Dětský den v Dražicích

Slovo starosty

V

ážení spoluobčané!
Tři měsíce utekly jako voda a už je tu
další číslo Dražického občasníku. V uplynulém jarním období jsme díky aktivitě našich spoluobčanů
měli možnost absolvovat několik velice vydařených
akcí. Namátkou bych se chtěl zmínit o hasičské
soutěži uspořádané tentokrát v „Babiččině údolí“
Sborem dobrovolných hasičů z Meziříčí a nutno dodat, že zástupci naší obce si vedli výborně o čemž
svědčí vítězství v několika kategoriích. Jarní tenisový turnaj, rybářská soutěž i nové Mistrovství
ve cvrnkání kuliček zpestřilo život v naší obci.
Chtěl bych rovněž touto cestou výrazně poděkovat
skupině spoluobčanů, která organizovala dětský
den. Tento byl ze strany všech návštěvníků a zúčastněných hodnocen velmi kladně a bylo konstatováno, že akce má stále rostoucí kvalitu. Nejen
volnočasovými aktivitami však žila naše obec.
V měsíci květnu jsme zahájili rekonstrukci kulturního domu. Tato akce je rozdělena na tři etapy, a to část nad knihovnou, část nad sálem a část
nad restaurací. Přistoupili jsme k realizaci hlavně
proto, abychom náš objekt uchránili od stále častějšího zatékání do budovy přes plochou střechu,
a domníváme se, že je lepší zajistit střechu jednou
provždy, než v určitých periodách vynakládat prostředky na opravy a rekonstrukce plochých střech.
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Jedním z důvodů byl i výsledek vašeho hlasování
na internetu /2009/, kde jste postavili rekonstrukci KD na první místo. Nástavba nad knihovnou a restaurací byla již jen logickým vyústěním
našich snah o využití zastavěného území.
Realizaci stavby jsme se rozhodli provést z části
svépomocí a zbytek pomocí dodavatelských firem.
Tento systém je značně náročný na řízení výstavby, my však doufáme, že díky tomuto způsobu
realizace ušetříme výrazné náklady na provedení
stavby. Zahájili jsme částí nad knihovnou hlavně
proto, že je nejmenší a tím i nejméně náročná na finanční prostředky. V současné době zvažujeme dokončení hrubé stavby až po krytinu na celém KD
ještě v tomto roce. Rozhodnutí bude záviset hlavně
na dispozici finančních prostředků naší obce.
Jako každý rok jsme žádali o dotace pro naši
obec na různých institucích a stejně jako předchozí
roky jsme byli poměrně úspěšní. Budeme tak moci
opravit chodník od Tábora až po starou prodejnu.
Tato akce by měla být dokončena do konce srpna
letošního roku. Zahradními i stavebními úpravami
pak projde i prostor u křížku na horní návsi. Značné finanční prostředky se nám podařilo získat pro
obnovu dětského hřiště u mateřské školy a právě
v tomto měsíci probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby, která by měla být dokončena na konci

srpna. Pro větší bezpečnost bychom chtěli v letních
měsících vybudovat parkoviště u naší školy. Neoficiálně máme rovněž přislíbenu dotaci na opravu
části hřbitovní zdi u kostela.
Vedení obce i zaměstnanci obecního úřadu intenzivně pracují i na dalších našich předsevzetích.
V současné době zjišťujeme ekonomickou soběstačnost pořízení a provozu pečovatelského domu,
dále pak zpracováváme studii sběrného dvora, sbíráme rovněž informace o možnosti zřízení matričního úřadu a služby SMS.
Největší společenskou akcí následujících měsíců
bude návštěva zástupců družební obce Slovany ze
Slovenska, která se uskuteční na konci července,
tentokrát pod patronací našeho sboru dobrovolných hasičů. Věřím, že se nám podaří připravit
pěkný program, a strávit tak příjemné letní chvíle
ve společnosti našich slovenských přátel a oplatit
jim tak jejich pohostinnost z minulého roku. Zpestřením letních měsíců by měly být i některé páteční
večery s hudbou v restauraci na hřišti.
Závěrem mi dovolte popřát vám příjemné prožití letních měsíců, dovolené plné zážitků a šťastný
návrat domů.
Stanislav Flígr
starosta obce
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Výtah ze 4. jednání zastupitelstva obce,
konaného dne 24.2.2011
• Dne 31.1.2011 byla obci Dražice doručena
rezignace člena zastupitelstva pana Michala Páši (kandidoval za Společné Dražice).
Na základě této rezignace byl vyzván první
náhradník této strany pan Ivan Mynařík
k účasti na zasedání zastupitelstva obce
a ke složení slibu člena zastupitelstva obce.
Pan Ivan Mynařík hlasitě přečetl a složil
slib člena zastupitelstva obce, který stvrdil
svým podpisem . Starosta předal panu Mynaříkovi Osvědčení o členství v Zastupitelstvu obce Dražice.
• Seznámení s čerpání rozpočtu obce Dražice k 31.1.2011 v příjmech a výdajích, základní škole byla uvolněna kompletní částka, která byla zastupitelstvem schválena
v rozpočtu na provoz školy.
• Schváleno znění pojistné smlouvy, uzavřené mezi pojišťovnou Kooperativa a obcí
Dražice na pojištění majetku obce Dražice .
Sschválen bezúplatný převod pozemků
p.č. 1675/47, p.č. 2141/7, p.č. 2141/8,
p.č. 2141/16, p.č. 2141/19, p.č. 2142/1,
p.č. 2175, p.č. 2180/3, p.č. 2182/1, p.č.
2185, p.č. 2191/1, p.č. 2197, p.č. 2205/13,
p.č. 2205/18, p.č. 2205/32, p.č. 2205/35,
p.č. 2207 a p.č. 2196/1 v k.ú. Dražice u Tábora z vlastnictví ČR příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví obce Dražice.
• Odsouhlasen vklad zástavního práva k bytu
číslo 190/22 , katastrální území Dražice
u Tábora, list vlastnictví číslo 1152.

