Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
skončila vláda zimy, která v tomto roce byla
mimořádně mírná až přívětivá. Věřím, že období, které nyní nastává, nám dodá nové síly
do naší činnosti v posledním roce tohoto volebního období.
Rád bych zmínil několik akcí, které připravujeme. V minulých týdnech jsme podali
žádosti o dotace z EU na vybudování nové
komunikace od kulturního domu ke kostelu,
a také žádost o dotaci na zakoupení zařízení
pro svoz a zpracování bioodpadu. V průběhu
měsíce března jsme zahájili výstavbu nové
hasičské zbrojnice, na které se nemalou měrou podílejí i naši hasiči. V průběhu měsíců
května a června bychom rádi dokončili definitivní opravu čistírny odpadních vod, která
byla zasažena loňskou bleskovou povodní.
Vybrali jsme též dodavatele na opravu chodníku Dražice západ a rovněž tak na výměnu
oken v naší základní škole. Oprava omítky
a zateplení na mateřské škole by měla proběhnout v prázdninových měsících tak, aby
nebyl narušen chod tohoto zařízení. Do konce
roku by měla být provedena i oprava stezky
od večerky ke kostelu a další akce ke zlepšení
života v naší obci. Namátkou zmíním osvětlení ke hřbitovu, osvětlení části obce Dražice
sever, instalace informačních tabulí a jiné.
Samozřejmě myslíme i na další období,
a proto pracujeme na projektové dokumentaci pro pečovatelský dům a nové byty, které by
měly vzniknout v prostorách bývalého obecního úřadu. Současně se snažíme obnovit stavební povolení pro přístavbu základní školy
s tělocvičnou.
Snažíme se nezapomínat na zábavu pro naše
občany a vzájemné setkávání. Chtěli bychom
obnovit tradici cest za kulturou. Výlet našich
seniorů na divadelní představení do Prahy se
setkal s velkým zájmem, a určitě budeme v podobných akcích pokračovat. Plný společenský
život se daří podle mne naplňovat především
díky spolkům a sdružením působících v naší
obci. Jako novinku připravujeme na konec léta
spolkový den, kde bychom chtěli představit
činnost spolků a sdružení, vzájemně se tak lépe
poznat a pobavit.
Z výše uvedeného výčtu je zřejmé, že nás nečeká lehký rok, ale rok naplněný prací, já však
doufám, že i zábavou. Na závěr mi dovolte popřát vám příjemné svátky jara.
Flígr Stanislav, starosta obce 
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Další premiéra
Dražických komediantů

Divadelní hrou Afrika se v sobotu 12.dubna v sále kulturního domu opět prezentovali
„Dražičtí komedianti“. Představení se vydařilo,
a diváci, kterých přišlo cca 250, se dobře bavili.
Na jevišti se objevily i nové posily souboru. Ivan
Šimák v roli bratra Cyrila Metoděje a František
Kotšmíd ml. jako jevištní mistr. Ten ztvárnil
nejen naštvaného inspicienta, ale byl především tolik potřebným zvukovým technikem,
kterého zatím soubor postrádal. Jak lépe se pak
hraje hercům, když se nemusejí starat také o to,
aby opona byla včas otevřena či zatažena a vše
v zákulisí bylo na svém místě připraveno k použití. Mezi sebou bychom uvítali i další nadšence
amatérského divadla. Ať už jako herce či šikov-

né lidi, kteří se okolo divadla „točí“. Máte-li
chuť nám pomoci s přípravou dalších představení, neváhejte se ozvat. Odměnou vám bude,
tak jako nám, potlesk spokojených diváků.
V souvislosti s tím by vás možná zajímalo, kde
končí peníze ze vstupného. Platíme jimi povolení k veřejné produkci, autorská práva, materiál
na výrobu kulis, kostýmů či rekvizit. A to jen
zčásti pokryjí peníze vybrané právě na vstupném. A tím, že si vše potřebné vyrábíme sami,
ještě ušetříme. Děláme to vše ale s nadšením
a láskou k divadlu. Za přípravou každého představení jsou desítky a desítky hodin práce. A ty
pak věnujeme vám, našim divákům. Děkujeme
Libuše Skaláková 
za vaši přízeň.

Dražičtí komedianti si pro svoji druhou premiéru na místních divadelních prknech nevybrali nic
jednoduššího než náročnou hru Afrika. A to od legendárního Járy Cimrmana, navíc původně předvedenou bardy stejnojmenného divadla, jako Svěrák, Smoljak, Brukner, Weigel a spol.
A protože Cimrmanovci oplývají nezaměnitelným způsobem vyjadřování a podání humoru, nedovedla jsem si dost dobře představit, jak hru uchopí Dražičtí komedianti. A byla jsem příjemně překvapena. Hráli s vervou, po svém, žádné kopírování cimrmanovských gest, evidentně se bavili herci
i publikum. Vtipně řešené byly i kulisy a vůbec celá výprava představení. Komediantům za režie Liby
Skalákové se vystoupení povedlo, diváci je odměnili potleskem a květinami. Členům souboru patří
poděkování i za to, že vzkřísili někdejší slávu místního ochotnického spolku.
Božena Tichá 
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Výtah z 33. jednání zastupitelstva obce,
konaného dne 28. 11. 2013
 Projednán a schválen přebytkový rozpočet
obce Dražice na rok 2014
 Schváleno rozpočtového výhledu obce Dražice na roky 2014-2016
 Schváleno rozpočtové opatření č. 12/2013
 Okomentováno čerpání rozpočtu v příjmech
a výdajích k 31. 10. 2013.
 Schváleno rozpočtové opatření č. 12/2013.
 Pověření starosty provedením rozpočtových
změn v měsíci prosinci
 Schváleno znění Obecně závazné vyhlášky
č. 1/2013 o místních poplatcích.
 Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, vznikajících na území obce, včetně
systému nakládání se stavebním odpadem,
bude zastupitelstvu předložena ke schválení
na prosincovém zasedání vzhledem k jejímu
dopracování na základě doporučení Ministerstva vnitra.
 Schváleno znění darovací smlouvy s MS Raště .
 Schváleno znění darovací smlouvy, která
bude uzavřena mezi obcí Dražice a stavebníky (dárci) paní H.M. a panem V.K. Dárci touto smlouvou darují prodloužení kanalizačního řadu na p.č. 2159 v k.ú. Dražice u Tábora
v délce 37 m.
 Schváleno znění Smlouvy o zřízení místa
zpětného odběru odpadu, která bude uzavřena mezi obcí Dražice a firmou EKOLAMP
s.r.o., I.P. Pavlova 1789/5, Praha 2. Tato
smlouva řeší odběr a ekologickou likvidaci
světelných zdrojů.
 Schváleno znění Smlouvy č. 13161594
o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí. Tato smlouva
bude uzavřena mezi obcí Dražice a Státním
fondem životního prostředí ČR, obec obdrží dotaci na akci „Vybavení sběrného dvora
v Dražicích“ od SFŽP ve výši 28 578 Kč.

 Informace o přijatém Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MŽP, které přesně definuje
rozdělení přijatých finančních prostředků
na vybavení sběrného dvora v Dražicích
(485 831,10 Kč bude financováno z Fondu
soudržnosti EU, 28 578 Kč ze SFŽP ČR a zbylou část 57 157,39 uhradí obec ze svých prostředků).
 Informace o obdrženém Rozhodnutí o poskytnutí dotace z MŽP na akci „Výsadba stromořadí v k.ú. Dražice“ ve výši 167 630 Kč,
náklady obce budou činit 18 625 Kč.
 Odsouhlaseno znění Smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace č. SD/KHEJ/1005/2013
– UZ 14022. Dotace bude poskytnuta obci
Dražice na úhradu mimořádných finančních
prostředků pro jednotky SDH obcí nasazených v průběhu povodně v červnu 2013
ve výši 66 000 Kč.
 Schváleno znění kupní smlouvy, která bude
uzavřena mezi obcí Dražice a paní J.N. Obec
touto smlouvou prodává paní J.N. pozemek
p.č. 374/15 v k.ú. Dražice u Tábora o výměře
12 m2 za smluvní cenu 150 Kč/m2.
 Zamítnuta žádost pana M.H. o prodej pozemku p.č. 1861/27 v k.ú. Dražice u Tábora
z důvodu budoucího využití tohoto pozemku jako točny pro vozidla.
 Schváleno podání žádostí o dotace z Programu obnovy venkova Krajského úřadu Jihočeského kraje, a to:
- 200 000 Kč na opravu zbylé části chodníku od Večerky ke konci obce Dražice,
- 30 000 Kč na úhradu úroků z úvěru na výstavbu bytového domu čp. 260.
Zároveň zastupitelé odsouhlasili výši finanční
spoluúčasti obce u obou těchto dotací.
 Zamítnuta žádosti Farní charity Tábor a občanského sdružení Prevent Strakonice o finanční příspěvek na financování protidrogových služeb.
 Informace o jednání ve věci přebírání po-













zemků a staveb (historického majetku obce
Dražice) od Vojenské ubytovací a stavební
správy (Ministerstvo obrany). Starosta navrhl převzít pozemky mimo stavby bývalé
skládky odpadu a zatížit tyto pozemky věcným břemenem vůči Ministerstvu obrany.
Pan Mynařík navrhl pozemky převzít mimo
pozemků bývalé skládky. Schváleno převzetí
všech pozemků mimo pozemků, na kterých
se nachází stavba skládky.
Schválilo ponechání nájmů z bytů a nebytových prostor obce Dražice na úrovni roku
2013, tzn. obec u nájemních smluv pro rok
2014 nebude uplatňovat inflační doložku.
Ředitelka ZŠ Dražice Mgr. Vosátková informovala přítomné o průběhu a dění ve škole
od začátku letošního školního roku. Poděkovala za průběh postupných oprav objektů.
Dále předložila a okomentovala svůj dopis
s žádostmi o další úpravy a investice v objektu
ZŠ a MŠ Dražice. Informovala také o problematice vytápění, kdy při současném způsobu
topení není ve škole ideální tepelná pohoda.
Zastupitelé doporučili prověřit možnou úpravu regulace topení a způsob vytápění objektu
do stupňů při běžné tepelné pohodě.
Schváleno zvýšení pracovního úvazku u druhé pracovnice na obecním úřadě od 1. 1. 2014
z polovičního pracovního úvazku na plný.
Paní Mičíková informovala přítomné o setkání obyvatel obce – komunitní plánování
strategie obce Dražice za účelem zajištění
zlepšení kvality žití v mikroregionu.
Ředitelka ZŠ a MŠ Dražice pozvala přítomné
na vánoční besídku, konanou v Kulturním
domě 12. 12. 2013.
Pan Mynařík se zeptal ředitelky školy
na chod školy ve vztahu k budoucnosti školy
a počtu nových žáků. Mgr. Vosátková informovala o akcích na podporu naplnění žáků
ve škole včetně dne otevřených dveří ZŠ Dra
žice před zápisem žáků do 1. třídy.

