Slovo starosty

V

ážení spoluobčané !
V minulém roce jste v komunálních volbách rozhodli, že ve vedení obce má pokračovat
sdružení nezávislých kandidátů „Novým směrem“.
Velice nás potěšilo, že 75 % spoluobčanů, kteří přišli k volbám oslovil náš program rozvoje obce pro
roky 2010–2014. Výsledek voleb nás zavazuje
k práci na uskutečnění našich volebních záměrů.
Věřím, že ustavením nového zastupitelstva skončil
volební a povolební boj a všichni společně i za pomoci zástupců sdružení „Společné Dražice“ přispějeme k rozvoji naší obce v následujících čtyřech
letech.
S ohledem na značný rozsah našich volebních záměrů a jejich naplnění se vrátíme zpět
k úsporným opatřením, které jsme aplikovali
v letech 2007–2008. Pro rozvoj obce předpokládáme zajištění finančních zdrojů nejen z daňových příjmů a prodeje nepotřebného majetku,
ale ve velké míře též z finančních dotací všech
nám známých poskytovatelů. Prioritou pro letošní rok je pro nás oprava chodníku po pravé straně komunikace od Tábora minimálně na úseku
k č. p. 4 /Lesanka/, v zimních měsících pak úprava
prostor kanceláří v čp. 4 na dvě bytové jednotky,
které předpokládáme od dubna tohoto roku předat novým nájemcům. V jarních měsících chceme
začít s první etapou opravy kulturního domu dle
odsouhlasené projektové dokumentace. /část nad
knihovnou/ V letošním roce rovněž předpokládáme dokončení analýzy výstavby domu s pečovatelskou službou a zajištění dodavatele na projektovou
dokumentaci.
Samozřejmě, že budeme postupně pracovat
i na ostatních akcích a to jak v pokusu o zajiště-

ní finančních prostředků na přístavbu Základní
školy, zateplení mateřské školy a rovněž tak stavbu odpočinkového centra ve sportovním areálu
a nové komunikace od kulturního domu ke kostelu, na které již máme stavební povolení. Současně
zvažujeme jak naložit s budovou dílen a okolními
pozemky vojenských lesů, které jsme zakoupili
společně s č. p. 4. Převahu začíná mít názor, že
je nutné objekt využít jako více funkční a to jako
sběrný dvůr a hasičskou zbrojnici. Opravu objektu
předpokládáme provést v horizontu dvou let.
Jaro je obdobím podávání žádostí o různé
granty a dotace a rozhodně i my nezaostáváme
za ostatními obcemi v pokusu získat pro naši obec
další finanční prostředky na rozvoj. Podali jsme
proto žádosti o dotace na úroky z úvěru, opravu místních komunikací, opravu dětského hřiště
u mateřské školy, úpravu prostor kolem kříže
na horní návsi a chystáme další. Doufáme že naše
úspěšnost v získání prostředků bude alespoň 50 %.
K zajištění provozního chodu obce a obecního
úřadu v letošním roce předpokládáme opět využít spoluobčanů vedených u úřadu práce. Bohužel
však podmínky úřad práce výrazně změnil a jejich
výhodnost je pro obec menší. I přesto předpokládáme požádat o 3 pracovníky na dobu cca 6 měsíců.
Letošní tvrdá zima prověřila náš nový model v zajištění zimní údržby a vzhledem k tomu, že jsem
od spoluobčanů nezaznamenal žádné závažné připomínky, budeme se i pro další roky snažit zajistit
tuto službu jako standart.
Na závěr mého krátkého úvodníku mi dovolte
vám popřát hodně zdraví, co nejvíce slunečních dní
a hodně sil do jarních měsíců
Flígr Stanislav, starosta obce 