• Odsouhlaseno podání žádosti o dotaci
do ROP JZ a realizaci projektu „Místní
komunikace Kulturní dům – kostel“ v celkových nákladech 3 689 561,- Kč včetně
DPH.
• Odsouhlaseno zajištění financování projektu „Místní komunikace Kulturní dům
– kostel“ ve výši 3 689 561,- Kč z krátkodobého úvěru, který bude činit maximálně
4 000 000,- Kč.
• Odsouhlaseno zajištění provozní fáze projektu „Místní komunikace Kulturní důmkostel“ po organizační i finanční stránce.
• Odsouhlasen neinvestiční finanční příspěvek Sdružení rodičů ZŠ Dražice, PSČ
391 31 na rok 2011 ve výši 10 000,- Kč.
• 21.2.2011 proběhla bez závad kolaudace
cyklostezky ke hřbitovu.
• Starosta okomentoval jednotlivé body výstupu z jednání sportovního a školského
výboru a na závěr uvítal iniciativu tohoto
výboru.
• Mgr. Krátký se vrátil ke své výzvě z minulého zastupitelstva – k odstoupení těch členů zastupitelstva, kteří se dle jeho názoru
podíleli na zveřejnění některých skutečností z komunálních voleb 2010. Zároveň
přislíbil, že je to na dlouhou dobu naposledy, kdy toto téma otevírá. Zmínil toto téma
proto, aby nebyla považována skutečnost
rezignace na funkci zastupitele Michala Páši jako reakce na jeho výzvu. Tohoto
člena zastupitelstva Mgr. Krátký na my-
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sli neměl. Zároveň požádal starostu obce
o zajištění neúčasti členů volební komise
komunálních voleb 2010 v následující volební komisi. Starosta konstatoval průběh
voleb jako řádný, informace o volebním
výsledku a průběhu voleb jako veřejnou
informaci.
Pan Mynařík uvedl svůj dopis ke stavu
mateřské školy. Starosta skutečnosti uvedené v dopise prověří a vyjádří
se na příštím zasedání zastupitelstva
obce.
Pan Janíček požádal o program zastupitelstva – tento program je zveřejňován
vždy 7 dní před konáním zastupitelstva
obce jak na úřední desce před OÚ, tak
na elektronické úřední desce na webových stránkách, kde je k dispozici ke stažení, případně je možné si jej vyzvednout
na OÚ před konáním zastupitelstva obce.
Paní Mičíková zpochybnila text dopisu
pana Mynaříka ke stavu mateřské školy,
podle ní jsou v něm uvedeny polopravdy.
Pan Mynařík sdělil, že problémy částečně
konzultoval s vedením školy.
Pan Kabát se tázal Mgr. Růžičkové, zda
zná program jednání zastupitelstva.
Mgr. Růžičková odpověděla, že ano, program je vždy vyvěšen 7 dní před zastupitelstvem, pan starosta problematiku
vyvěšování programu na jednotlivá zastupitelstva obce vysvětlil.


Výtah z 5. jednání zastupitelstva obce, konaného dne 24.3.2011
• Schváleno rozpočtové opatření č. 2/2011.
• Schváleno znění „Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti“ – bytu č. 190/22
v k.ú. Dražice u Tábora ve prospěch Raiffeisen stavební spořitelny a.s.
• Odsouhlaseno znění kupní smlouvy na prodej nebytové jednotky – garáže č. 190/5
v k.ú. Dražice u Tábora manželům M. a P.S.
za cenu 130 000,- Kč.
• Schválen pronájem prostor současné prodejny potravin v Kulturním domě v Dražicích
třetí osobě, a to společnosti Flosman a.s.
• Schváleno znění „Smlouvy na zajištění povinné školní docházky na II. pololetí školního roku 2010/2011“ mezi obcí Dražice
a Městem Tábor a mezi obcí Dražice a Městem Sezimovo Ústí .
• Schválena žádost o poskytnutí dotací z Krajského úřadu Jihočeského kraje, a to – „Obnova části hřbitovní zdi u kostela sv. Jana
Křtitele“ ve výši 200 000,- Kč (celková cena
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obnovy 334 000,- Kč) a „Dovybavení školní
zahrady MŠ Dražice“ ve výši 119 000,- Kč
(celková částka 199 110,- Kč) a současně
schváleno spolufinancování obou těchto dotací ve výši, požadované poskytovateli dotací.
Zastupitelstvo zvolilo předsedou Finančního výboru obce Dražice pana Jana Kuldana
a členem Školské rady pana Lubomíra Smažíka (obojí funkce po p. Pášovi).
Schváleny s platností od 24.3.2011 odměny
pro předsedu Finančního výboru Jana Kuldana a pro člena Zastupitelstva obce Dražice Ivana Mynaříka v souladu se zákonem
375/2010 Sb. takto:
Člen zastupitelstva + předseda výboru
1 444,- Kč hrubá mzda,
Člen zastupitelstva 437,- Kč hrubá mzda.
Proběhl závěrečný přezkum obce Dražice auditem Krajského úřadu Jihočeského kraje se
závěrem – bez závad.
Nový vlastník sběrného dvora v Opařanech,

a to společnost Rumpold a.s. Probíhají jednání se společností Rumpold a.s. za účelem
možnosti občanů obce Dražice ukládat komunální odpad do sběrného dvora v Opařanech.
• Připravovaná nástavba Kulturního domu
v Dražicích, která započne přibližně za měsíc
a bude realizována etapově a částečně svépomocí.
• Starosta přečetl a vyjádřil se k dopisu pana
Mynaříka, který poukazoval na stav panující v Mateřské škole v Dražicích a na stav
budovy MŠ. Zároveň starosta přečetl závěr
Školské rady. Místostarosta vysvětlil stav
přípravy oprav, již v loňském roce byla podána žádost o dotaci ze SFŽP „Zelená úsporám“, která řeší nejen zateplení a výměnu
oken MŠ, ale také výměnu vstupních dveří.
Starosta konstatoval, že jak na základě vypokračování na str. 3 ▶

www.obecdrazice.cz

červenec 2011
▶ pokračování ze str. 2

jádření Školské rady, provedeného místního šetření a vyjádření rodičů v anonymní
anketě, se skutečnosti, na které poukazoval
p. Mynařík, nezakládají na pravdě a stav mateřské školy je velmi dobrý. Pan Mynařík podal vysvětlení ke svému dopisu – cílem bylo,
aby v mateřské škole bylo vše v pořádku.