Výtah z 34. jednání zastupitelstva obce,
konaného dne 19. 12. 2013
 Informace o čerpání rozpočtu v příjmech
a výdajích k 30. 11. 2013.
 Schváleno znění obecně závazné vyhlášky
č. 2/2013 o systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, vznikajících na území
obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
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 Schváleno rozpočtové opatření č. 13/2013.
 Schválen Plán inventur obce Dražice pro
rok 2013 včetně složení komisí a časového
harmonogramu inventur.
 Informace o přijatém dopise od Vojenské
ubytovací a stavební správy, který se týká
pozemků, jež má přebírat obec Dražice a je
na nich umístěna stavba bývalé skládky.

V kompetenci Vojenské ubytovací a stavební správy není řešení tohoto problému (nepřevzetí pozemků pod bývalou skládkou)
a správa doporučuje obci obrátit se na Ministerstvo obrany.
 Starosta pověřen, aby dopis s usnesením
zastupitelstva zaslal na Ministerstvo obrany ČR
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 Občané, starající se o provoz rybníka „Na Suchých“, požádali o změnu pravidel provozování
sportovního rybolovu, týkající se především
změn v cenách povolenek a v termínu rybolovu. Zastupitelé schválili navrhovanou změnu
pravidel rybolovu rybníka „Na Suchých“.
 Odsouhlaseno znění Smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace SD/KHEJ/765/2013
– UZ 14004, která byla uzavřena mezi obcí
Dražice a Krajským úřadem Jihočeského
kraje na poskytnutí dotace SDH Dražice
ve výši 1 520 Kč na úhradu výdajů, spojených
s činností jednotek SDH.
 Odsouhlaseno přidělování finančních prostředků spolkům do výše 10 000 Kč formou
daru kvůli menšímu administrativnímu
zatížení jak spolků, tak obce. Finanční prostředky nad 10 000 Kč budou poskytovány
ve stejném režimu jako v roce 2013.

 Informace o pravděpodobném ukončení nájmu bývalých prostor obecního úřadu v čp.
55. Zastupitelé doporučili zrekonstruovat
tyto prostory na 2 bytové jednotky.
 Pan M.S., majitel pozemků p.č. 69/2 a 69/11
v k.ú. Dražice, požádal obec o pokácení,
event. úpravu korun lip na hranici těchto pozemků. Zastupitelé schválili pokácení dvou
stromů a u ostatních úpravu koruny stromů
s podmínkou náhradní výsadby.
 Schválen prodej materiálu z demolice
budovy čp. 43 a budov případným zájemcům.
 Schváleno objednání zastavovací studie
území plánovaného pro výstavbu rodinných
domů v části obce jih za farou na pozemcích
z větší části vlastněných církví.
 Informace o výběrovém řízení na výsadbu
stromořadí – komunikace směrem k Boru









a komunikace ke střelnici. Ze tří obeslaných
firem byla vybrána firma Avelana CZ s.r.o.,
Praha 2 vzhledem k výši cenové nabídky
186 255 Kč. Zastupitelstvo schválilo výběr
vítězné firmy.
Schválen plán práce zastupitelstva obce Dražice na rok 2014.
Informace o jednání s obcemi Drhovice
a Meziříčí ohledně úpravy hranic katastru
jednotlivých obcí.
Pravděpodobně v únoru bude vyhlášena výzva ROP na dotace na místní komunikace
a obec Dražice zahájila přípravy podkladů
k této výzvě.
Mgr. Růžičková informovala o proběhlé kontrole účetnictví ZŠ a MŠ Dražice – bez závad.
Starosta na závěr poděkoval zastupitelům
za jejich práci a popřál vše nejlepší do nového roku.


Výtah z 35. jednání zastupitelstva obce,
konaného dne 30. 1. 2014
 Okomentováno čerpání rozpočtu v příjmech
a výdajích k 31. 12. 2013.
 Starosta předložil a okomentoval rozpočtové
opatření č. 14/2013, jehož schválením byl
pověřen zastupitelstvem. Zastupitelé vzali
informaci na vědomí.
 Schváleno rozpočtové opatření číslo 1/2014.
 Schválena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení a právu věcného břemene, která bude
uzavřena mezi panem M.S. a obcí Dražice ve věci umístění sjezdu a inženýrských
sítí na parcele p.č. 2159 k parcele p.č. 69/2
v k.ú. Dražice.
 Schváleno vyhlášení záměru prodeje budovy čp. 22 s příslušenstvím včetně pozemku
st.p. 54 o výměře 408 m2 (zastavěná plocha
a nádvoří) a části pozemku p.č. 80 (celková výměra pozemku 765 m2 - zahrada), vše
v k.ú. Dražice u Tábora.
 Schváleno znění Souhlasného prohlášení
o přechodu vlastnického práva z majetku
České republiky do vlastnictví obce Dražice
podle zákona č. 172/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce bere
na vědomí, že tímto prohlášením přejde
do majetku obce historický majetek, který
v současné době vlastní Vojenské lesy a statky ČR, s.p. a je vyjmenován ve výše uvedeném souhlasném prohlášení.
 Informace o postupu s problematikou navrácení historického majetku obci Ministerstvem obrany (skládka odpadu na pozemcích). Pan Smažík prověří situaci na odboru
životního prostředí a Mgr. Růžičková právní
stránku věci do příštího zasedání zastupitelstva.
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 Předložena Inventarizační zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků obce Dražice za rok 2013. Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační ani zúčtovatelné rozdíly.
 Schváleny výše dotací organizacím pro rok
2014 v souladu se schváleným rozpočtem
takto:
Neinvestiční příspěvek
ZŠ a MŠ Dražice
660 000 Kč
Dotace MS Raště Dražice
10 000 Kč
Dotace Sdružení rodičů Dražice
10 000 Kč
Dotace „Dražickým komediantům“ 10 000 Kč
Dotace NOM
10 000 Kč
Dotace Římskokatolické
farnosti Dražice
30 000 Kč
Dotace TJ Dražice
(činnost + cvičebna)
240 000 Kč
Dotace SK Palermo
10 000 Kč
Dotace Leteckomodelářskému
klubu Dražice
30 000 Kč
Dotace SDH Dražice
10 000 Kč
Dotace do 10 000,- Kč včetně budou poskytovány formou finančního daru (budou sepsány darovací smlouvy), ostatní standardně formou neinvestičního příspěvku s požadavkem
vyúčtování.
 Schváleno poskytnutí finančního daru
ve výši 2 000 Kč občanskému sdružení
Ochrana fauny ČR.
 Schváleno znění Smlouvy o umístění a provozování kontejneru na textil, která bude
uzavřena mezi obcí Dražice a firmou Revenge a.s. .
 Informace o nařízení vlády ze dne
18. 12. 2013, kterým se mění nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce









členům zastupitelstev, ve znění pozdějších
předpisů. Toto nařízení umožňuje zvýšení
odměn starosty, místostarosty a členů zastupitelstva. Zastupitelstvo schválilo ponechání odměn starosty, místostarosty i členů
zastupitelstva ve stávající výši, nikoli navýšené.
Starosta informoval o problematice navážení materiálu na skládku p. M.Ch. stavební firmou Daich s.r.o. Obec zaslala výzvu
k odstranění nedostatků stavebníkovi panu
M.Ch. a zároveň na vědomí Stavebnímu
úřadu MÚ Tábor, odboru životního prostředí i firmě Daich s.r.o. Zatím obec obdržela
vyjádření Stavebního úřadu MěÚ Tábor se
sdělením, že stavební úřad vyzval stavebníka
k dodržování podmínek při provádění stavby. Zároveň stavební úřad postoupil výzvu
obce, týkající se znečišťování komunikací
k řešení Policii ČR - ODI Tábor, Ředitelství
silnic a dálnic ČR - správě České Budějovice,
Krajskému úřadu Jč.kraje – Odboru dopravy
a silničního hospodářství a České inspekci
životního prostředí České Budějovice.
Informace o pozvání obce Slovany na návštěvu občanů naší obce do Slovan ve dnech
kolem 5. 7. 2014. Součástí programu návštěvy bude i oslava 50 let vzniku tělovýchovy
v obci Slovany.
Starosta navrhl, aby se 6. 9. 2014 uskutečnil
„Spolkový den“, který by spočíval v setkání
zástupců jednotlivých spolků v obci Dražice
a občanů obce. Zastupitelé s tímto návrhem
souhlasili.
K zápisu do 1. třídy základní školy Dražice přišlo 13 dětí a bude tedy otevřena trojtřídka. 
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Výtah z 36. jednání zastupitelstva, dne 6. 3. 2014
 Okomentováno čerpání rozpočtu v příjmech
a výdajích k 31. 1. 2014. Starosta prověří
na upozornění pana Lva položku „bytové
hospodářství“ (v příjmech) do příštího zasedání zastupitelstva.
 Okomentováno rozpočtové opatření číslo
2/2014, které schválil starosta.
 Schválen výsledek výběrového řízení na výměnu oken v Základní škole Dražice. Vítěznou firmou se stala firma Kadlec okna dveře
s.r.o., Purkyňova 2986, Tábor, její nabídka
byla ve výši 292 746 Kč.
 Schválen výsledek výběrového řízení na akci
„Oprava chodníku Dražice-Západ“. Vítěznou
firmou se stala firma Služby Města Milevska,
Karlova 1012, Milevsko, její nabídka byla
ve výši 329 120 Kč.
 Schváleno vyhlášení záměru pronájmu garáže č. 6 v bytovém domě čp. 4 v Dražicích.
 Schváleno znění Smlouvy o budoucí smlouvě směnné, která bude uzavřena mezi obcí
Dražice a paní V.S. Tato smlouva upravuje
směnu části pozemků p.č. 73/1, p.č. 75/1
a p.č. 73/4 za část pozemku p.č. 82, vše v k.ú.
Dražice u Tábora v souvislosti se záměrem
výstavby nové místní komunikace kulturní
dům – kostel Dražice.
 Okomentován znalecký posudek na prodej nemovitosti čp. 22 + pozemků
st.p.č. 54, části p.č. 80 (cca 348 m2) a p.č.
78/4 v k.ú. Dražice u Tábora. Celková cena
nemovitosti včetně pozemků dle tohoto
znaleckého posudku činí 400 000 Kč. Pro-