Ustavující zasedání
zastupitelstva obce ze dne 11. 11. 2010
■ jednání zahájil a řídil stávající starosta obce
Dražice Stanislav Flígr, který přivítal přítomné
a vyzval paní Jaroslavu Mičíkovou, aby přečetla
znění slibu členů zastupitelstva obce Dražice
■ paní Jaroslava Mičíková hlasitě přečetla slib člena zastupitelstva obce. Poté všichni členové zastupitelstva obce řekli „slibuji“ a podepsali slib.
Tento dokument tvoří nedílnou součást zápisu
■ Stanislav Flígr jmenoval ověřovatele zápisu
pana Lva a pana Pášu a zápisem pověřil pana
Smažila, dále přednesl program ustavujícího
zasedání, který členové zastupitelstva 9 hlasy
schválili
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■ Stanislav Flígr navrhl, aby byla v obci zřízena
funkce starosty a místostarosty. Zastupitelstvo
obce 9 hlasy schválilo zřízení funkce starosty
a místostarosty v obci Dražice
■ Stanislav Flígr navrhl, aby funkce starosty a místostarosty v obci byla neuvolněná, zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo, aby funkce starosty
a místostarosty v obci byla neuvolněná – 2 hlasy
proti
■ Michal Páša navrhl, aby funkce starosty byla
uvolněná a funkce místostarosty neuvolněná, zastupitelstvo 7 hlasy zamítlo, aby funkce
pokračování na str. 2 ▶

47. jednání
zastupitelstva obce
■ uzavřena dohoda o pronájmu odlehčovacího
hřiště mezi majiteli pozemků a obcí
■ informace k čerpání rozpočtu obce Dražice
k 31. 8. 2010 v příjmech a výdajích
■ schváleno rozpočtové opatření obce Dražice č. 4/2010
■ schválena darovací smlouva uzavřená mezi společností ČEZ a.s. a obcí Dražice na poskytnutí
finančního daru na obnovu kapličky sv.Jana
Nepomuckého v Dražicích
■ schválena „Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci POV Jihočeského kraje v roce 2010“,
uzavřená mezi Krajským úřadem Jihočeského
kraje a obcí Dražice na opravu místní komunikace a VO Dražice-východ
■ schválen prodej st.p.č. 211/2 o výměře 16 m2
v k. ú. Dražice u Tábora paní Marii Maškové
za cenu 400,- Kč/m2
■ schválen záměr pronájmu skladových prostor
u čp. 134 (bývalá garáž OÚ)
■ schválen záměr pronájmu garáží u čp. 4 včetně
garáže dílen u čp. 4.
■ schválena žádost o bezúplatný převod i samotný bezúplatný převod pozemku pp.č. 2205/1,
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Dražice u Tábora z vlastnictví ČR, příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví Obce Dražice
■ schváleny investiční příspěvky ZŠ a MŠ Dražice
takto:
- nákup interaktivní tabule částka 141 948,- Kč
- nákup konvektomatu do kuchyně částka 174 960,- Kč
■ schválen neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ Dražice na dovybavení mateřské školy nábytkem,
plavání žáků, nákup učebnic a dovybavení kuchyně ve výši celkem 282 000,- Kč
■ schválen mimořádný neinvestiční příspěvek
Leteckomodelářskému klubu Dražice ve výši
20 000,- Kč
■ schválena mimořádná odměna pro členy výborů a komisí ve výši 1 200,- Kč/osobu hrubého
za jejich práci ve volebním období 2006-2010
■ ředitel ZŠ informoval o personálních změnách
v ZŠ a MŠ Dražice
■ starosta obce zhodnotil uplynulé volební období s výčtem úspěšných realizací různých akcí
v obci, poděkoval všem zastupitelům za jejich
práci pro obec Dražice v průběhu uplynulého volebního období a popřál všem mnoho úspěchů,
na závěr poděkoval za dosavadní mnoholetou
práci pro obec Dražice panu Ing. Jaroslavu Průchovi a předal mu za obec Dražice věcný dar 
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pokračování ze str. 1 ▶