• Jaroslav Soldát podal informace přítomným
ke stavu v SDH Dražice – situace ve vedení
SDH, možnostech a podmínkách zřízení
požárních hlídek v Kulturním domě. Dále
informoval o spolupráci na čištění a údržbě
hydrantů či možnosti čištění komínů v obci.
Zásahová jednotka má v současné době 15
členů. Pan Soldát se dále dotázal, jaké jsou

Výtah z 6. jednání zastupitelstva obce,
konaného dne 28.4.2011
• Schváleno rozpočtové opatření č. 3/2011.
• Zastupitelstvo obce Dražice projednalo „Závěrečný účet obce Dražice za rok 2010“ s výrokem – bez výhrad.
• Schváleno znění Smlouvy o bezúplatném
převodu pozemku, č.smlouvy 1002991147,
uzavřenou mezi obcí Dražice a Pozemkovým
fondem ČR na převod pozemku p.č. 83.
• Podány informace o Stanovisku ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, k zápisu nemovitostí p.č. 1675/47
– ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 494 m2 a p.č. 2147/6 – ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 32m2, vše
v k.ú. Dražice u Tábora, na list vlastnictví
ve prospěch obce Dražice.
• Schváleno znění kupní smlouvy, která bude
uzavřena mezi obcí Dražice a paní Jaroslavou Suchou na koupi pozemku p.č. 1861/30
o výměře 52 m2 v k.ú. Dražice u Tábora
za cenu 100,- Kč/m2, kupní cena celkem
5 200,- Kč (zpětné odkoupení ostatní komunikace v chatové oblasti u řeky Lužnice).
• Schváleno znění Smlouvy o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí
Dražice a E.ON Distribuce a.s., pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na st.p.č. 604, p.č. 2, p.č. 61/10, p.č. 165/2,
p.č. 2140/1, p.č. 2140/2, p.č. 2144/1, p.č.
2144/2, p.č. 2204/6, p.č. 2239 a budovy bez
čp. na st.p.č. 604, vše v k.ú. Dražice u Tábora.
• Schváleno znění Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení práva věcného břemene mezi obcí
Dražice a panem P.L. pro umístění inženýrských sítí - vodovodní a kanalizační přípojky a přípojky plynu na p.č. 2144/2 – ostatní
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Dražice
u Tábora.
• Schváleno znění Smlouvy na zajištění povinné školní docházky na II. pololetí školního
roku 2010/2011 mezi obcí Dražice a obcí
Opařeny.
• Schváleno znění Smlouvy o zajištění provozu sběrného dvora v Opařanech, která umožní občanům obce Dražice využívat sběrného
dvora v obci Opařeny.
• Zvolen nový člen finančního výboru, a to
Ing. Eva Šašková.
• Schválena výjimka počtu dětí ve třídách
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Mateřské školy Dražice ve školním roce
2010/2011, a to 1.třída na 25 dětí, 2.třída
na 25 dětí. Tímto zvýšením nebudou porušeny pedagogické, hygienické ani organizační podmínky a budou dodrženy bezpečnostní předpisy. Povolená kapacita Mateřské
školy Dražice je 50 dětí.
Starosta informoval o dění na úrovni Úřadu vlády a Ministerstva životního prostředí
s dotacemi na zateplení mateřských školek,
škol a dalších, kdy zprávy z tisku jsou takové,
že dotace nebudou pravděpodobně v letošním roce vyplaceny. V případě, že obec obdrží písemné vyjádření o neposkytnutí dotace,
přesune část prostředků, rozpočtovaných
v položce sportovní areál, na nutné opravy
mateřské školy – např. výměna vstupních
dveří apod.
Pan Mynařík se ohradil proti vyjádření starosty v minulém zápisu z jednání zastupitelstva obce ohledně mateřské školy a jejího
nedobrého stavu a požádal o vyjádření. Starosta konstatoval, že vyjádření vycházelo
z jednání Školské rady a z výsledků ankety,
provedené mezi rodiči dětí MŠ. Z výše uvedeného vyplynulo, že stav naší mateřské
školy je velmi dobrý – tak, jak bylo uvedeno v zápise. Místostarosta podal vysvětlení
k situaci s financováním dotace na zateplení
a opravu MŠ.
Mgr. Krátký požádal o pokračování v zajišťování bezpečnosti na silnici 1.třídy. Starosta
pověřil předsedu dopravního výboru p. Lva
přípravou návrhů na vylepšení bezpečnosti
této komunikace.
Pan Kabát se dotázal, zda v případě neobdržení dotace na zateplení školky budou
vyměněny vstupní dveře do prostor školy.
Odpověď místostarosty byla ano – za předpokladu, že obdržíme písemné stanovisko
o neobdržení dotace na zateplení MŠ.
Mgr. Krátký se dotázal, jak je to s dovybavením tělocvičny. Starosta odpověděl, že celá
věc se již řeší.
Pan Soldát informoval o probíhajících opravách na technice hasičů a odpracovaných
hodinách s tím, že větší opravy se neprovádí
v hasičské zbrojnici, ale ve specializované ga
ráži či dílně.

záměry do budoucna s novou hasičskou
zbrojnicí. Starosta odpověděl, že se připravuje plán využití garáže za bytovkou čp. 4
(Lesanka).
• Mgr. Krátký požádal, aby úřední hodiny
OÚ Dražice byly vyvěšeny na dveřích obecního úřadu, a ne na okně, kde byly vyvěše
ny dosud.