dejní cena bude povýšena o projektovou
dokumentaci a stavební povolení vydané
na tuto nemovitost – tedy 480 000 Kč.
Zastupitelé 8 hlasy schválili prodejní
cenu nemovitosti a pověřili starostu jednáním se zájemci.
 Okomentován záměr podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu
NUTS II Jihozápad na realizaci projektu
„Místní komunikace kulturní dům – kostel
Dražice“.
Zastupitelstvo obce Dražice souhlasilo s realizací projektu a s podáním žádosti o podporu projektu v rámci Regionálního operačního
programu NUTS II Jihozápad, oblast podpory 1.5 Rozvoj místních komunikací. Zastupitelstvo schválilo předfinancování projektu
a spolufinancování projektu z bankovního
úvěru. Schváleny celkové výdaje projektu
ve výši max. 3 100 000 Kč, přičemž na předfinancování projektu bude použito bankovního úvěru ve výši max. 4 000 000 Kč.
Spoluúčast obce Dražice činí 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu, dotace
činí 85 % z celkových způsobilých výdajů
projektu.
 Informace o záměru požádat o dotaci z grantového programu Krajského úřadu Jihočeského kraje „Podpora sborů jednotek SDH
obcí Jihočeského kraje“ na akci „Sekční
průmyslová vrata do nové hasičské zbrojnice v Dražicích“. Schválena finanční spoluúčast obce minimálně ve výši 35 % z celko-















vých způsobilých výdajů projektu (tyto činí
150 367 Kč).
Odsouhlaseno podání žádosti o dotaci z Úřadu práce v Táboře na 4 pracovní místa v rámci veřejně prospěšných prací v obci na období
duben – listopad 2014, včetně finanční spoluúčasti obce ve výši požadované poskytovatelem dotace.
Informace o vypsaných dotacích na zateplení budov a na čisticí stroj na komunikace,
u kterých obec předpokládá podání žádostí
(zateplení čp. 55 a školy a nákup čisticího
stroje na komunikace).
Informace o připravovaných úpravách domu
čp. 55
Schváleno znění příkazní smlouvy, která
bude uzavřena mezi obcí Dražice a firmou
GARANTA CZ a.s., České Budějovice ve věci
přípravy projektové žádosti na akci „Místní
komunikace kulturní dům – kostel Dražice“.
Schváleno od 1.3.2014 navýšení celkové
kapacity v rejstříku škol a školských zařízení příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Dražice, okres Tábor, se
sídlem Dražice 57, 391 31 Dražice, a to u jídelny – výdejny z 50 na 56 dětí.
Informace o dalších jednáních o přebírání
majetku Vojenských lesů a statků ČR, s.p.
Informace o připravované studii domu s pečovatelskou službou a seznámení s prvním
návrhem.
Informace o uzávěrce článků do prvního ob
časníku roku 2014 – do 25. 3. 2014.

Upozornění na změny pro rok 2014
Poplatek za „komunální odpad“
Jak jsme avizovali v minulém čísle Občasníku, pro rok 2014 došlo ke změně výše tohoto
poplatku a data splatnosti.
Výše poplatku:
500 Kč – osoba s trvalým či jiným
dlouhodobým pobytem v Dražicích
500 Kč – rekreační objekt či nemovitost
bez osoby s TP v k.ú. Dražice
Splatnost poplatku: 30. 6. 2014
Sportovní rybolov
– rybník „Na Suchých“
Na žádost rybářského spolku projednala
a schválila zastupitelstva obcí Dražice a Meziříčí nová pravidla sportovního rybolovu rybníka
„Na Suchých“ a nové ceny povolenek. Pravidla
a ceny povolenek viz níže.
Sportovní rybolov je provozován rybáři
na vlastní nebezpečí a jeho provozem nebudou
ohroženi ani omezeni ostatní občané při využívání vodního díla.
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1. Rybolov na rybníce může na základě povolenky vydané obcí Dražice provozovat
každý občan EU. Bez platné povolenky je
rybolov zakázán pod pokutou 30 000 Kč.
2. Rybolov bude provozován v kalendářním
roce vždy o víkendech od Velkého pátku do konce září (30. 9.), a to od pátku
15.00 hodin do neděle 20.00 hodin.
3. Rybařit je povoleno pouze na 1ks prutu
na rybáře a rybář si může z úlovku ponechat
pouze 1ks nedravé ryby denně na osobu
a to v míře od 40 do 60 cm. Ponechaná ryba
musí být zaznamenána na přehledu úlovků.
4. Za nástrahu živočišného původu lze použít
pouze žížaly a bílé červy obvyklé.
5. S ulovenou rybou je rybář povinen zacházet maximálně šetrně.
6. Rybář je povinen mít u sebe platnou povolenku a na požádání pověřeného pracovníka obecního úřadu ji předložit.
7. Otevřený oheň lze rozdělávat pouze na vymezeném místě u rybářské bašty.

8. V případě porušení pravidel bude povolenka bez náhrady odebrána na jeden kalendářní rok.
9. Obec Dražice a Meziříčí si vyhrazují právo
tato pravidla kdykoli změnit.
10. Po skončení rybářské sezóny (nejpozději
do konce kalendářního roku) rybář dodá
kopii úlovků (slouží pouze k statistickým
účelům) na obecní úřad.
Ceny povolenek:
Celoroční
do 15 let
občané Dražic
a Meziříčí
300 Kč
ostatní občané EU 400 Kč

nad 15 let
500 Kč
800 Kč

Víkendová
do 15 let
nad 15 let
občané Dražic
a Meziříčí
250 Kč
300 Kč
ostatní občané EU 300 Kč
450 Kč
Povolenky budou vydávány pouze na obecním úřa
dě v Dražicích.
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Dotační programy v roce 2014
Koncem roku 2013 jsme požádali, jako každý
rok, o dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje, a to:
 o 200 000 Kč na opravu zbylé části chodníku
v části obce Dražice-západ,
 o 30 000 Kč na úhradu úroků z úvěru, poskytnutého Komerční bankou na výstavbu bytového domu čp. 260.
Tyto dotace jsou v současné době ve stadiu
schvalování, výsledek zatím neznáme.
V únoru letošního roku jsme požádali Úřad
práce v Táboře o dotaci na pracovní místa v rámci veřejně prospěšných prací. Obec zaměstná
4 pracovníky opět v období duben – listopad.
V současné době již nastoupili tři zaměstnanci,
poslední by měl nastoupit během měsíce května.
Rozhodli jsme se (již potřetí) opět zažádat
o investiční dotaci na výstavbu místní komunikace Kulturní dům – kostel z prostředků EU
- Regionálního operačního programu NUTS II

Jihozápad – oblast podpory 1.5 Rozvoj místních
komunikací. Shromažďování celé řady podkladů, potřebných k podání žádosti, je již za námi,
v současné době čekáme na výsledek.
Zároveň jsme se rozhodli požádat o investiční
dotaci z prostředků EU – operačního programu
Životní prostředí, prioritní osy 4 – Zlepšování
nakládání s odpady na projekt „Zavedení svozu
bioodpadu v Dražicích“. Poskytovatelem dotace
je Státní fond životního prostředí. V rámci tohoto
projektu bychom rádi pořídili štěpkovač, kontejnery na bioodpad a vozidlo ke svážení kontejnerů
na bioodpad. Žádost již také byla podána.
Zatím poslední žádostí je žádost o dotaci na zakoupení 2 ks sekčních garážových vrat v nové hasičské zbrojnici, která vznikne rekonstrukcí dílen
u čp. 4 (Lesanka). Tento dotační program vypsal
Krajský úřad Jihočeského kraje, i u této dotace
v současné době čekáme na výsledek podané žádosti.
Jaroslava Slabá 

První společný školní rok

Vážení rodiče, milí spoluobčané,
školní rok 2013/2014 se pomalu chýlí ke svému závěru. Žáci zanedlouho sklidí plody své celoroční práce a vrhnou se do víru prázdninových
zážitků. S blížícím se koncem přichází čas na závěrečnou rekapitulaci společně prožitých měsíců.
Nutno podotknout, že školáci ani zaměstnanci ZŠ a MŠ Dražice letos nezaháleli. Živo bylo
už od září a v započatém tempu jsme nepolevili
ani v následujícím období. Možnost strávit čas
se svými kamarády jinde a jinak než ve školních
lavicích dostali žáci při přespávání ve školní družině. Za spoluúčasti rodičů proběhlo dlabání dýní
či vánoční tvoření. Široká veřejnost se s námi
mohla poprvé setkat na vánoční besídce. Adventní čas jsme si rovněž obohatili výletem do Prahy
a návštěvou vánočních trhů.
Na svá školní léta mohli zavzpomínat všichni
zájemci v lednu tohoto roku, kdy se škola otevřela veřejnosti při příležitosti Dne otevřených
dveří. První měsíc v roce se stal rovněž důležitým
milníkem pro mnoho předškoláků, kteří zápisem do 1. třídy učinili významný životní krok.
Na všechny nastávající prvňáčky se těšíme a přejeme si, aby jejich novou životní etapu doprovázela šťastná hvězda. Věříme, že vstup do školy
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jsme budoucím žáčkům usnadnili i Školou nanečisto, při které jsme měli možnost se blíže poznat
a seznámit se.
Ani v následujících měsících nehodláme
usnout na vavřínech. Jaro a s ním spojené svátky přivítáme tradičním velikonočním tvořením,
které opět proběhne v součinnosti s rodiči, jejichž spolupráce si velmi vážíme. V dubnu opět
navštívíme hlavní město. Tentokrát však nahlédneme do útrob České televize na Kavčích horách.
Bude-li nám přát počasí, pak si dopřejeme pohled
na rozkvetlou Prahu z rozhledny na Petříně. Vyučování nám zpestří i členové školního dramatického kroužku, kteří si pro nás připravili několik
představení.
Ráda bych využila příležitosti a poděkovala
všem, kteří úspěšně a se ctí reprezentovali naši
školu. Gratuluji především členům družstva vybíjené, kteří přivezli výtečné 5. místo. Rovněž
děkuji účastníkům recitační soutěže.
Nezbývá než doufat, aby dobré vztahy, přátelská atmosféra a vzájemná komunikace mezi
školou a rodiči vydržela i v následujících letech.
Věřím, že oboustranné partnerství je přínosem
nám všem.
Mgr. Marcela Vosátková a učitelský sbor 