starosty byla uvolněná a funkce místostarosty
neuvolněná, 2 hlasy byly pro
■ Stanislav Flígr navrhl, aby volba starosty
a místostarosty proběhla tajným hlasováním, členové zastupitelstva obce 9 hlasy
schválili volbu starosty a místostarosty tajným hlasováním
■ sdružení Novým směrem navrhlo na post
starosty Stanislava Flígra a na post místostarosty Lubomíra Smažila, jiné návrhy nebyly, tajným hlasováním byl 9 hlasy
zvolen do funkce starosty Stanislav Flígr,
do funkce místostarosty též 9 hlasy Lubomír Smažík
■ zastupitelstvo obce 9 hlasy ustavilo níže
uvedené výbory a jejich předsedy a členy:
Kontrolní výbor: předseda Mgr. Dana Růžičková, člen Ing. Jaroslav Průcha, člen Zdeněk Novotný
Finanční výbor: předseda Michal Páša,
člen Jan Kuldan, člen Regína Racková
Stavební výbor: předseda Lubomír Smažík, člen Miroslav Šašek, člen Zdeněk Salus
Sportovní a školský výbor: předseda
Mgr. Zdeněk Krátký, člen Zdeněk Novotný,
člen Lubomír Kolář

Kulturní a sociální výbor:
předseda Jaroslava Mičíková, člen Jaroslava
Salabová, člen Radka Rypáčková
Dopravní výbor: předseda Ladislav Lev, člen
Josef Pavlík, člen Jan Kadlčík
Výbor životního prostředí: předseda Oldřich Janíček, člen Ing. Eliška Pospíšilová, člen Jiří
Novotný
Školská rada: Mgr. Zdeněk Krátký, Michal Páša
Redakce „Dražického občasníku“: šéfredaktor Lubomír Smažík, člen Stanislav Flígr, člen
Jaroslava Mičíková, člen Jaroslava Salabová, člen
Mgr. Zdeněk Krátký, člen Eliška Cupáková
Stanislav Flígr navrhl výši odměn pro neuvolněného starostu, místostarostu, zastupitele obce
a předsedy a členy výborů v souladu s platným
„Nařízením vlády č. 37/2003 Sb.“, aktualizovaným
zákonem č. 20/2009 Sb. takto:
Starosta 18 259,- Kč hrubá mzda, Místostarosta 16 637,- Kč hrubá mzda, Člen zastupitelstva + předseda výboru 1 520,- Kč hrubá mzda,
Člen zastupitelstva + člen výboru 1 210,- Kč
hrubá mzda
Zastupitelstvo obce 9 hlasy výše navržené odměny schválilo s platností od 11. 11. 2010.
■ starosta dále předložil Jednací řád zastupitelstva obce Dražice a Plán práce zastupitelstva
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■

■

■
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■

obce Dražice na rok 2010-2011, zastupitelé oba
dokumenty 9 hlasy schválili
Stanislav Flígr předložil zastupitelstvu obce
na vědomí provedené rozpočtové opatření
č. 5/2010. Zastupitelstvo jej vzalo na vědomí
starosta předložil zastupitelstvu ke schválení rozpočtové opatření číslo 6/2010, zastupitelstvo 9 hlasy schválilo rozpočtové opatření
č. 6/2010
starosta předložil návrh přebytkového rozpočtu obce Dražice na rok 2011 a okomentoval jednotlivé položky, zastupitelé vzali
informace na vědomí
dále bylo předloženo průběžné čerpání rozpočtu obce Dražice k 31. 10. 2010, zastupitelé vzali informace na vědomí
Stanislav Flígr předložil ke schválení „Příkaz
k provedení řádné inventarizace“ obce Dražice k 31. 12. 2010, zastupitelé jej 9 hlasy
schválili
starosta předložil zastupitelstvu ke schválení 3 smlouvy na zajištění povinné školní docházky na 1. pololetí školního roku
2010/2011, a to s Městem Tábor, Městem
Sezimovo Ústí a Obcí Opařany, zastupitelstvo obce 9 hlasy schválilo znění všech těchto
smluv a pověřilo starostu jejich podpisy 