Výtah ze 7. jednání
zastupitelstva obce,
konaného dne 26.5.2011
• Podány informace, že sítě a žebřiny do cvičebny budou osazeny o prázdninách.
• Dopravní výbor pověřen projednáním dalších bezpečnostních opatření na komunikaci
1. třídy.
• Zastupitelstvo obce Dražice 8 hlasy schválilo
rozpočtové opatření č. 4/2011.
• Odsouhlaseno znění kupní smlouvy, která
bude uzavřena mezi obcí Dražice a paní D.V.
na odkup pozemků p.č. 1230/2 a 1237/2
v k.ú. Dražice u Tábora – jedná se o pozemky
pod cyklostezkou.
• Schválen záměr pronájmu garáží č. 1 a č. 7
(garáže u bytového domu čp. 4 – Lesanka)
a garáže v prostorách suterénu bytového
domu čp. 4.
• Schválen „Dodatek k vnitřní směrnici obce
Dražice o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu“.
• Schváleno podání žádosti o dotaci na pořízení stroje na úklid cest nebo silničních komunikací za účelem snížení prašnosti, zároveň
odsouhlaseno spolufinancování obce ve výši,
požadované poskytovatelem této dotace.
• Schváleno výběrové řízení na dodavatele
akce „Oprava místních komunikací Dražice-východ“. Vítěznou společností se stala firma
Jakubec Michal, Sezimovo Ústí I.
• Starosta informoval o tom, že se podařilo získat následující dotace:
- oprava chodníku Dražice-východ
- herní prvky na hřiště u mateřské školy
- dotace na úroky z úvěru na výstavbu bytového domu čp. 260
- dotace na úpravu horní návsi kolem křížku
Dále má obec Dražice požádáno o dotaci
na opravu hřbitovní zdi kolem kostela (1. a 2.
etapa). Zatím jsme neobdrželi dotaci na komunikaci KD-kostel.
• Ustanovena komise na prověření a přípravu
úpravy změny katastru obce Dražice ve vztahu k obci Meziříčí ve složení Kuldan, Smažík,
Lev, Mičíková, Janíček.
• Pan Mynařík vznesl dotaz, zda pokračují
stížnosti na stav v mateřské škole. Starosta
i ředitel školy odpověděli, že je vše v pořádku

a žádné stížnosti neevidují.
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Z činnosti stavební komise…
Vážení spoluobčané,
jedna z největších stavebních událostí letošního roku je bezesporu zahájení přístavby a nástavby Kulturního domu v souladu
s vydaným stavebním povolením. O té se zmiňuje již starosta obce ve svém Úvodním slovu.
K jeho slovům tedy doplním jen to že záměr
zrealizovat tuto stavbu vychází z dlouhodobé
filozofie života v naší obci, kde Kulturní dům
Dražice by měl zůstat nadále po několik desetiletí společenským centrem obce Dražice. Vlastnit takovouto nemovitost s jejím technickým
stavem je však pro každého majitele značná
finanční zátěž. Výnosy z pronájmů nepokryjí
ani běžnou údržbu, natož dlouhodobou. Jiná
města či obce se rozhodly s kulturními centry
naložit různě jinak. Někde se jich obce zbavily
prodejem a dnes mají v centru obce chátrající
nemovitosti, nebo je pronajaly na sklady, herny
apod. Tam kde jdou cestou jako my, vynakládají
prostředky na údržbu kulturního stánku a snaží se z obecních rozpočtů udržet sídlo mnohdy
jediného opravdového kulturního dění v obci.
Získat dotaci na takovýto druh budovy je téměř nereálné. Rozhodli jsme se tedy, že když
budeme budovu opravovat z prostředků obecního rozpočtu, musíme její prostory maximálně využít. Jeden z těchto kroků je vybudování
zde nového sídla Obecního úřadu Dražice,
které vznikne ve východní části domu a je součástí první etapy.
Stávající Obecní úřad je již stavebně i kulturně přežitý. Z těchto prostor předpokládáme vybudovat byt. V podkroví bytového domu č.p.
55, kde sídlí Obecní úřad, bychom rádi vybudo-

vali další 2 byty. Na tuto realizaci bychom měli
již získat dotaci z programu podpory bydlení.
Z těchto prostředků by se provedla i částečná
rekonstrukce domu včetně nové fasády a oken.
Vybrali jsme dodavatele další etapy opravy
chodníků podél silnice 1.třídy. Severní část
chodníků bude provedena v zámkové dlažbě.
Nebude v takové šíři jako část jižní (taktéž z finančních důvodů), která je dokončena, neboť
část jižní považujeme za páteřní skrze celou
obec a severní část je doplněním především
pro občany vlastnící nemovitosti podél tohoto
chodníku.
Připravujeme projektovou dokumentaci
Domu pro seniory a následně územní a stavební povolení.
Doposud nebyla dovyhodnocena naše (a nejen naše) žádost o zateplení mateřské školy
s výměnou oken. Zde jsme obdrželi dopis, že
naše žádost je v pořádku a postoupila do druhého kola, ve kterém nám bude oznámeno, jak
velkou část financí obdržíme. Situace se však
na Ministerstvu životního prostředí změnila
po příchodu nového ministra, který zjistil, že
na rozdělení chybí 8 miliard Kč!!! Informace
z vlády se zatím dovídáme spíše z médií, oficiální dopis jsme zatím neobdrželi. Tyto informace zvedly vlnu intervencí ze strany vedení
měst a obcí, neboť tak jako my počítali, že
opraví své školy. Reakcí vlády je, že v měsíci
červenci by měla být pro obce vypsána dotace
nová, postihující právě žádosti, jako je ta naše.
Jsme připraveni o ni opět požádat a zapracovat
na jejím získání. V případě, že se nepodaří tuto
dotaci získat, provedeme před zimou výměnu

alespoň vstupních dveří do mateřské školy.
S dalšími investicemi zde počkáme na získání
dotace. Úspěšnost získat dotaci na zateplení
a výměnu oken u školských zařízení je veliká
a bylo by plýtvání obecními penězi, kdyby se
nevyužilo možnosti tyto finance získat. Z těchto dotačních titulů lze získat od 50% po 90%
finančních prostředků. Rozpočet na zateplení
mateřské školy je cca 2 500 000.- Kč. Při získání dotace by obec hradila pouze od 10% po 40%
této částky. Bohužel dotace není možné získat
zpětně, takže každou část, kterou nyní vyměníme, platíme v plné výši, což pro příklad
u vstupní stěny do školy dělá 90 000.- Kč ,ale
když počkáme na dotaci, platíme pouze cca
25 000.- Kč. Musíme se tedy chovat jako hospodáři a peníze vynakládat co nejodpovědněji,
a ne si za obecní (naše společné) peníze budovat malou politickou kariéru v Dražicích, jako
tomu chtějí jiní. Upřímně stav v mateřské škole
snad není tak kritický, abychom ještě chvilku
nepočkali a nezískali možná více než milion korun do obecní pokladny.
Úspěšně jsme zkolaudovali stezku pro pěší
a cyklisty ke hřbitovu s úpravou povrchů komunikace kolem hřbitova, vybudování parkoviště ze západní strany hřbitova a napojením
na stezku k obci Drhovice.
Nemohu neuvést získanou dotaci na vybavení nového hřiště u mateřské školy. To bychom
chtěli do nového školního roku zrealizovat.
A taktéž získanou dotaci na opravu prostoru
u křížku naproti bývalé hasičské zbrojnici.
L. Smažík, místostarosta