Sběrný dvůr
 vedle sportovního areálu TJ Dražice
 určen pro občany s trvalým pobytem
v Dražicích a majitele rekreačních
objektů v k.ú. Dražice
PROVOZNÍ DOBA
PO: 14.00 – 17.00 hodin
ST: 14.00 – 17.00 hodin
SO: 9.00 – 11.00 hodin
POVĚŘENÍ ZAMĚSTNANCI
Ladislav Veselovský – 724 900 531
Jaroslav Kocík
Povinností obsluhy je vést evidenci přijatého odpadu, kde je kromě celého jména
nutno uvádět i číslo občanského průkazu.
Proto je nutné mít tento průkaz s sebou
při každé návštěvě.
ODEBÍRÁ SE
 objemný odpad (matrace, koberce,
polstrovaný nábytek…)
 železný šrot
 stavební suť – v omezeném množství
(přibližně 100 kg/rok na č. popisné či
evidenční)
 ostatní plasty (plastové hračky, zahradní nábytek, plastové nádobí…)
 dřevo, nábytek rozebraný na co nejmenší díly
 pneumatiky – v omezeném množství
(4ks/rok na č. popisné či evidenční)
 bioodpad - tráva
 zpětný odběr elektrozařízení – nedemontované malé i velké domácí
spotřebiče a kancelářská technika
 prázdné originální inkoustové a tonerové kazety z tiskáren a kopírek
 jedlý olej a tuky (v plastových lahvích)
 motorové, převodové a mazací oleje
(v plastových lahvích)
 barvy, lepidla…
 obaly od nebezpečných látek (plechovky od barev, lepidel…)
Před uzamčeným sběrným dvorem
jsou volně přístupné kontejnery na:
 papír, sklo, plast, tetrapak
 textil a oděvy
 směsný komunální odpad (určeno pro
majitele rekreačních objektů)
ODPAD JE NUTNO PŘIVÉZT
NA SBĚRNÝ DVŮR JIŽ ROZTŘÍDĚNÝ.
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Veselý život v mateřské školce
Po vánočních svátcích jsme se sešli ve školce všichni a začali pěkně zvesela. Stačil nám
poprašek sněhu a hned jsme vyzkoušeli boby
a lopaty. Škoda, že sněhu nenapadlo více,
a tak jsme museli zimní vycházky „prošlapat“
na suchu či blátě. Divadelní představení „Jak
se hraje na muziku“ se konalo ve škole, takže
jsme navštívili své kamarády a společně si užili
s panem Karlem Daňhelem muzikantské dopoledne.
Na tradiční karneval se sešlo ve školce mnoho nápaditých masek, všichni jsme si zatancovali, zasoutěžili a dostali hezkou odměnu.
Jak se kouzlí „po anglicku“ se dozvěděli
předškoláci společně se školáky při návštěvě
rodilého mluvčího z Austrálie v ZŠ.
A ještě jedno divadlo ve školce, tentokrát
s názvem „Tři prasátka“, kde se nejvíce nasmáli ti nejmenší. V prvním jarním měsíci
jsme zahájili projekt „Malý zahradník“. Společně si zasadíme a vypěstujeme ředkvičky,
hrášek i mrkvičku. Do květníků zasadíme
okrasné květiny a budeme se o ně starat.
Projekt je součástí vzdělávacího programu
AGRO cs a je do něj zapojeno mnoho školek
z celé ČR.
A co nás čeká příště?
V dubnu předškoláci vyrazí se školáky do televizního studia v Praze, podívat se do zákulisí

dětského filmového studia. Na flétničky zahrají
děti z mateřské školy 22. dubna v jídelně kulturního domu a další vystoupení, tentokrát
i taneční, předvedou opět v KD 25. května.
V červnu se chystáme navštívit táborské divadlo Oskara Nedbala a dozvědět se, jak to bylo
s Hodným drakem.
Školní rok ukončíme tradiční Zahradní slavností, kde děti ukážou, co od září poznaly, co
umí dalšího, jaké písničky a básničky se naučily
a tanečky zatančily.
Dne 5. května 2014 proběhne zápis dětí
do MŠ od 9 do 16 hod. v kanceláři MŠ. Rodiče si

přinesou OP a rodný list dítěte. Budeme se těšit
na naše nové malé kamarády u Sluníček a Hvězdiček.
vedoucí učitelka Věra Packová 

Škola nanečisto
V naší škole proběhlo od listopadu do března
pět setkání předškoláků s rodiči v tzv. „Škole
nanečisto.“ Na programu se střídavě podíleli
všichni pedagogové mateřské a základní školy. Každé setkání se vázalo k vybrané události
měsíce. Poprvé jsme se potkali na svatomartinském setkání, pokračovali jsme předvánočně,
pohádkově a karnevalově. V březnu jsme se
rozloučili setkáním, které celé patřilo škole.
Děti si hrou upevňovaly dovednosti předškoláka. Společně s rodiči zpívaly, tancovaly,
hrály hry, skládaly rýmy, hledaly odpovědi
na hádanky, vymýšlely pantomimy a vyráběly.
Jejich výtvory byly zároveň odměnou za jejich
snažení. Rodiče mohli vidět své děti, jak pracují
v kolektivu, rozumí zadání a zvládají se poprat
s úkoly i případnými překážkami. Tato zkušenost se oběma stranám ve školním roce určitě
neztratí.
Bylo velmi příjemné sledovat, jak se na každé setkání děti těšily, což se jistě podepsalo
i na hojné účasti. Rodiče se ochotně zapojovali
do všech aktivit a v dnešní uspěchané době věnovali dětem cennou věc – svůj čas.
Všichni by si zasloužili z předmětu „Škola
nanečisto“ velkou jedničku.
Hana Krátká 
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Pohádkové přespávání

Vybíjenou hrát umíme
V úterý 18. února se uskutečnil turnaj ve vybíjené smíšených družstev dívek a chlapců
4. ročníků. Do základní školy Helsinská se sjelo
celkem 16 družstev okresu Tábor a vytvořily se
4 skupiny. Naši hráči nastoupili ve složení K. Čítek,
D. Tůma, R. Koloušek, J. Stuchlík, V. Soldátová,
N. Bohmová, R. Voneš, V. Racek ( žáci 4. ročníku)
a K. Mrzena, D. Loužecký, B. Samcová, V. Novák
a T. Fuka ( žáci 3. ročníku). Sehráli v základní skupině tři vítězná utkání a porazili v nich družstvo ze
ZŠ Bechyně, ZŠ Zborovská a ZŠ Helsinská B. Postoupili tak do další skupiny z prvního místa. Tam
už se jim tolik nedařilo. V utkání se Soběslaví prohráli nešťastně o pouhý bod a na vítězné družstvo
ZŠ Helsinská, které celý turnaj vyhrálo, už hráčům
síly nestačily. Celkově obsadili krásné 5. místo.

Březnové přespávání dětí ve školní družině se uskutečnilo v duchu pohádek a přišlo si
ho užít 30 dětí. Během odpoledne vzniklo pět
královských družin. Každá představovala jedno království a ozdobila si královskou korunu.
Nacvičeným pokřikem se všichni představili
a začalo porovnávání sil jednotlivých družin
na poli sportovním. Na hřišti se běhalo s míči,
oblékalo se do sukní a klobouků, po trávníku
jezdily trakaře a děti se vzájemně přenášely
na rukou jako v sedlech na koni. Po sportovním porovnání sil dokazovali zástupci jed-

notlivých království své znalosti z pohádek
a došlo i na výtvarné tvoření. Pod rukama dětí
vznikaly pohádkové tulipány, které ozdobily
okna ve škole. Se setměním se přiblížil očekávaný bobřík odvahy. Ne každý z dětí se vydával
na cestu na hřbitov bez bázně a strachu. Cesta
značená svíčkami některým naháněla hrůzu,
ale téměř všichni si pro stašidýlko schované
na hřbitově došli. Pohádka před spaním a sladké mlsání bylo další odměnou pro každého
z dětí.
Jarka Salabová 

Vzhledem k malému počtu žáků v ročnících
nemá naše škola takový výběr sportovců jako
velké školy, ale přesto s nimi dokáže držet krok.
Na všechny naše sportovce čekala ve škole odměna
v podobě sladkého dortu a poděkování za vzornou
reprezentaci naší školy v kolektivních sportech.
Jarka Salabová 

Ze školní kuchyně
V dražické školní kuchyni se vaří jídlo pro
103 strávníků, z toho pro 56 dětí z mateřské
školy, 34 dětí ze základní školy a pro 14 zaměstnanců.
Provoz školní kuchyně zajišťují vedoucí paní
Renata Samcová, jako kuchařky pracují paní Jitka
Fuková a Jana Mužáková.
Není jednoduché vyhovět všem mlsným jazýčkům a přitom se řídit určitými pravidly, zejména
plnit daný spotřební koš. Legislativně jsou stanoveny určité skupiny potravin (brambory, maso,
ryby, mléčné výrobky, mléko tekuté, tuky, cukry,
zelenina, ovoce, luštěniny) a jejich doporučená
spotřeba na žáka a den.
Se vší zodpovědností sestavují pracovnice kuchyně týdenní jídelní lístek tak, aby jídlo bylo pestré, chutné a splňovalo dané požadavky. Mezi oblíbené jídlo patří tradičně knedlíky se svíčkovou
nebo rajskou omáčkou či jídlo sladké, to si jdou
děti přidat i několikrát. Horší je to s polévkami,
zeleninou a luštěninami. K obohacení denní stravy přispívá i podávání školních mlíček a lipánků,
částečně hrazených z EU. Zapojením do projektu
Ovoce do škol dostávají děti jednou za 14 dnů
ovoce, zeleninu nebo 100% džus zdarma – hradí
EU. V mateřské i základní škole je již dlouhodobě
zaveden pitný režim.
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Důležitou roli při přípravě jídla hrají finance.
Strávníci hradí pouze potraviny. Tato cena je pevně stanovena, nelze ji přesáhnout. Případný zůJídelní lístek
Pondělí:
přesnídávka - tvarohový závin, kakao
oběd - vločková polévka
rybí filé zapečené se sýrem, bramborová kaše, kompot,
čaj (hruška - zázvor)
svačina – rohlík, šunková pěna, zelenina, čaj
Úterý:
přesnídávka - chléb slunečnicový, pomaz. z vařené
kedlubny, zelenina, čaj
oběd - drůbeží vývar se sýrovými noky
hovězí pečeně znojemská, houskový knedlík, ovoce,
čaj (broskev - bacopa)
svačina – ovocný jogurt, kukuřičné křupky, mléko
Středa:
přesnídávka - krupicová kaše, mléko (vanilka)
oběd - hovězí vývar se sýrovým svítkem
fazolový guláš se salámem, chléb, šlehaný tvaroh,
čaj (borůvka - rakytník)
svačina – chléb podmáslový, pomaz. z hovězího masa,
zelenina, čaj

statek se převádí do dalšího měsíce. Za svačinky
platí děti MŠ 6 Kč – 8 Kč na den podle věkové kategorie, za obědy děti v MŠ i ZŠ 15 Kč – 20 Kč rovněž podle věkové kategorie. Věcnou režii (vodu,
plyn, elektrickou energii, mzdy zaměstnanců)
hradí obecní úřad a krajský úřad.
Nelehkou a odpovědnou práci v kuchyni
usnadňuje moderní vybavení. Patří mezi ně plně
využívaný konvektomat, multifunkční robot, šlehač, myčka a další.
Zaměstnankyně kuchyně se nejenom úspěšně
vyrovnávají s vařením pokrmů, ale dokážou i připravit sladké a slané pohoštění pro různé školní
akce. Na svátek svatého Martina upekly s pomocí
dětí a paní učitelek chutné rohlíčky, na vánoční
dílnu všem chutnala voňavá vánočka i štola, při
zápisu do 1. ročníku a Dnu otevřených dveří zdobily stoly výborné koláčky, řezy a chlebíčky.