2. jednání zastupitelstva obce ze dne 16. 12. 2010
■ informace o čerpání rozpočtu obce Dražice
k 30. 11. 2010 v příjmech a výdajích
■ schváleno rozpočtové opatření obce Dražice
č. 7/2010
■ schválen přebytkový rozpočet obce Dražice
na rok 2011
■ schválen rozpočtový výhled na roky 2011 až
2013
■ schváleno znění Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro účely zřízení
a provozování zařízení distribuční soustavy
na p. č. 21 v k. ú. Dražice u Tábora, uzavřené mezi společností E.ON Distribuce, a. s.
a Obcí Dražice
■ schváleno znění Smlouvy o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu pro účely
zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na p. č. 21, st. p. č. 4 a budovy
č. p. 4 v k. ú. Dražice u Tábora, uzavřenou
mezi společností E.ON Distribuce, a.s. a obcí
Dražice
■ schválen zápis nemovitostí na list vlastnictví ve prospěch obce Dražice (odpis z listu
vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových), a to pozemku
p.č. 2063/2 v k. ú. Dražice u Tábora a pozemků p.č. 532/16, 532/17 a 539/11 v k. ú.
Klokoty
■ schválen prodej bytové jednotky č. 190/12
a nebytové jednotky č. 190/4 v čp. 190
v k. ú. Dražice u Tábora. Zároveň schváleno
znění kupní smlouvy, uzavřené mezi panem
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Miroslavem Petráškem a obcí Dražice na
prodej výše uvedených nemovitostí
schválen prodej bytové jednotky č. 190/31
v čp. 190 v k.ú. Dražice u Tábora. Zároveň
schváleno znění kupní smlouvy, uzavřené
mezi paní Ludmilou Rezkovou a obcí Dražice
na prodej výše uvedené nemovitosti
schválen Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí
smlouvě kupní o převodu vlastnictví jednotky č. 190/22 s manželi Pecherovými. Dodatek řeší změnu způsobu financování, kdy
část kupní ceny bude financována z úvěru ze
Státního fondu rozvoje bydlení
schválen
návrh veřejnoprávní smlouvy,
uzavřené mezi Městem Tábor a obcí Dražice na řešení přestupků v k. ú. Dražice. Obec
Dražice nadále není schopna svými orgány
výkon přenesené působnosti na tomto úseku
zabezpečit
schváleno znění Obecně závazné vyhlášky
obce Dražice č. 1/2010 o místních poplatcích, která musela být upravena v souvislosti
se zákonem č. 280/2009 – Daňový řád, který
bude platit od 1. 1. 2010
schváleny 3 vnitřní směrnice obce Dražice,
které musely být vypracovány v souvislosti
s novou vyhláškou č. 410/2009 (nově vedené účetnictví státu), a to:
vnitřní směrnici obce Dražice k podrozvahovým účtům
vnitřní směrnici obce Dražice k ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji

- vnitřní směrnici obce Dražice k opravným
položkám k pohledávkám
■ zastupitelstvo rozhodlo, vzhledem k významnému nárůstu personálních a softwarových nároků při vedení účetnictví státu,
o vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu od 1. 1. 2010 u příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Dražice dle
§ 9 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
■ schválena výše vodného a stočného pro rok
2011, ceny zůstanou na úrovni roku 2010
■ schváleno prominutí poplatku ze vstupného
na Hubertskou veselici, kterou pořádalo
dne 6. 11. 2010 MS Raště
■ schválena výše nájmu z nebytových prostor
a bytových prostor (mimo bytů s regulovaným nájmem) pro rok 2011 na úrovni roku
2010
■ schválen záměr zaměstnat další administrativní sílu na poloviční pracovní úvazek
na OÚ Dražice.
■ předložena žádost pana Jana Samce a Radovana Kafky, nájemců restaurace v KD
Dražice, o dočasné snížení nájmu z nebytových prostor. Zastupitelé 8 hlasy trvají
na současném nájmu. V případě požadavku
snížení nájmu bude vypsáno nové výběrové
řízení na nájem těchto prostor.
■ paní Mičíková pozvala přítomné na akce
„Vánoční besídku ZŠ a MŠ Dražice“
a na „Zpívání u stromečku“
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3. jednání zastupitelstva obce ze dne 27. 1. 2011
■ podány informace o čerpání rozpočtu obce
Dražice k 31. 12. 2010 v příjmech a výdajích
■ schváleno rozpočtové opatření obce Dražice
č. 8/2010
■ schváleno rozpočtové opatření obce Dražice
č. 1/2011
■ schváleno znění kupní smlouvy na koupi
bytové jednotky číslo 190/22 v k. ú. Dražice u Tábora, uzavřenou mezi obcí Dražice
a paní H.P.
■ schválen záměr pronájmu nebytových
prostor bývalé prodejny v přízemí domu
č. p. 134
■ projednán návrh a schválen záměr prodeje
cenných papírů J&T PERS.SMIS. CZK OPF,
vedené v Centrálním depozitáři cenných
papírů vzhledem k tomu, že k získání výpisu, potřebného k inventarizaci majetku
na konci účetního období, bude v budoucnu
nutno uzavřít komisionální smlouvu s bankovním ústavem, na základě které by obec
musela platit vysoké poplatky
■ zastupitelstvo obce schválilo výši odměny
pro neuvolněného starostu, místostarostu,
zastupitele obce a předsedy a členy výborů
s platností od 1. 1. 2011 v souvislosti se
zákonem 375/2010 (upravuje výši odměn
s platností od 1. 1. 2011) Sb. takto:
Starosta 18 586,- Kč hrubá mzda
Místostarosta
17 046,- Kč hrubá mzda
Člen zastupitelstva + předseda výboru
1 444,- Kč hrubá mzda
Člen zastupitelstva + člen výboru
1 150,- Kč hrubá mzda
■ schváleny neinvestiční finanční příspěvky
organizacím na rok 2011 v této výši:
ZŠ a MŠ Dražice 600 000,- Kč
TJ Dražice 100 000,- Kč
provoz cvičebny 70 000,- Kč
NOM 10 000,- Kč
MS Raště 10 000,- Kč
Leteckomodelářský klub 20 000,- Kč
SK Palermo 10 000,- Kč
Ochrana fauny Votice 2 000,- Kč.
■ schváleno podání žádostí obce Dražice
o dotace, zároveň schváleno spolufinancování těchto projektů ve výši, požadované
poskytovateli:
Oprava komunikací (druhá strana chodníků), ve výši 1 000 000,- Kč, (200 000,- Kč
dotace, 800 000,- Kč spolufinancování obce).
Úroky z úvěru na výstavbu bytového domu
čp. 260 ve výši 129 000,- Kč (90 000,- Kč dotace, 39 000,- Kč spoluúčast obce).
Dotace na hrací prvky na dětském hřišti
u ZŠ a MŠ – cca 560 000,- Kč, spoluúčast obce
zatím není známa – dotace je ve fázi zpracování žádosti.
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Vzhledem k tomu, že kolují po obci, ať úmyslně či neúmyslně, podávané mylné informace
o rozdílu skutečných celkových nákladů na uvolněného a neuvolněného (pracujícího po svém
hlavním zaměstnání či jako hlavní zaměstnání) starostu obce. Přináší redakce skutečná čísla
daná zákonem a vyhláškou pro obec velikosti obce Dražice. V levé části tabulky je stav měsíčních nákladů při současném zastupitelstvu,v pravé pokud by byl starosta uvolněný(zaměstnaný na hlavní pracovní poměr)
Neuvolněný starosta

Uvolněný starosta

Částka včetně odvodů
zaměstnavatele

Funkce

starosta
(neuvolněný)

20 259,00 Kč

starosta (uvolněný)

48 195,00 Kč

místostarosta
(neuvolněný)

18 580,00 Kč

místostarosta
(neuvolněný)

18 580,00 Kč

Funkce

Částka včetně odvodů
zaměstnavatele

zastupitel+předseda
výboru (6x)

9 444,00 Kč

zastupitel+předseda
výboru (6x)

9 444,00 Kč

zastupitel+člen
výboru (1x)

1 254,00 Kč

zastupitel+člen
výboru (1x)

1 254,00 Kč

Celkem

49 537,00 Kč

Rozdíl

Celkem

77 473,00 Kč

27 936,00 Kč

Odměny jsou uvedeny v měsíčních částkách, rozdíl (úspora) za rok činí 335 232,- Kč.
■ schváleno podání žádosti obce Dražice
na Úřad práce v Táboře o 3 pracovníky
na veřejně prospěšné práce pro obec v roce
2011.
■ schválen závěrečný zápis o provedené inventarizaci majetku obce Dražice za rok
2010
■ projednána problematika kácení stromů
u tenisových kurtů, dále olše u pana Heřmánka a u potoka směrem k Meziříčí
■ připraven plán investic vodovodního řádu
v obci Dražice, vypracovaný provozovatelem, společností Čevak a.s.
■ od 1. 2. 2011 nastoupí na poloviční úvazek paní Blanka Čítková na obecní úřad
Dražice
■ informace o prováděných opravách dvou
bytů v bytovém domě čp. 4 v Dražicích
■ informace o připravovaném divadelním
představení, které se uskuteční v Kulturním domě v Dražicích dne 4. 2. 2011
■ Mgr. Krátký předložil a okomentoval Zápis
z jednání sportovního a školského výboru z
26. 1. 2011
■ Mgr. Krátký navrhl pokračovat v práci