Naše mateřská škola
Protože poslední měsíce se v dražické obci
často hovořilo o mateřské škole, chci veřejnost informovat o základních faktech a principech fungování našeho předškolního zařízení.
Kapacita Mateřské školy v Dražicích je 50
dětí. Přímá vyučovací činnost učitelky v mateřské škole je 31 hodin týdně, zbytek do 40
hodin je nepřímá vyučovací činnost. Třída
mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí
(zřizovatel může povolit výjimku pro 4 žáky).
Hygienické požadavky 1 umývadlo, 1 záchodová mísa = 5 dětí. Všechny zákonem dané
podmínky mateřská škola splňuje.
Zájem o přijetí do našeho předškolního zařízení pro školní rok 2011/2012 byl překročen o 6 dětí.
Tyto děti dosáhnou věku 3 let v průběhu
měsíců února 2012 – května 2012. Proto si
myslím, že těmto žádostem vyhovím v průběhu nového školního roku. Pro přehled uvádím
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kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2011/2012:

- přednost mají děti dříve narozené (starší) –
rok, měsíc, den

I. Předškolní vzdělávání se poskytuje
dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky.

- mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte
Od prázdnin budou v mateřské škole pracovat 3 paní učitelky na plný úvazek. Jedna
místnost ( bývalý sklad ) bude upraven na sušárnu věcí pro podzimní a zimní období.
Červnové zasedání zastupitelstva se již tradičně koná v budově základní školy. Všichni
přítomní si budou moci naše školské zařízení
prohlédnout na vlastní oči.
Všechny připomínky týkající se provozu
předškolního zařízení a naší základní školy
řeším aktuálně.
Myslím si, že řešit věci přímo „z očí do očí“
je přínosnější než psát dopisy zastupitelům,
školské radě, rodičům.
Mgr. P. Mrzena
ředitel školy


II. Při přijímání dětí do mateřské školy
vychází ředitel z kritérií v tomto pořadí:
- trvalý pobyt dítěte v obci
- trvalý pobyt dítěte v bývalých spádových
obcích
- předškolní dítě či dítě s odkladem docházky( v souladu s § 34, odst. 4 zákona
561/2004 Sb.)
- dítě je přihlášeno do mateřské školy k 1.9.
příslušného školního roku k celodennímu
provozu

www.obecdrazice.cz
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Kuličkiáda

V areálu TJ Dražice se dne 28.05.2011 konal
I. ročník Mistrovství ve cvrnkání kuliček. Soutěžící, kterých se sešlo celkem 35, byli rozděleni
dle věku do 4 skupin (0-5 let, 6-9 let, 10-14 let,

15-99 let). Každá věková kategorie zápolila pod
odborným okem rozhodčího, který nekompromisně hodnotil výkony každého zúčastněného.
Samostatnou kategorií bylo utkání mezi organizátory.
Pokud bychom měli vyhodnotit účast a následné výhry, museli bychom konstatovat, že
nejlépe si vedla rodina Stuchlíkových (celkem
3 výhry). Vítězové byli oceněni mimo jiné speciálně vyrobenými tričky, kterými se mohou
v příštím ročníku prezentovat jako favorité. Je
pouze na ostatních, zda jim bude pozice favorita ponechána, či nikoliv.
Těšíme se na příští ročník a věříme, že se sejdeme alespoň v takovém počtu jako letos. Díky
všem za účast a pomoc při organizaci. Ve sdružení je pouze pět členů, takže bez vydatné pomoci mnoha přátel by se nám těžko něco podařilo uskutečnit. Touto akcí se s vámi pro letošní
školní rok Sdružení rodičů loučí a zároveň se
těší na rok následující. Bude nás opět čekat
Drakiáda, Lampiónový průvod, atd.
Přejeme vám všem krásné prázdniny a v září
nashledanou.
Sdružení rodičů při ZŠ v Dražicích

4. Den dětí

Den Matek

Dne 8.5.2011 měly všechny maminky
na světě svátek. I naše děti z MŠ a ZŠ Dražice
chtěly svým maminkám zpříjemnit nedělní odpoledne. Připravily si pro ně pásmo básniček,
říkadel, písniček i tance. Nechyběla ani známá
pohádka O perníkové chaloupce, která ale dopadla trochu jinak, +než ji všichni známe. Děvčata zase ukázala maminkám, jak jsou šikovná
a že by je v případě potřeby dokázala zastat
v domácích pracích. Ti nejstarší si pro maminky připravili kouzelnické vystoupení s břišními
tanci. Svá vystoupení děti ukončily vesele a dovádivě ve víru tance v rytmu Zumby.
Na závěr zaznělo poděkování všem maminkám za jejich lásku a trpělivost.
B. Volfová 

Vydařené
školní výlety

Dne 4. 6. 2011 proběhl v areálu TJ v Dražicích již 4. Den dětí, který společně organizuje
obec Dražice se ZŠ a MŠ. Během celého dopoledne mohly děti společně s rodiči vyzkoušet
v různých soutěžích své sportovní nadání,
šikovnost i znalosti, svézt se v kočáře nebo
na poníkovi (majitel MVDr. F. Soukal), vydovádět se na nafukovacím hradu, naučit se vystřelit na cíl ze vzduchovky, projet trať na kole
nebo se svézt na čtyřkolce. Všem se líbil zásah
policejního psa a seskok padáků (p. R. Suchan
z Chýnova a R. Novák ze Sez. Ústí) a vystoupení šermířů skupiny Jezerničtí páni.
ZO ČSCH Tábor I přivezla na ukázku 60 ks
domácích zvířat (králíci, drůbež, činčily). Veřej-
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nosti málo známým lákadlem bylo vystoupení
pod názvem „Králičí hop“. Paní Šípová – Krejčová z Chotěboře předvedla přítomným, že
i králíčci umí sportovat .
V teplém počasí se účastníci mohli zdarma
občerstvit točenou kofolou, párkem v rohlíku,
gulášem, pečenou kotletou nebo studeným talířem.
Poděkování patří po zásluze:
– za finanční pomoc obci Dražice a všem sponzorům
– hlavnímu organizátorovi p. Janu Pavlíkovi
– pracovníkům ZŠ a MŠ, rodičům, a všem, kteří akci pomohli organizovat Hana Krátká