Čtvrtek:
přesnídávka - chléb, pomaz. z olejovek se sójou, zelenina, čaj
oběd - zeleninová polévka s drožďovými knedlíčky
krůtí maso na paprice, těstoviny, ovoce, čaj
svačina - houska, flóra, sýr tavený, ovoce, mléko (malina)
Pátek:
přesnídávka - bochník jordán, rozhuda, ovoce, mléko (jahoda)
oběd - mrkvová polévka
zapečený květák s uzeným masem, brambory, okurkový
salát, čaj (multivitamín)
svačina - obložený chléb, zelenina, čaj

vedoucí kuchyně Renata Samcová 
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Indiánská
show

Masopustní průvod

V letošním roce Sdružení rodičů ZŠ Dražice
zorganizovalo místo Školního plesu, který byl
minulý rok již desátým, společenskou akci pro
děti. Ve stylu indiánského odpoledne si děti užívaly nejen vyrábění indiánských triček, čelenek
a tomahavků, ale mohly si i zatančit a zasoutěžit
pod vedením profesionální animátorky Anny
Pávkové. Přestože bylo při poslední březnové
neděli překrásné počasí a příroda lákala na procházku, sešlo se v kulturním domě více než třicet
dětí a náramně si vyrábění i kulturní program
užily. Pro všechny malé i velké bylo připraveno
občerstvení v podobě ovoce. Veškeré potřeby
pro vyrobení kostýmu byly zcela zdarma. Jsme
velmi potěšeni, že dle reakcí dětí i rodičů se akce
líbila. Dětský úsměv je pro nás tou největší motivací do další práce, kterou směřujeme především k dětem. Pokud má někdo zájem o fotografie pořízené Sdružením rodičů k této akci, může
si CD zapůjčit v MŠ Dražice.

Sdružení rodičů ZŠ Dražice 

Po několika letech jsem se zúčastnila masopustního průvodu. Pamatuji si, jaké byly
reje masek v době, kdy jsem byla malá holka,
a říkám si, jak je skvělé, že tato venkovská tradice v Dražicích nezanikla. Neprobíhá sice už
za účasti tolika tzv. bláznů, ale na náladě zúčastněných to nijak neubírá.
Je to skvělá příležitost potkat se s lidmi
v celé obci, ochutnat hospodyňkami připra-

vené koblížky a pobavit se s partou prima
lidí, kteří se zhostili nelehké pozice organizátorů masopustu. Jen bych chtěla těmito
řádky nalákat dražičáky všech věkových kategorií, aby se v příštím roce také průvodu
zúčastnili. Jde přece o zachování úžasné tradice, která přechází z generace na generaci už
mnoho let.
Kateřina Suchopárová 

Jak se vlastně vůbec nic nestalo
Každému malému děcku rodiče již v útlém
věku vysvětlují, že některé činnosti jsou pro
něj a jeho okolí nebezpečné. Každý z nás byl
jistě poučen, že si nemá hrát s ohněm, „když
sedí na sudu s prachem.“ Alespoň do nedávna
jsem si to myslel. Teď ale musím svůj názor
poopravit, neboť jsem zjistil, že tahle informace zůstala pro někoho zřejmě utajena.
Jinak si totiž můžeme těžko vysvětlit počínání armády v počátku měsíce března letošního roku. Na armádní střelnici v Dražicích panuje v současné době čilý ruch a ke střelbám
je využívána několikrát za týden. To je samozřejmě v pořádku, armáda si plochu pronajala a vojáci se někde cvičit musí. Co ale není
v pořádku, je přístup armády právě k pronajaté ploše a jejímu okolí vůbec. Armádní areál čítá přes třicet hektarů plochy. Tak velké
území je samozřejmě náročné na údržbu a je
nutno říci, že armáda si v tomto bodě žádné vrásky nedělá. Území je na její podnět již
od roku 1984 vedené v katastru nemovitostí

8

jako ostatní plocha a tím veškerá péče o porosty končí. Kosením se udržuje pouze malé
území u brány a střeleckých stavů a zbytek
se ponechává vlastnímu osudu. Pozemky
jsou porostlé víceletými travinami, které přes
zimní období vytvoří stařinu a po vyschnutí
jsou samozřejmě ohroženy ohněm. Když se
k tomu přidá extrémně suché jaro, tak jako
v letošním roce, je na problém zaděláno. Každý soudný člověk asi přijde na to, že pokud
by v takovém území nějak manipuloval s oh-

něm, hrozí tu nebezpečí, že vyschlou stařinu
zapálí. Každý, ne však armádní činovníci.
První oheň v letošním roce se „povedlo“
při probíhajících střelbách zapálit 4. března.
Rozsah tohoto požáru nebyl velký a shořely
asi dva hektary plochy díky včasnému zásahu
profesionálních hasičů, podpořených účastí
místního hasičského sboru. A příčina požáru? Zapálení svítící-fosforovou střelou. Vojáci
totiž používají při střelbě z kulometu každý
pátý náboj právě s touto složí. Jaké je z toho
poučení? Nestřílet v tomto období svítícími
střelami. Běžná střela se nezahřívá zápalnou
teplotou. Takže když vyměním v připraveném kulometném pásu svítící střelivo za obyčejné, věc jsem vyřešil. A uvažování armády?
To by někdo musel udělat a vyměnit, my to
máme takhle připraveno a tak se nic měnit
nebude.
Pak už následuje den 11. března, východní
vítr, slunečné teplé počasí a probíhající střelby kolem poledne. Co se muselo stát, se stalo
www.obecdrazice.cz
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a tak následuje ohromný údiv, že jsme to zase
zapálili. A protože jsme u armády, tak všechno musíme hlásit nadřízeným a než se tohle
hlášení dostane až k tomu co má oprávnění
povolat hasiče, je dvacet minut pryč a už to
pěkně hoří. Výsledek? Díky východnímu
větru vyhořelá plocha v rozsahu 27 hektarů,
zásah šesti cisternových vozidel a pěti hasičských sborů z okolí včetně profesionálů.
To nejlepší ale na závěr. Způsobená škoda –
nula. Shořela stará tráva. Probíhající požár
možná trochu pocuchal nervy myslivcům,
když se blížil k jejich areálu na jižním okraji a chatařům v křizském lesíku, ale to je tak
všechno. Armáda dostála svým povinnostem
a zavolala pro hasiče, tím to končí.

Nikoho neznervózňuje rozsah tak velkého požáru a zcela banální lidská lhostejnost,
možná i arogance při jeho vzniku. Nikdo neřeší, že prostor střelnice je 200 metrů od jižního okraje obce a 150 metrů od okraje lesa.
Nikdo se nestrachuje, co by se asi stalo, kdyby
se oheň za pomoci východního větru do lesa
nebo do obce opravdu dostal. Nikoho nezajímá, že kolem ohně běhalo 70 hasičů.
A teď tedy finále, jak z toho ven, aby byla
vidět snaha věci řešit. Jako viník byl armádou
označen správce střelnice, ten který nemá se
střelbou nic společného, je pouze údržbář. No
a hasiči mu ve správním řízení uložili pokutu
500 korun. Vždyť se vůbec nic nestalo.
Ivan Mynařík 

Jarní pálení odpadu
Jaro je již tady. Hasiči
v poslední době registrují
množící se typicky jarní
případy požárů způsobených pálením trávy či klestí, množí se i případy, kdy
hasiči kvůli nenahlášenému pálení zbytečně vyjeli.
Velmi brzy se letos začínají množit požáry
v přírodním prostředí – požáry suché trávy, křovin a také odpadů. Počasí lidi totiž láká k pálení
biologického odpadu (zbytky staré trávy, listí,
větve, klestí). I pro občany platí, že spalování
hořlavých látek na volném prostranství (např.
listí nebo shrabané trávy na zahrádce, klestí) zejména pálení většího množství materiálu - je
vhodné předem ohlásit na operační středisko
příslušného Hasičského záchranného sboru
kraje (http://hzsjk.webrex.cz/). Při ohlášení
je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také
přijatá protipožární opatření. Lidé mnohdy
bohužel pálení nahlásit zapomínají a hasiči pak

www.obecdrazice.cz

zbytečně vyjíždějí k domnělým požárům. Jen
loni jednotky požární ochrany takto zbytečně
vyjely ve více než 890 případech.
Pamatujte, že nelze pálit všechno. Dle zákona o ovzduší lze v otevřených ohništích
spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí nebo suché
rostlinné materiály. Pálení plastů, gum či jiných materiálů obsahujících chemické látky je
zakázáno. Pokud se vám oheň vymkne kontrole, neváhejte a volejte hasiče prostřednictvím
tísňových linek 112 nebo 150. V prostředí jako
je zahrada, pole, les či louka se oheň dokáže šířit velice rychle. Sebemenší podcenění situace
může způsobit neštěstí a značné materiální
a ekologické škody s mnohdy nevratnými následky.
Doporučujeme všem občanům, pokud chtějí
spalovat venku odpad - zejména větší množství
-aby to předem ohlásili na operační středisko
hasičského sboru, jinak při výjezdům ke zdánlivým požárům zbytečně vynakládáme síly
a peníze.
Michal Páša, JSDHO Dražice 

Vážení spoluobčané,
dovolte mi napsat pár
slov o činnosti Sboru dobrovolných hasičů a Jednotky
sboru dobrovolných hasičů
obce (zásahové jednotky).
Sbor dobrovolných hasičů ukončil rok 2013 výroční
valnou hromadou, kde starosta SDH Jaroslav
Soldát zhodnotil akce roku 2013 a přednesl
plán akcí na rok 2014. Dále promluvil o využití dotací, které JSDHO získala za letní zásah
u požáru, při povodních a při čištění ČOV. Velitel JSDHO Michal Páša zhodnotil činnost roku
2013, pohovořil o aktuálním stavu zásahové
jednotky a poděkoval členům za odvedenou
práci. Velitel okrsku Jaroslav Chvál předal vyznamenání členům, kteří dosáhli během roku
na kulaté jubileum odsloužených let ve sboru.
Starosta obce Stanislav Flígr mimo jiné informoval přítomné o plánu přestavby garáží
„Lesanky“ na požární zbrojnici a rovněž se
zmínil o činnostech obce v roce 2013 a dále
o plánu na rok 2014. Hovořil i o financování
SDH a JSDHO a plánu oprav MŠ a ZŠ. Do diskuse také vstoupili František Kotšmíd a Ivan
Mynařík, kteří shodně poděkovali hasičům
za spolupráci ať se společností SAKUTUS, tak
i s mysliveckým sdružením „Raště“. Velmi vzácnou návštěvou byla přítomnost zástupce generálního ředitelství HZS ČR Kpt. JUDr. Zdeňka
Sadílka, Ph.D., který informoval o právních
záležitostech při zásahu JSDHO. Dále poděkoval členům SDH a JSDHO za jejich činnost
a aktivitu. Závěrem z úst starosty a jednatele
SDH shodně zaznělo poděkování všem za účast
a za jejich práci v uplynulém roce.
Letošní jsme zahájili tradičním hasičským
plesem, kde se sešli lidé spojení s činností SDH
a zájmem o tuto organizaci. I přes menší účast
občanů byl ples zhodnocen kladně. V březnu
začala stavební firma rekonstrukci objektu
„Lesanka“, kde jsme pomohli se stavebními
pracemi.
JSDHO v roce 2014 zahájila svoji činnost
doplněním oděvů na případný zásah, který
přišel velmi záhy. Začátkem března byla jednotka volána během týdne ke dvěma „ostrým“
zásahům. V obou případech se jednalo o požár
trávy na vojenské střelnici v Dražicích. Zejména v případě druhého požáru byla naše aktivita
přínosná a znatelná. Tento požár zasáhl cca
3/4 travního porostu cílového prostoru. Na hašení byly mimo profesionálních hasičů přivolány i jiné sbory z okolních obcí s potřebnou technikou. Tato zkušenost nás utvrdila, že JSDHO
je přínosná, avšak musí být neustále bdělá.
Závěrem mi dovolte zmínit akce na první
pololetí roku 2014. Na sobotu 3. května je naplánovaný sběr železného šrotu. Druhou akcí
je tradiční okrsková soutěž SDH, která se bude
konat 31. 5. 2014 v Radimovicích u Tábora.
Další akcí budou 6. - 7. června Hasičské slavnosti Litoměřice, které se zúčastní naši členové
s „Koňkou“, která se vždy těší velkému zájmu.
Za SDH
Aleš Melich 