na bezpečnostních opatřeních, spojených
s hlavní silnicí
■ Mgr. Krátký informoval zastupitele a veřejnost o tom, že se domnívá, že došlo ke
zveřejnění informací z proběhlých voleb
do zastupitelstva obce, Mgr. Krátký vyzval
zastupitele, kteří se podíleli na zveřejnění
těchto informací, aby rezignovali na svou
funkci
■ pan Kabát vznesl dotaz, jak bude naplněn
volební program ve vztahu k přesunu vedení účetnictví školy na obecní úřad, starosta odpověděl, že vedení účetnictví se
na obec přesune, přesný termín zatím není
určen vzhledem k tomu, že ještě ani nenastoupila druhá pracovní síla, která na sebe
převezme část povinností současné pracovní síly na úřadě tak, aby tato měla prostor pro výkon vedení účetnictví školy
■ pan Kabát se dotázal na způsob financování cyklostezky a získání dotace, starosta
odpověděl, že cyklostezka byla financována z naspořených finančních prostředků
obce v průběhu celého volebního období
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Z činnosti stavební komise…
Vážení spoluobčané,
plány stavebních akcí zmiňuje již starosta
obce ve svém Úvodníku, nebudu je proto všechny podrobně rozebírat v tomto článku, ale jak
budou přicházet v průběhu volebního období,
tak o nich budete podrobně informováni v budoucích číslech Občasníku.
V roce 2011 budeme z větších akcí pokračovat další etapou opravy chodníků podél
silnice 1. třídy tentokrát zahájíme severní
část a to od východního kraje obce. Budeme pokračovat ve stavebních úpravách Kulturního
domu a to částí kde vybudujeme nové sídlo
Obecního úřadu. Vyprojektujeme Dům pro
seniory a připravíme jeho výstavbu. No a samozřejmě se budeme znovu ucházet o dotace
na přístavbu Základní a mateřské školy
či komunikace mezi KD a kostelem. Stále
nevyhodnocená je naše žádost o zateplení
Mateřské školky s výměnou oken, kde jsme
postoupili do druhého závěrečného kola.
Požádali jsme o kolaudaci dokončené stavby stezky 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. Realizace této stavby byla jedním z hlavních cílů našeho předešlého volebního období.

Hlavní záměr byl zajistit pro naše občany podstatně větší bezpečnost při cestě do sousední
obce, na hřbitov a nebo na zastávku autobusu.
Dnes vidíme úspěch této akce, který oceňují
především senioři a rodiče dětí pohybujících se
mezi oběma obcemi mimo přetíženou a nebezpečnou dopravu silnice 1.třídy. Na financování
akce jsme zřídili krátce po zahájení minulého
volebního období zvláštní účet , kam jsme
v průběhu volební období spořili peníze. Větší část dělala úspora na platu neuvolněného
starosty. Jak jsme zmínili v minulých číslech
Občasníku, požádali jsme několikrát o dotaci
z prostředků Evropské Unie programu ROP
Jihozápad. Ovšem ač jsme obdrželi dopis, že
jsme uspěli s dotací podepsaný hejtmanem
Jihočeského kraje panem Zimolou, dotaci jsme
nakonec neobdrželi. Nezbývá nám než chápat
to, že projekt zajišťující bezpečnost našich dětí
či seniorů neuspěl, tak jako v mnoha místech
Jihočeského kraje . Na druhou stranu dotace
na soukromé penziony, hotely či například téměř 30 miliónů korun na soukromé muzeum
čokolády v Táboře ano. O potřebnosti projektů
(které jsou placené z našich daní) uvedených
v žádostech rozhodují námi zvolení politici a mají jistě důvod proč dotaci obdrží tento
a ne onen projekt. Původní myšlenka dotací