S blížícím se koncem školního roku, kdy se
ve školách dokončuje výuka a rozdávají se poslední známky, přichází doba školních výletů.
Stejné je to i v naší škole. Starší žáci 3. – 5. ročníku vyrazili na turisticko poznávací pobyt
na Šumavu na Kvildu. Počasí se vydařilo, a tak
děti celý týden chodily po šumavských slatích a
pláních, poznávaly okolí Vydry a nezapomněly navštívit prameny Vltavy.
Děti z nižších ročníků 1. – 3. ročník vyjely
na výlet do ZOO na Hluboké. I jim se výlet vydařil a užívaly si nejen procházky mezi zvířátky, ale i dětský koutek a okolní přírodu.
Jarka Salabová 
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Rybářská soutěž

Na půdě školy se opět přespávalo
Pátek 13. bývá považován za nešťastný den a pověrčiví lidé si dávají pozor, aby se jim nepřihodilo něco zlého. To ale neplatí pro děti z malého oddělení školní družiny . Na ty čekalo v pátek
13. 5. 2011 přespávání na půdě školy pod názvem Sportujeme, závodíme, fandíme. Celý program
přespávání se týkal sportovního soutěžení na školním hřišti a fandění našim hokejistům na MS
v ledním hokeji. Nechybělo ani vyrábění hodných strašidýlek, která ozdobila plot před školou.
Noční povídání u venkovního krbu děti zakončily bobříkem odvahy a putováním pro kouzelný
kamínek ke kostelu v Dražicích. Mlsání ve spacáku celé přespávání zakončilo. Všem se program
líbil a spokojeně odcházeli v sobotu domů.
Jarka Salabová 

V sobotu 28.5.2011 se konala na našem
rybníku Na Suchých pracovně a pro mladší Baryonu druhá rybářská soutěž. Způsob lovu byl
stanoven jako „na položenou“ s dvěma pruty
pro každého přihlášeného účastníka. Soutěže
se tentokrát zúčastnilo 12 soutěžících. Vítězem se stal Marcel Vápeník, nikoli František
Bouška, jak bylo mylně uvedeno v týdeníku
Táborsko. Po celou dobu bylo zajištěno občerstvení v přijatelných cenových relacích včetně
pečených ulovených ryb. Spolek rybářů počítá,
že soutěž na podzim zopakuje s jiným způsobem lovu.
V. Urban 

Hasiči

Stavění MÁJKY
Dne 30.4.2011 uspořádala NOM Dražice
pálení čarodějnic a stavění Májky. Za velké
podpory SDH Dražice, mysliveckého sdružení a obce Dražice se podařilo akci uskutečnit. Sešlo se velké množství lidí, kteří se přišli podívat na stavění Májky. Po úspěšném
vztyčení pokračovala volná zábava doprovázená reprodukovanou hudbou. V podvečerních hodinách se začalo rozdávat pečené
maso, které bylo zdarma. Letošní akce proběhla i za příznivého počasí. Velký dík všem,
co vydrželi hlídat Májku až do ranních hodin.
za NOM Dražice Michal Novák 

Pálení čarodějnic
Dne 30.4.2011 uspořádala NOM Dražice
pálení čarodějnic a stavění Máje. Za velké podpory SDH Dražice, mysliveckého
sdružení a obce Dražice se podařilo akci
uskutečnit. Sešlo se velké množství lidí,
kteří se přišli podívat na stavění Májky.
Po úspěšném vztyčení pokračovala volná zábava doprovázená reprodukovanou hudbou.
V podvečerních hodinách se začalo rozdávat
pečené maso, které bylo zdarma.Letošní
akce proběhla i za příznivého počasí. Velký dík všem, co vydrželi hlídat Májku až
do ranních hodin.
za NOM Dražice Michal Novák 
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Ve zkratce Vám představím letošní rok
2011 hasičů.

Dne 2.4.2011 se konal sběr šrotu. Každý,
kdo měl co ze železného odpadu na vyhození, dal před své domy.

Hasiči vše svezli na valníku.

Dne 30.4.2011 naši hasiči vypomohli
sdružení NOMU se stavěním „MÁJE“.

Dne 21.5.2011 se konala tradiční hasičská soutěž. Tentokrát ji pořádali hasiči
z Meziříčí.

Naše ženy a muži začali s tréninky na přilehlém hřišti u dražické školy. Přivezli
káď, napojili vodu a veškeré potřebné
věci, jako jsou hadice a stroj a začalo se
trénovat.
Velitelé družstev měli sraz v den před

soutěží na místě konání v Babiččině údolí.Tam hlavní rozhodčí a rozhodčí disciplín kontrolovali tratě a překážky. Losovalo se pořadí v soutěži. Potom se mezi
vedoucími a veliteli domlouvala pravidla
soutěže.

V sobotu jsme se sešli všichni na louce.
Bylo krásně, počasí se vydařilo. Soutěž
probíhala bez větších problémů a přinesla
krásné výsledky.


Nejmladší ženské družstvo Dražice B se
opět ukázalo,bylo na 2 místě.
Družstvo žen I Dražice A dosáhlo skvělého
výsledku na útoku. Štafetu jistě příští rok
ještě vybrousí. Letos obsadily 4. místo.

Družstvo žen II Dražice vyhrálo a obsadilo
1. místo.

Muži I Dražice byli na místě 6. Příští rok
jistě zabojují a své skóre vylepší.