9

duben 2014

První ročník se vydařil

Tělovýchovná
jednota Dražice
má nové vedení
Po odstoupení Ing. Mariana Horky z funkce
předsedy byl na únorové valné hromadě zvolen
do čela TJ Jiří Novotný mladší. Změny se také
promítly do složení výboru. Řídící orgán TJ
Dražice má následující podobu: Jiří Novotný
(předseda), Mgr. Miloš Veselý (místopředseda), Mgr. Zdeněk Krátký, Miroslav Běhoun, Lubomír Kolář, František Ursacher, Jiří Šerý, Petr
Novák, Vlastimil Stuchlík.

V sobotu 29. března 2014 se uskutečnil v jídelně KD Dražice historický první ročník Dražického koštu pálenek. Bylo přihlášeno celkem
14 vzorků pálenek. Nejvíce byla zastoupena
slivovice (9x), dále jabčák (2x), meruňka (2x)
a mirabelka (1x). Z pálenic byly zastoupeny
všechny nejbližší: 1x Pohoří, 8x Dobešov, 2x
Pacov, 2x Šimpach a jako host i 1x Priekopa
(SR). Před provedením vlastního koštu po losování byl seznam vzorků včetně přidělených
pořadových čísel zapečetěn do úřední obálky
a předán panu starostovi, který jej po celou
dobu koštu střežil jako oko v hlavě.
Anonymní vzorky hodnotilo celkem 15 koštérů. U každého vzorku byla hodnocena vůně,
chuť, lahodnost a celkový dojem, maximálně bylo
možné vzorku přidělit 20 bodů. Správně ohodnotit vzorky nebylo jednoduché, takže se většina
koštérů po svém prvním hodnocení ke vzorkům
i několikrát opakovaně vracela, aby se utvrdila,
že provedené hodnocení bylo správné.
V polovině hodnocení nastal historický okamžik, kdy byla v Dražicích poprvé vyhlášena
krátká komerční přestávka hlavního sponzora
akce firmy Sakutus . Po rozpečetění obálky došlo na závěr k vyhodnocení nejlepších vzorků.
Hodnocení bylo nakonec velmi vyrovnané.

O vítězích skutečně rozhodovalo pár bodů.
A jak vyplývá z jednotlivých koštovacích lístků,
chutě jednotlivých koštérů se velmi lišily.
Celkovým vítězem 1. ročníku DrKoPá se
stal Stanislav Benda z Pohoří se slivovicí 2012.
Na druhém místě se umístila Alenka Veselá
(zastoupená Ondrou Malátem) se slivovicí
2013 ze Šimpachu, na třetím místě Vlastimil
Stuchlík se slivovicí 2012 z Dobešova. Vítězové
byli odměněni diplomy, které předal starosta
obce Stanislav Flígr.
Po vyhlášení výsledků až do pozdních večerních hodin následovala dokoštná s výměnou
zkušeností (a tekutin) jednotlivých účastníků. Po celou dobu koštu a dokoštné bylo pro
účastníky připraveno pohoštění z vybraného
koštovného a sponzorského příspěvku, které
sloužilo nejen k neutralizaci chutí mezi koštováním jednotlivých vzorků.
Většina účastníků 1. ročníku DrKoPá se
shodla na všeobecné prospěšnosti akce s tím,
že nově nabyté zkušenosti se pokusí zúročit
na dalším, již 2. ročníku DrKoPá, který se uskuteční v březnu 2015. Jednoznačně se potvrdilo,
že pálenky vyrobené v Dražicích a blízkém okolí se minimálně vyrovnají všem ostatním.
František Kotšmíd 

Nabídka nových sportů – pro děti a mládež
dívky a chlapci školního věku (II. stupeň ZŠ)

„volejbal – odbíjená“
kdy: středa 23. dubna v 16 hodin
kde: areál TJ Dražice (antukový kurt)

„florbal“
kdy: úterý 22. dubna v 16 hodin
kde: areál TJ Dražice (tartanový kurt)
informace: M. Veselý – tel.: 723 42 27 53
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Tělovýchovná jednota Dražice má
v tomto složení následující cíle:
• Získat zpět ztracený kredit a zapsat se v dobrém do povědomí našich spoluobčanů.
• Zajistit maximální dostupnost sportu a tělovýchovy pro obyvatele Dražic a přilehlých
obcí.
• Nabídnout nová odvětví sportu zejména pro
mladé (florbal, volejbal).
• Co možná nejvíce se snažit získat ke sportu rodiny, tedy nejen děti, ale i jejich rodiče
a prarodiče.
• Rovnoměrně rozložit veškeré povinnosti
mezi všechny členy výboru, případně celou
tělovýchovnou jednotu.
• Výrazněji se zapojit do kulturního života
obce, např. pořádáním různých sportovních
a společenských akcí.
• Intenzivněji využívat sportovní areál a společně s obcí se podílet na jeho rozkvětu.
Jsme si dobře vědomi, že tyto cíle není a nebude jednoduché naplnit, ale i přesto se o jejich realizaci směle pokusíme. Veškeré aktivity,
které provázejí jednotlivá sportovní odvětví
v TJ, jsou samozřejmě stejně jako jinde závislé na finančních prostředcích. Tímto bychom
chtěli poděkovat všem stávajícím sponzorům
za jejich finanční podporu a oslovit další potenciální zájemce o podporu sportu. Největší
dík patří obci Dražice v čele s panem starostou Stanislavem Flígrem, která TJ dlouhá léta
intenzivně podporuje, a to nejen po finanční
stránce. Děkujeme.
Mgr. Miloš Veselý 

Nohejbal
Nohejbalisté sportovali během zimy v táborské sokolovně. Scházeli se pravidelně každou
sobotu. Od dubna budou hrát každý pátek
na hřišti TJ Dražice. Kdo má zájem, může mezi
ně přijít a vyzkoušet si nohejbal. Zatím pravidelně chodí J. Samec, J. Volek, D. Gálik, M.
Vlček, J. Veselý, J. Novotný, K. Kubů. M. Cipra.
Sportu zdar a nohejbalu zvlášť.
Jan Samec 

www.obecdrazice.cz
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Zimní příprava
,,A“ mužstva dospělých
Po skončení podzimní části krajského přeboru dostali hráči zasloužených pár týdnů volna.
Zasloužených proto, že takový podzim, jaký
máme za sebou se už asi nebude nikdy opakovat. Odehráli jsme totiž 16 mistrovských zápasů
a neztratili ani jeden bod a zcela po zásluze se
usadili v čele celé soutěže. Před druhým mužstvem z Roudného máme velmi komfortní náskok 18-ti bodů.
Aby však hráči nebyli v zimním období úplně
bez pohybu, scházeli jsme se v tělocvičně v Chotovinách a bavili se florbalem. Tedy bavili není
asi nejsprávnější výraz, protože to většinou byly
boje na ostří hokejky, vždyť v sázce bylo celé jedno vyhrané nebo prohrané pivo!!!
S ostrou zimní přípravou jsme začali až
v průběhu ledna a hlavně s novým realizačním
týmem. Roli hlavního trenéra převzal brankář
Pavel Janouch a jako své asistenty si vybral
Jaroslava Fořta a Luboše Koláře. Absolvovali
jsme několik výběhů do okolí Dražic, zařádili si
na strojích ve venkovní posilovně v sousedním
Meziříčí, a jelikož nám počasí přálo, trénovali
jsme na odlehčovacím hřišti za umělého osvětlení. Ve druhé fázi přípravy jsme zařadili ještě
další tréninkovou jednotku na umělé trávě v Táboře a tělocvičnu v Chotovinách jsme nahradili
halou na stadionu Míru. S účastí hráčů v tréninkovém procesu panovala spokojenost, většinu
dávek s námi absolvovali i někteří naši dorostenci, což je velký příslib do budoucna.
Začátkem února jsme tvrdou zimní přípravu
trochu odlehčili soustředěním na Kvildě. Dobře si totiž uvědomujeme, že fotbal je kolektivní sport a dobrá parta dokáže kolikrát vyvážit
fotbalové nedostatky a překonat každou fotba-

lovou hvězdu. A právě ke stmelení party toto
soustředění sloužilo a bezesporu splnilo svůj
účel. Oproti minulosti se totiž zúčastnili takřka
všichni hráči a lze tuto akci hodnotit velmi pozitivně.
V přípravném období jsme sehráli i několik
přátelských utkání. Není důležité rozebírat výsledky těchto utkání, jelikož se jedná pouze o přípravu a trenéři zkoušejí hráče na jiných postech
a různé herní varianty. S čím jsme však nemohli
být spokojeni, byla účast hráčů na těchto zápasech. Ani jeden přípravný zápas jsme neodehráli
v takovém složení jaké bychom si představovali!
V tomto období nám velmi pomohli naši talentovaní dorostenci. Na omluvu hráčů je třeba dodat,
že ve většině případů byly příčiny absencí zcela
objektivní. Ať už zranění, pracovní vytíženost
nebo rodinné dovolené (to se musí tolerovat,
když většinu sobot a nedělí v roce pak kluci věnují fotbalu). Zkrátka přípravné zápasy tentokrát
nesplnily svůj účel a panovaly obavy, jak si dokážeme poradit v prvním mistrovském zápase.
V tuto chvíli již víme, že naše obavy byly zcela zbytečné, jelikož jsme do jarní části soutěže
vstoupili vítězně. Dokázali jsme vyhrát v Třeboni 3:2 a navázat tak na podzimní vítězné tažení
krajským přeborem. Průběh a výsledky celého
jarního klání budou námětem pro další Občasník. Všichni věříme, že se po jeho skončení opět
napijeme z poháru pro vítěze celé soutěže!
Přijďte nás povzbudit v domácích zápasech,
vždyť fotbal hrajeme hlavně pro vás. Podaří-li se
nám vyhrát krajský přebor potřetí v řadě, bude
to úspěch, na který se bude dlouho vzpomínat,
a kdo ví, jestli ho vůbec někdy někdo překoná!!!
asistent trenéra L. Kolář 