z Evropské unie je pomoci rozvoji chudším
oblastem unie, tedy i v České republice. Názor zda se naplňuje si musí každý udělat sám
. Přiznávám, že i my jsme z rozhodnutí zklamáni. Další diskuse ovšem raději mimo tyto
stránky… Po vynesení závěru s dotacemi jsme
byli osloveni zástupci jiných Jihočeských měst
a obcí, abychom se přidali k hromadné žalobě, petici a podobným akcím proti správnosti
rozhodnutí. Ovšem vzhledem k velikosti naší
obce a znalosti poměrů jsme se rozhodli zdržet
se takovýchto výpadů, které by naší obci mohly spíše ublížit při dalších žádostech ať z prostředků EU či Jihočeského kraje. Naopak jsme
připravili další žádosti a požádali o nové dotace
a jednáme s lidmi z vedení kraje o jejich získání. Stezku jsme uhradili z naspořených peněz,
které jsme měly na tuto stavbu kompletně našetřeny a připraveny na speciálním účtu. Bohužel jsme nezrealizovali náš sen o dotaci na stezku a použití těchto peněz na opravu chodníků
severní části silnice 1. třídy. Ale nemůžeme
jenom plakat a stěžovat si, neboť jsme jednou
z mála obcí , které se povedlo z Evropských dotací peníze do obecního rozpočtu zajistit. Jinak
jsou úspěšná pouze města. Díváme se dopředu
a pracujeme na získání dotací dalších.
Lubomír Smažík, místostarosta 

Obec Dražice s evidenčními a popisnými čísly
Mapu naleznete také na webových
stránkách: www.obecdrazice.cz
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Dražice – volby do zastupitelstva obce 15.–16. 10. 2010
Volební strana č. 1 - Novým směrem
Pořadové
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jméno kandidáta

Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva

Počet hlasů

Stanislav Flígr
Lubomír Smažík
Zdeněk Krátký
Jan Kuldan
Jaroslava Mičíková
Dana Růžičková
Ladislav Lev
Zdeněk Novotný
Regína Racková
Celkem

340
337
307
337
308
333
313
313
287
2875

Pořadí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jméno a příjmení
Počet hlasů
Volební strana č. 1 - Novým Směrem
Stanislav Flígr
340
Lubomír Smažík
337
Zdeněk Krátký
307
Jan Kuldan
337
Jaroslava Mičíková
308
Dana Růžičková
333
Ladislav Lev
313

1.
2.

Volební strana č. 3 - Společné Dražice
Oldřich Janíček
Michal Páša

Volební strana č. 2 - KSČM
Pořadové
číslo
1.
2.

Jméno kandidáta

Jména a příjmení náhradníků
Počet hlasů

Petr Miksa
Luboš Bártů
Celkem

12
8
20

Volební strana č. 3 - Společné Dražice
Pořadové
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jméno kandidáta
Ivan Mynařík
Jaroslav Soldát
Michal Páša
František Mácha
Aleš Melich
Oldřich Janíček
Martin Kabát
Pavel Novotný
Michal Novák
Celkem

127
121

Počet hlasů
119
116
121
107
110
127
95
109
93
997

Pořadí:
1.
2.

Jméno a příjmení
Počet hlasů
Volební strana č. 1 - Novým Směrem
Zdeněk Novotný
313
Regína Racková
287

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Volební strana č. 3 - Společné Dražice
Ivan Mynařík
Jaroslav Soldát
František Mácha
Aleš Melich
Martin Kabát
Pavel Novotný
Michal Novák

Počet voličů v okrsku
Počet voličů, kteří se zúčastnili voleb
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů ve volebním okrsku
(celkem pro všechny volební strany)
Volební účast