Muži II Dražice obsadili výborné 1. místo.
Všem gratulujeme a těšíme se již na příští
rok.
 V lednu tohoto roku zakoupili hasiči přívěsný vozík za osobní automobil, na který
namontovali skřín na požární stříkačku.
E. Cupáková 
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Sezóna leteckých modelářů
Letečtí modeláři i v letošní sezóně stále drží
své dobré pozice. Seznámíme vás s jejich výsledky. V soutěži „Sezimácká liga“ obsadili tato místa:
Kategorie - mladší žáci
Tomáš Bartoník – 2. místo
Kategorie – starší žáci
Martin Dvořák – 2. místo
Jaroslav Halaš – 3. místo
Kategorie – junioři
Vít Krátký – 1. místo
Z krajského přeboru se na Mistrovství re-

publiky mládeže kvalifikovalo v kategorii házedel 12 členů dražického klubu. V tomto ohledu
se řadí dražický klub k nejlepším klubům v re-

publice. Mistrovství České republiky mládeže
proběhne v září v Hořicích.
Kvalifikační limit splnili: Tomáš Bartoník,
Jaroslav Dvořák, Martin Bartoník, Jaroslav
Halaš, Petr Novotný, Michal Páša, Ondřej Páša,
Martin Dvořák, Lucie Novotná, Vít Krátký, Tomáš Knotek a František Dvořák.
V kategorii F1B se zástupci našeho klubu zúčastnili Světového poháru na Všechově. Jaroslav Dvořák a Vít Krátký si svými výkony vybojovali nominaci na Mistrovství Evropy juniorů,
které se letos koná ve Slovinsku.
Pavel Liška 

,,A“ tým fotbalistů Dražic
S hodnocením našeho mužstva mužů „A“
v krajské soutěži jsem počkal až do doby, kdy
budou odehrána všechna kola celé soutěže. Až
do předposledního kola totiž nebylo jasné rozuzlení na konci tabulky, kdy i my jsme se pohybovali v sestupových vodách. S radostí však
mohu konstatovat, že bez ohledu na poslední
zápas, který jsme prohráli v Týně nad Vltavou
0 : 2 , jsme krajskou soutěž pro Dražice uhájili
i pro další sezónu. Splnili jsme tak jediný cíl,
který jsme si před sezónou vytkli. Je potěšitelné, že náročný dražický fanoušek bude moci
opět na našem hřišti chodit na mužstva z da-

leko větších obcí a měst než jsou Dražice. Dělat rovnocenného partnera takovým oddílům
jako jsou mužstva Kaplice, Milevska, J. Hradce,
Prachatic, Písku, Soběslavi, Českého Krumlova, Třeboně atd. stojí spoustu sil a to musí
každý rozumný fanoušek ocenit. Zdaleka se
těmto městům nemáme šanci vyrovnat co se
do zabezpečení a množství případných hráčů
týká. Je proto na místě poděkovat všem, co jim
dražický fotbal není lhostejný, ať už se jedná
o současné sponzory či obecní úřad v čele se
starostou panem Flígrem a v neposlední řadě
všem hráčům, celému realizačnímu týmu a na-

konec i fanouškům, kteří nás chodí sledovat.
Sezónu jsme tradičně zakončili na řece Vltavě.
Nyní nastane měsíční přestávka a pak opět
začne kolotoč tréninků s nabíráním kondice
a přípravnými zápasy, abychom ani v příštím
ročníku krajské soutěže nehráli druhé housle. Bude jistě nutné posílit mužstvo téměř
na všech postech. Ono sehnat kvalitního fotbalistu do našich podmínek není nic jednoduchého. A než nám dorostou žáčci a přípravka,
kterých je potěšitelné množství, musíme se zatím rozhlížet po okolí a tuto dobu, asi patnácti
let, nějak přežít. L. Kolář, asistent trenéra 

Zleva stojící:
L. Kolář, O. Dvořák, R. Voneš, M. Volek, M. Kaše, M. Veselý, J. Kromka, M. Janda, M. Rokos
Zleva klečící: K. Novotný, R. Fořt, D. Sedlák, M. Rabiňák, O. Kos, L. Fořt, M. Ursacher

www.obecdrazice.cz
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,,B“ tým fotbalistů Dražic

Horní řada zleva: T.Knotek, J.Adam, M.Pavlík, J.Mrázek, L.Bauer, J.Chval, F.Bervida, A.Salaba, M.Volek, J.Loužecký, P.Skalák
Dolní řada zleva: T.Salus, M.Velík, O.Šika, R.Vačlena, R.Volek, J.Stuchlík

Mladší přípravka
- poslední zápas sezóny 2010-2011
13.6.2011 Planá nad Lužnicí - TJ Dražice 1:3

Nohejbal
Dne 11. 6. 2011 jsme se zúčastnili tradičního turnaje v Jistebnici. Zahrálo si 10 družstev
systémem každý s každým. Trojice J. Volek, J.
Samec a S. Černý prohrála pouze dvakrát, a to
s účastníky krajského přeboru z Milevska a obsadila celkově 3. místo.
Dne 18. 6. 2011 odjela do Nových Dvorů
trojice J. Volek, L. Kuchár a J. Šerý obhajovat
loňské prvenství. V deštivé loterii se jim to povedlo a v konkurenci 13. družstev vybojovali
opět 1. místo.
Závěrem bych chtěl oslovit zájemce o tuto
hru, ať si s námi přijdou zahrát každý pátek
od 17 hodin do sportovního areálu v Dražicích.
Jan Samec 

Letní akce

v RESTAURACI NA HŘIŠTI
2. 7.

leží brankář: R. Mrzena, zleva sedí: J.Stuchlík, T.Fuka, K.Mrzena, D.Tůma a R.Koloušek
zleva stojí: P.Horčička, M.Novák, M.Svačina, O.Samec, T.Běhoun a A.Sváček, trenér: J.Fořt
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– zahájení léta
grilování prasete
hraje country kapela „Chcíplej páv“
29. – 31. 7. návštěva družební obce SLOVANY
pátek - disko Richter
sobota – kapela „Návraty“
26. 8. – zakončení léta
grilování prasete
hraje country kapela „A proč ne“
M. Vančurová 

www.obecdrazice.cz
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Dražická pětatřicítka (staří páni)

Toto jaro rozehráli svou soutěž opět ,,staří páni“ a jak je jejich dobrým zvykem pěkně
od začátku se do svých soupeřů zakousli.
Doposud sehráli 6 utkání a jen jednou odešli poraženi. Zatím tedy okupují 3.příčku
se ziskem 15ti bodů s celkovým skóre 24:7.