Zimní příprava přípravek
V zimní části absolvovaly obě přípravky tréninky společně. Dvakrát týdně v dražické tělocvičně a v hale v Borotíně.
Sehráli jsme několik přátelských utkání s velmi pěknými výsledky. Dále jsme se přihlásili na turnaje pořádané OFS Tábor.
Mladší přípravka tam absolvovala turnaje: hala Tábor Kvapilova ulice - 1.místo, Mladá Vožice – 1. místo, Sezimovo Ústí 3. místo. Nejvíce si však ceníme 2. místa v Nové Včelnici, kde
jsme zastupovali FC MAS Táborsko B. Kluci si mohli zahrát proti
týmům jako Dynamo České Budějovice (1.místo), Nová Včelnice (3.místo), FC MAS Táborsko A (4.místo), Jindřichův Hradec
(5.místo) a Třeboň (6.místo).
Starší přípravka se zúčastnila turnajů: v Soběslavi - 3. místo,
v Sezimově Ústí – 3. místo a v Chotovinách - 1. místo.
Tyto výsledky naznačují, že jsme pro jarní část dobře připraveni a doufáme, že se nám to v mistrovských utkáních podaří
i dále předvádět.
Jaroslav Loužecký 

www.obecdrazice.cz

Nabídka TJ na autobusovou dopravu:
25 Kč/Km
(informace: M. Běhoun, tel.: 602 44 70 67)
Hledáme nové fotbalisty ročník
2003 – 2007
(informace: M. Veselý, tel.: 723 42 27 53)

Zimní příprava
„B“ a „C“ mužstva
dospělých

Obě dražická záložní mužstva trávila zimní přípravné období společně. První část své
přípravy v borotínské hale, druhou pak venku
na odlehčovacím hřišti a někteří vytrvalci dokonce několikrát vyběhli do dražického okolí.
Novým hrajícím trenérem „B“ mužstva je Roman Vačlena, „C“ mužstvo povede v náročných
jarních bojích Miroslav Flígr ml.
Mgr. Miloš Veselý 

SK Palermo Dražice
oddíl ledního hokeje
Před zahájením sezóny 2013/2014 se zástupci oddílů a vedení OSLH dohodli na změně
systému hracího klíče. Z důvodů časové náročnosti systému PLAY OFF bylo domluveno, že
systém soutěže bude pouze dvoukolový, bez
nástavbové části. Do okresní soutěže se přihlásilo 12 týmů, během sezóny tedy každý tým
odehraje 22 zápasů.
V září na začátku sezóny jsme 2x vyhráli
a 2x prohráli. Pak následovalo 11 zápasů bez
prohry, pouze s jednou remízou. Úvod poslední třetiny zápasů se nám nepodařil, mužstvu
chyběla bojovnost a týmový duch. Tým 2x prohrál a 2x remizoval, tímto jsme ztratili kontakt
na čelo tabulky a klesli na průběžné 4. místo.
Poslední 3 zápasy jsme zvládli a v konečné tabulce obsadili velice pěkné 3. místo a tím opět
dobře reprezentovali i naši obec.
Konečná tabulka
Mužstvo

C

V

R

P

Skóre

B

Rozdíl

1. HC Čenkov

22 19 0

3

222 : 65

38

157

2. HC Žraloci

22 18 2

2

188 : 63

38

125

3. HC Dražice

22 15 3

4

207 :121

33

86

4. HC Opařany

22 14 2

6

192 : 114 30

78

5. HC Multidekor

22 14 1

7

205 : 124 29

81

6. HC Radkov

22 11 1 10 165 : 176 23

-11

7. HC Ml.Vožice

22

9

3 10 147 : 130 21

17

8. HC Nová Ves

22

8

1 13

95 : 132

17

-37

9. HC Chýnov

22

8

0 14

97 : 179

16

-82

10. HC Predators

22

5

1 16

96 : 179

11

-83

11. HC Jistebnice

22

2

0 20

62 : 225

4

-163

12. HC Bechyně

22

2

0 20

68 : 235

4

-167

Aleš Melich 
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Velikonoce trochu podrobněji
Velikonoce jsou nejvýznamnější křesťanský
svátek, který je oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista. K tomu podle křesťanské víry došlo
třetího dne po jeho ukřižování. Kristovo ukřižování se událo kolem roku 30 či 33 v blízkosti
významného židovského svátku pesach, který
je památkou vysvobození Izraelitů Mojžíšem
z egyptského otroctví.
V západní křesťanské tradici neděle Zmrtvýchvstání připadá na první neděli po prvním
jarním úplňku, tedy na měsíc březen či duben.
Velikonoce oslavují Kristovo vzkříšení. Toto
období zahrnuje takzvaný Svatý, neboli Pašijový týden. Je významným obdobím křesťanského liturgického roku, ve kterém křesťané
téměř všech vyznání si připomínají poslední
týden Ježíšova pozemského života, jeho smrt
na kříži a vzkříšení.

Jednotlivé dny Svatého týdne
Květná neděle nebo též Pašijová neděle je
označení pro šestou a zároveň poslední neděli
postní. Připomíná jednak slavný vjezd Ježíše
do Jeruzaléma a zároveň se při bohoslužbách
předčítá zpráva o umučení Ježíše Krista tzv.
Pašije (utrpení – latinsky Passio). Název svátku je odvozen od květů, jimiž bývají kostely
vyzdobeny a které mají připomínat palmové
větve, jimiž lid vítal Ježíše.
Škaredá středa nebo také sazometná
středa: jméno získala podle toho, že se tento

den vymetaly komíny. Podle lidové pověry se
v tento den lidé neměli mračit, aby se nemračili všechny středy v dalším roce. Škaredá středa nepřísluší do pašijového týdne, je to první
středa po fašanku, od které začíná 40-ti denní
půst. Hodně se to plete, ale středa v pašijovém
týdnu je úplně obyčejná středa.
Zelený čtvrtek: Český přívlastek zelený
byl převzat z němčiny, kde zkomolením původního názvu Greindonnerstag (lkavý čtvrtek) vznikl Gründonnerstag (zelený čtvrtek).
Podle pověry se v tento den jedla zelená strava (špenát, zelí atd.), aby byl člověk celý rok
zdravý. O Zeleném čtvrtku se při liturgii naposledy rozeznívají kostelní zvony a utichají až
do velikonoční vigilie, tedy“odlétají do Říma“.
Na místo zvonů a zvonků nastupují řehtačky,
klapačky a hrkači. Obsluhu těchto řehtaček
a klapačů zajišťují v době, kdy jinak zvoní zvony většinou místní děti. Za tuto službu, mimo
jiné, pak na Velikonoční pondělí koledují drobné dárky.
Velký pátek, den Kristova ukřižování, je
v lidových pověrách spojován s magickými silami. V tento den se měly otevírat hory, které
vydávaly své poklady, a v tento den se nemělo
nic půjčovat, protože půjčená věc by mohla být
očarovaná; nesmělo se hýbat se zemí (rýt, kopat, okopávat) ani prát prádlo, protože by bylo
namáčené do Kristovy krve.

Dětský maškarní ples

Začátek března byl pro NOM velmi nabitý. Hned druhý den po masopustním průvodu, již tradičně, pořádáme v dražickém kulturáku dětský
maškarní ples. Za peníze, které jsme během našeho sobotního masopustního putování po obci vybrali, spolu s penězi od štědrých sponzorů
jsme pro děti nakoupili spoustu sladkostí i věcných odměn. Účast byla
rekordní. Troufám si tvrdit, že nikdo neodešel s prázdnou a nikdo neměl
dlouhou chvíli.
Odpolednem plným her, tance a písniček provázela skvělá Jarka Salabová. Tentokrát se vedle reprodukované hudby představila se svým
repertoárem i velice talentovaná dětská kapela Mexická vlna. Od vyhlášení nejhezčí masky jsme letos ustoupili, všechny byly tak nádherné
a originální, že nebylo možné vybrat tu nejlepší. Všem moc děkujeme
a těšíme se na shledání opět za rok.
M. Mrázková, Nezávislá organizace mládeže 
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Bílá sobota je dnem před Velikonoční
nedělí. Během dne se nekonají žádné obřady ani mše svatá. V západní církvi je zvykem
tohoto dne konat tzv. „bdění u Božího hrobu“. Tato liturgicky končí západem slunce,
a tím zároveň končí postní doba. Svůj název
den získal zřejmě od bílého roucha neofytů,
kteří se po celý den intenzivně připravovali
na křest o velikonoční vigilii. Zvony se vrací
z Říma.
Velikonoční vigilie je v liturgickém kalendáři noc z Bílé soboty na neděli Zmrtvýchvstání Páně, noc nocí – noc, kdy vstal z mrtvých
Ježíš Kristus.
Velikonoční neděle, slavnost Zmrtvýchvstání Páně (též Velikonoční neděle nebo Boží
hod velikonoční) je největší slavností křesťanského církevního roku, při níž se slaví Kristovo
vzkříšení a vítězství nad smrtí
Velikonoční pondělí (někdy též Červené
pondělí) je dnem, který následuje po neděli
Zmrtvýchvstání Páně. V našem prostředí je
spojeno s nejrůznějšími tradicemi a zvyklostmi, které lze zařadit k přechodovým rituálům
končící zimy a nastávajícího jara. Tato nekřesťanská praxe byla v průběhu dějin v různých
kulturách teologizována a zasazena do křesťanského rámce.


