přátel,
bez jakéhokoliv prospěchu. Hodiny příprav,
shánění, domlouvání, vyřizování, to vše děláme pro děti. Tam totiž putuje veškerý finanční zisk z prodeje nabízeného zboží. Výdělek je
z části předán přímo Základní škole v Dražicích
a z části je použit na akce pořádané Sdružením
rodičů.

Nabídka pronájmu obecního bytu
Bytový dům čp. 260 – byt 3+1KK
(4. podlaží)
Velikost: 79,5 m2, Vytápění: plyn
Nájemné: 5.590 Kč bez služeb
Volný: ihned
Případný zájemce musí splnit podmínky
stanovené poskytovatelem dotace.
Bližší informace na OÚ.

a mnoho spokojenosti a osobní pohody.

NARODILI SE
Eliška Smětáková
Karel Bočan

Dražice čp. 191
Dražice čp. 260

Novým občánkům přejeme do života jen to nejlepší.

ZEMŘELI
Miluše Pášová
Dagmar Záhorová
Čest jejich památce!

Dražice čp. 98
Dražice čp. 155


Plánované kulturní
a společenské akce

na stojáka

live

Petr VYDRA

2015

3.1.

Ester
KOÈIÈKOVÁ
PØEDPRODEJ 190,- Kè

Lukáš PAVLÁSEK

Oú Dražice (724190331)
KD Jistebnice (777131616)

SOBOTA

OD 20.00 HODIN

KD DRAŽICE

po té následuje vystoupení Štìpána KOJANA
ZA PODPORY OBCE DRAŽICE

Vydává se 3krát ročně. Dražický občasník vydává obec Dražice
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Žádáme přispěvatele, aby své příspěvky zasílali nově na e-mail: obcasnik@obecdrazice.cz.
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JUBILANTI (září 2014 – prosinec 2014)
Petr Miksa
Dražice čp. 206
Vlasta Počtová
Dražice čp. 120
Marcela Hubálková
Dražice čp. 244
Zdeňka Turecká
Dražice čp. 133
Miloslav Samec
Dražice čp. 55
František Plachý
Dražice čp. 139
Libuše Pařízková
Dražice čp. 116
Silvestr Haumer
Dražice čp. 94
Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví

Stand up comedy show.

Pokud se blíže poohlédnu za letošním jarmarkem, musím zkonstatovat, že díky hudebnímu vystoupení Dražických komediantů,
skvěle uvařenému punči, báječným vánočkám
a štolám a v neposlední řadě skvělé náladě, se
nám (alespoň doufám) podařilo vykouzlit tu
správnou předvánoční atmosféru. Přeji vám
všem tedy ještě jednou krásný čas adventu,
klidné Vánoce a šťastný vstup do nového roku.
No a příští rok, při některé z akcí Sdružení rodičů, na shledanou.
za Sdružení rodičů Katka Suchopárová 

Sbor pro
občanské záležitosti

11. 12. 2014
KD
od 17:00
Školní vánoční besídka
22. 12. 2014
náves
od 17:00
Zpívání u stromečku – „Ráček“
LŠU Sezimovo Ústí
23. 12. 2014
náves
od 17:00
Zpívání u stromečku – ZŠ Dražice
24. 12. 2014
kostel
od 14:30
Mše svatá – Vigilie s dětmi
24. 12. 2014
náves
od 16:00
Zpívání u stromečku – „Dražičtí komedianti“
25. 12. 2014
kostel
od 8:30
Mše svatá
25. 12. 2014
KD
od 8:30
Vánoční turnaj ve stolním tenise
26. 12. 2014
kostel
od 8:30
Mše svatá s žehnáním vína
28. 12. 2014
kostel
od 8:30
Mše svatá s obnovou manželských slibů
1. 1. 2015
kostel
od 8:30
Mše svatá
3. 1. 2015
obec
od 9:00
Novoroční putování s blahopřáním
3. 1. 2015
KD
od 20:00
Na stojáka
24. 1. 2015
KD
od 20:00
Hasičský ples
6. 2. 2015
KD
od 20:00
Reprezentační ples Obce Dražice
a Školy Dražice
14. 2. 2015
KD
od 9:00
Veřejná tradiční zabíjačka
21. 2. 2015
KD
od 20:00
Sportovní ples

www.obecdrazice.cz