Na to, že skoro každý zápas odehrají v jiném
složení, jsou výsledky vynikající. Nezbývá
než smeknout před takovými sportovci,
kteří se nemohou smířit s pověšením kopaček na hřebík, a pokud zdravíčko jen trochu
dovolí, už se chvátají hýbnout na fotbalový

Volejbal ženy
Družstvo volejbalistek žen má celkem
12 členek. V zimním období ženy trénovaly
v tělocvičně 5. ZŠ Zborovská a nyní se scházejí jednou týdně na hřišti v Dražicích. Během

měsíce září uspořádají turnaj ve volejbale
žen, na který pozvou volejbalistky z Jistebnice, ze Slap a druhé volejbalové družstvo žen

z Dražic.

trávník, a to je již mnohým dost přes padesát.
Tak do dalších nekonečných fotbalových
roků zbývá jen popřát hodně sportovních
úspěchů!!
Lubomír Kolář 

Co se dělo a bude dít v MŠ
Výlet do ZOO Jihlava napodruhé
Všechny děti se do ZOO těšily 27.5., ale kvůli deštivému počasí si těšení musely posunout
na další pátek 3.6. Zvířátka ale na nás počkala,
batůžky byly plné svačin a dobrot, delší cesta
uběhla autobusem rychleji s písničkami, takže
všechno dobře dopadlo. Poděkování babičkám
a maminkám, které pomohly při přesunech
dětí po ZOO.

Schůzka rodičů předškoláků
30.5. proběhla v MŠ schůzka rodičů předškoláků za přítomnosti p. ředitele Mrzeny,
p. učitelka Mičíková a p. učitelka Volková informovaly rodiče o organizaci příštího školního roku a poradily, co vše je třeba budoucím
prvňáčkům připravit.

Stanování u školky
MŠ ve spolupráci se sdružením rodičů organizuje v srpnu z 26. na 27.8. stanování u školky pro děti a rodiče z MŠ. Podrobné informace
získají rodiče v MŠ.

Prázdninový provoz MŠ
Na snímku: V. Urbanová, L. Koloušková, M. Běhounová, J. Běhounová, P. Stuchlíková, J. Slabá, J. Pavlíková,
M. Pavlíková, J. Salabová, I. Stuchlíková

www.obecdrazice.cz

Provoz MŠ bude uzavřen v době od 18. 7.

do 21.8.2011. Začíná 22.8.2011.
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Letos oslaví
V druhé polovině letošního roku se dožívají
významného životního jubilea tito naši spoluobčané: Jarmila Samcová, Dražice 1, Václav
Klicman, Dražice 5, Božena Volková, Dražice
78, Jaroslava Komínková, Dražice 219, Julie
Voštová, Dražice 23, Jaroslava Samcová, Dražice 112, Anežka Kristová, Dražice 231, Jan
Krejnický, Dražice 260, František Plachý, Dražice 139, Jan Podráský, Dražice 81, Jan Mácha,
Dražice 7.
Všem srdečně gratulujeme a přejeme pevné
zdraví a spokojenost do dalších let. Doufáme,
že je potěší i písnička, kterou si mohou poslechnout v den narozenin na rozhlasové sta
nici České Budějovice. členky SPOZ

Přátelské utkání žáků TJ Dražice
spojené s výletem do Deštné.
Ve čtvrtek 14. dubna 2011 se v Kardašově
Řečici odehrálo přátelské utkání žáků týmu domácích proti TJ Dražice v kopané.
Hráči z Kardašovy Řečice prohráli s TJ Dražice 1:13 a dražičtí žáci se mohli radovat. Vítězství si vybojovali a získali fotbalové míče
se sportovními taškami jako sponzorský dar.
Dopoledne téhož dne celý tým dražických žáků
navštívil letecké muzeum a poté také provaznické muzeum v Deštné.

V doprovodu svých rodičů a trenérů si
chlapci patřičně celý den užili a domů si vezli
krásnou výhru.
O celý den se organizačně postaral pan Milan Pavlík, Kamil Maroušek a Miroslav Flígr.
Ke dni 16. června 2011 jsou žáci TJ Dražice
v čele okresní tabulky.
Děkujeme všem sponzorům, rodičům hráčů
TJ Dražice a všem kamarádům sportu.
T. Raríková 

Kulturní dům
Slavnostní předání Kulturního domu v Dražicích se uskutečnilo 15. prosince 1978. Na jeho výstavbě v akci „Z“ odpracovali funkcionáři a občané
více než 75 ooo hodin. Mezi nejaktivnější patřil
tehdejší předseda MNV M. Samec, stavbyvedoucí
J. Mašek a mistr zedníků J. Pejša. Základní kámen
k této stavbě byl položen v květnu 1973.
Za 66 měsíců bylo vytvořeno víceúčelové zařízení se sálem pro 440 lidí, klubovnou , jevištěm,
lékařskou ordinací, restaurací , knihovnou, šatnou
a sociálními zařízeními. Dražickým občanům se
tak splnilo přání, o kterém snili již po osvobození
v roce 1945. Tehdy byla v průběhu let 1946–49
prováděna peněžní sbírka z různých kulturních
akcí, lidé si kupovali tzv. „papírové cihly“, a tak byly
vytvářeny finanční podmínky pro realizaci tohoto
cíle. Kulturní dům měl stát na pozemku pod školou. Bohužel, k výstavbě nedošlo. Část nakoupeného materiálu byla převedena pro potřeby výstavby
budovaného zemědělského družstva, část byla odprodána jednotlivcům a část zmizela do neznáma.
Nakonec se po mnoha letech podařilo dílo vytvořit
a slouží dodnes.
V Kulturním domě docházelo během 33 let
k různým opravám, úpravám, některé prostory se
účelově změnily. V současné době zde probíhá budování nového sídla Obecního úřadu Dražice.
J. Mičíková (vypsáno z kroniky obce) 
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