Nazdárek,
zdraví vás Kašpárek
Takto přivítal ve škole kamarády z mateřské školy, spolužáky a dospěláky náš veselý Kašpárek. Herci z dramatického kroužku se představili
pohádkou s maňásky „Tři prasátka“. Asi se líbila, protože všichni hodně
tleskali a někteří si i dokonce při taneční kreaci prasátek s námi zazpívali.
Měli jsme velkou radost z pochvaly od paní ředitelky a za odměnu jsme
jeli do Tábora. Tam nás čekalo divadelní představení mladých ochotníků.
Nechybělo ani posezení v cukrárně, kde jsme si mohli vybrat sladkosti
podle chuti. Byly výborné.
Při procházce Táborem nás paní učitelka seznamovala s pamětihodnostmi historického města. Zasloužený výlet se vydařil.
Do konce školního roku sehrajeme další pohádku, název neprozradíme, ale pochlubíme se
vám v příštím Dražickém občasníku. Držte nám
pěsti, ať se nám pohádka opět podaří.
Zdraví vás divadelníci z dražické školy.
Kuba Stuchlík, Kamča a Zdenda Čítkovi, Verča Soldátová, Barča Samcová, Adélka Zídková,
Andulka Suchopárová, Vilík Brejda, Vojta Novák, Matěj Knotek, Ája Rypáčková, Kryštof Mrzena, Naty Böhmová, Terezka Smíšková a Ráďa
Voneš s vedoucí kroužku Jarkou Mičíkovou. 

www.obecdrazice.cz
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V Praze bylo veselo
Říká se, že kultura obohacuje každého člověka, a proto se členky Sboru pro občanské
záležitosti společně se starostou obce Dražice
rozhodly uspořádat pro naše „ dříve narozené“
občany zájezd do Prahy. Nejednalo se o žádné
nákupy, nýbrž o návštěvu Divadla U Hasičů
a shlédnutí divadelního představení „ Víš přece, že neslyším, když teče voda“.
Tři úsměvné příběhy, které herci zahráli,
byly mnohdy velice směšné, ale i velice lidské.
V jistých obměnách mohly potkat každého
člověka. Představení plné bujarého humoru

rozesmálo a pobavilo všechny diváky. Dobrá
nálada panovala i během zpáteční cesty. Drobné pohoštění, které se během jízdy domů podávalo přímo v autobusu, bylo milou třešínkou celé akce.
Velké poděkování patří řidiči autobusu panu
Stanislavu Fořtovi za bezpečnou jízdu, panu
starostovi a členkám SPOZ za zorganizování
této zdařilé akce . Dík zaslouží i velmi vzorní
a milí účastníci našeho výletu a můžeme se
těšit na další.
Za SPOZ Jarka Salabová 

Osudové události očima kronikáře
V podstatě celý záznam událostí roku 1914 se
v místní kronice věnoval smrti arcivévody Františka Ferdinanda a jeho choti vévodkyni Žofii
z Hohenbergu a válce.
Před touto celoevropsky významnou
událostí postihla jiná smrt přímo Dražice.
5. června zemřel na srdeční mrtvici učitel
I.třídy pan František Hapl. Bylo mu pouhých
39 let. Kronikář jej popisuje takto: „Téměř
16 let neúnavně pracoval ve zdejší obci. Svědomitě až do posledního okamžiku plnil své povinnosti školské a jeho intensivní práci bylo skutečně zříti v jeho třídě. Učitelský sbor v něm ztrácí
milého a dobrého kolegu, který povždy zůstane
v nehynoucí paměti…..“ Rozloučit se s ním přišlo
na hřbitov v Klokotech přes 100 lidí.
„Den 28. června 1914 přinesl všem národům rakouským nevýslovně smutnou zvěst o podlém atentátu, jemuž Jeho císařská a královská Výsost nejjasnější
pan arcivévoda následník trůnu František Ferdinand
a Jeho jasná choť Její Výsost paní vévodkyně Žofie
z Hohenbergu padli v Sarajevu za oběť. Tato neblahá
událost vzbudila ve všech vrstvách zdejšího obyvatelstva nejupřímnější bol. V měsíci červnu t. r. konaly se
velké manévry v Bosně a Hercegovině. Arcivévoda
následník trůnu František Ferdinand odebral se tam
v zastoupení Jeho Veličenstva dne 23. června. Do Mostaru přijel dne 25. téhož měsíce ráno, provázen svojí
vznešenou chotí vévodkyní Žofií z Hohenbergu. Téhož
dne odpoledne přibyli do lázní Ilidže, aby hned na to
v 5 hodin odpoledne odjeli automobilem do Sarajeva.
Dny 25. a 27. červen věnovány manévrům. Na neděli
dne 28. června ustanovena oficiální návštěva Sarajeva. O 9. hodině přijel arcivévoda se svou chotí před
Philippovičův tábor. Po 10. hodině jelo se dále automobily ulicí Mustaja Bega a Appelovým nábřežím
k radnici, kde se chystalo slavnostní uvítání.
Za této jízdy spáchán na arcivévodu první zločinný
atentát vržením pumy. Arcivévoda zpozoroval vržení pumy, rychle povstal, odrazil levou rukou vražený
nástroj a odmrštil jej na ulici. Puma vybuchla teprve
na dláždění a hrabě Boos-Waldeck a přidělený pobočník zemského náčelníka podplukovník Merizzi , kteří
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jeli v následujícím automobilu, byli zraněni. Na radnici byli vznešení hosté starostou Fehim Effendim Čurčičem, obklopen obecními radními, slavnostně uvítáni. Po té vsedli opětně do automobilu a pokračováno
v cestě. Arcivévoda chtěl nejprve navštívit raněné při
atentátu, kteří byli dopraveni do vojenské nemocnice. Za této jízdy spáchal studující Princip druhý,
tentokrát smrtonosný atentát. Vypálil dva výstřely
z bambitky brovningové. První kule zasáhla vévodkyni z Hohenbergu na pravém boku a vnikla do života.
Druhá kule vnikla arcivévodovi do krku a prorazila
tepnu. Zemský náčelník generál Potiorek, jenž provázel oba vznešené hosty, myslil, že vévodkyně omdlela
následkem nervového otřesu a byl v tom názoru posilován tím, že manželé spolu vyměnili několik slov.
Tu zpozoroval v otevřených ústech arcivévody, stále
ještě vzpříma sedícího, krev. I rozkázal jeti do konaku.
Když automobil zastavil před schodištěm, byla již vévodkyně v úplném bezvědomí, a když ji vynášeli, klesl
arcivévoda. Lékařská pomoc byla ihned po ruce, ale
nadarmo. U arcivévody byla po čtvrthodině zjištěna
smrt, několik minut po té zemřela jeho spanilomyslná choť. Oba útočníci byli zatčeni. První, jenž vrhl
pumu, byl typograf Čabrinovič z Trebinje, druhý byl
studující Princip narozený ve vesnici Grahovce u Livna.“ Takto zachytil atentát na Františka Ferdinanda
dražický kronikář Antonín Švec.
Po této události žádala rakousko-uherská
rada srbskou vládu o oficiální ujištění, že odsuzuje propagandu proti Rakousko-Uhersku. Královská srbská vláda obdržela notu,
která obsahovala prohlášení, které má vláda
přijmout spolu s dalšími požadavky a ultimátem, do kdy je odpověď očekávána (do soboty
25. července do 6. hodiny odpolední). Krátce před
vypršením lhůty se dostavil předseda srbského
ministerstva do c. a k. vyslanectví v Bělehradě
s odpovědí. Vyslanec c. a k. uznal tuto odpověď
za nedostačující, oznámil srbské vládě přerušení
diplomatických styků a opustil ihned s vyslaneckým personálem Bělehrad.
Srbská vláda nařídila mobilizaci celé armády. Dvůr a vláda opustily Bělehrad a uchýlili se

do Kragujevace. Po tomto prohlášení byla válka se
Srbskem neodvratitelná. 28. července 1914 vypovědělo Rakousko-Uhersko Srbsku válku.
26. července 1914 přijel do obce kočár
c. k. okresního hejtmanství v Táboře a přivezl
mobilizační akta. Jednalo se o vyhlášku částečné mobilizace, ale za tři dny po té pak dorazila
vyhláška mobilizace všeobecné. Předzvěst války má již i hospodářské dopady. Peněžní ústavy obléhaly davy lidí, kteří si chtěli vyzvednout
své úspory. Vyplácená částka byla omezena na
100–200 korun. Vzrostla poptávka po mouce,
soli a jiných poživatinách. Lidé si dělali zásoby
na období nedostatku a drahoty. Protože někteří obchodníci využili situace a ihned zdražili poživatiny o 20–30 haléřů na kilogramu,
vydalo místodržitelství ceník poživatin, který nesměl být překročen. Burzy se uzavřely
a 15. srpna bylo vyhlášeno moratorium.
Takto mobilizaci zachytil Antonín Švec „Mobilizuje se horečně. Srdcervoucí scény odehrávají se mezi
rodiči a syny odcházejícími na vojnu, mezi manžely,
otci rodin i milenci. Ženy s pláčem loučí se se svými
drahými, jež snad už nikdy více neuzří, aneb jako mrzáky. Vozba na drahách vázne až je úplně zastavena.
Cestující, výletníci nedostanou se domů – tisíce rodin
jest roztrženo. Válečná bestie roztahuje své spáry
všude i do nejposlednějších, míru a práci zasvěcených
chat. Všude objevují se vojáci reservisté ve vlastních
šatech civilních, ale s vojenskou čepicí, pásem z nelakované kůže a bodlem po boku, jiní na polovic ve vojenském a ve svém. Vojenská správa odvádí koně, vozy
– vše co je schopno pohybu musí do války, miliony vyhazují se plnými hrstmi.“
Na základě první mobilizační vyhlášky rukovalo z Dražic cca 55 mužů. Řada z nich byla zajata
v Rusku nebo Srbsku, někteří byli zraněni a někteří se nevrátili. Na základě druhé mobilizační
vyhlášky byli do zbraně povoláni muži ve věku
40-42 let.
Výčtem povolaných místních mužů končí záznam v kronice za rok 1914. I v dalších letech je
válka hlavní téma.
Blanka Čítková 
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Sbor pro
občanské záležitosti
JUBILANTI
Svá významná životní jubilea od ledna
do konce března letošního roku oslavili tito
naši občané:
Květuše Vítková
Dražice čp. 103
Marie Kosová
Dražice čp. 141
Alena Šonková
Dražice čp. 260
Marie Hanzlíková
Dražice čp. 106
Miluše Pášová
Dražice čp. 98
Všem jubilantům přejeme do dalších let
pevné zdraví a mnoho spokojenosti a osobní
pohody.
ZEMŘELI
V únoru nás opustil nejstarší občan pan Jan
Mácha, Dražice čp. 7.

Čest jeho památce!

Plánované kulturní
a společenské akce
25. 4. 2014
KD
Dětská burza – jaro/léto

od 16.00

22. 4. 2014
jídelna KD od 17.00
Hudební vystoupení dětí ZŠ
30. 4. 2014
náves
Pálení Čarodějnic

od 19.00

24. 5. 2014
u Skaláků od 8:00
Tradiční jarní tenisový turnaj 4her
25. 5. 2014
KD
od 14.00
Vystoupení dětí MŠ a ZŠ Dražice
1. 6. 2014
KD
od 9.00
Dětský den – divadelní představení v KD
sportovní areál
od 10.00
Dětský den – soutěžní disciplíny a ukázky
14. 6. 2014
KD
od 10.30
2. ročník srazu motocyklů
československé výroby
Ve 12.30 hodin výjezd na vyjížďku
21. 6. 2014
KD
Pouťová zábava – Parkán
22. 6. 2014
pouť

od 20.00

obec
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