119
116
107
110
95
109
93
624
452
451
3892
72,44%

Život v naší mateřské škole

Nová nábytková stěna

N. Přívozníková, B. Jedličková, D. Benáková

www.obecdrazice.cz

Letošní školní rok přešel do druhé poloviny a 15 předškoláků se zúčastnilo zápisu do první třídy Základní školy v Dražicích.
Děti si v naší školce nejen dostatečně vyhrají, ale mají možnost naučit
se něčemu novému a zajímavému.V rámci doplňkových aktivit školního vzdělávacího programu pracují v tomto roce tyto zájmové kroužky:
hra na flétnu pod vedením pana Kabáta, výuka anglického jazyka pro
předškoláky pod vedením paní učitelky Tůmové a tvořivá odpoledne pro
předškoláky pod vedením paní Suchopárové a Krátké.
Každý týden se také snažíme využít cvičebnu a seznámit děti s prostředím, které pro ně za nějaký rok bude běžné.
Pro své nejmladší kamarády je opět mateřská škola otevřena každou
středu od čtyř hodin, kde se scházejí v rámci Klubu maminek.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat paní Havlové, panu Benákovi,
paní Válkové a Klubu maminek za milé dárky pro děti a doplnění výtvarného materiálu k různým činnostem, manželům Kříženeckým za jablka
a obrázky zvířat.
Věra Packová, vedoucí učitelka MŠ 

Mikulášská nadílka

Ježíšek v MŠ
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Další sportovní úspěch
Ve čtvrtek 24. února se zúčastnila děvčata
naší školy turnaje ve vybíjené v Táboře. Jednalo se o turnaj dívek 5. ročníků. Naše škola patří
mezi ty počtově menší školy, a proto se často
potýkáme s problémem nedostatku dětí pro
kolektivní sportovní hry. A tak naše dívky z 5.
ročníku musely doplnit i děvčata nejen ze 4.,
ale i z 1. ročníku. V konkurenci 15 škol okresu
Tábor obsadila naše škola 3. místo. Všem patří
poděkování za vzornou reprezentaci školy.

Na ledové kře
Děti z malého oddělení školní družiny se
dočkaly zimního přespávání . Tentokrát se
konalo nocování ve škole pod názvem Na ledové kře. Děti se rozdělily do tří polárních tlup
a pomalovaly si papírovou kru obrázky zvířat,
eskymáků , iglů a vymýšlely názvy svých tlup.
A tak vznikli Tučňáci, Eskymáci a Vlčí smečka.
Po dobré svačině se tlupy přesunuly do tělocvičny a soupeřilo se v přenášení sněhových
koulí, v osidlování sněhových ker a největší
úspěch si získal závod v jízdě dvojspřeží. Svou
přesnost a odhad si všichni prověřili při lovu
polární zvěře. Šipkami se trefovali do obrázků
mrožů, lachtanů, ryb a tučňáků. Po vydatné
večeři, kterou dětem připravily naše paní kuchařky, se vyrábělo. Každá tlupa si vytvořila
z papíru, vaty a krepového papíru postavu velikého Eskymáka, která zdobí prostory školy.
Nechyběl ani noční eskymácký pochod lesem.
Odvaha dětem nechyběla a všichni celou trasu
zvládli bez problémů. Po veselé pohádce o Šrekovi a sladkém mlsání se všem dobře usínalo
na karimatkách a ve spacáku. V sobotu ráno
po snídani se hodnotilo a uklízelo. Všichni se
budou těšit na další jarní přespávání.
Jarka Salabová 

Novinky ze Základní školy
a Mateřské školy Dražice
Vylepšení pracovních podmínek pro zaměstnance a žáky školy proběhlo ve 4. čtvrtletí roku
2010. Zřizovatel zajistil pro školu investiční
dotaci v hodnotě 316 908,- Kč (interaktivní
tabule v hodnotě 141 948,- Kč a konvektomat
do kuchyně v hodnotě 174 960,- Kč ) a neinvestiční dotaci v hodnotě 282 000,- Kč ( nábytek
do mateřské školy, nové PVC do šaten mateřské školy, finanční zabezpečení plavání žáků
třetího a čtvrtého ročníku = 25 662,- Kč ).
To vše nad rámec provozní dotace, která
činila 570 000,- Kč za rok 2010. Tyto investice velmi pomohly zkvalitnit práci ve školní
jídelně a přinesly nové, moderní prvky do výuky.
Všem, kteří zajistili a pomohli toto vše realizovat patří obrovské poděkování.
V současné době nás trápí pracovní neschopnost některých našich pracovnic. V našem
menším kolektivu každý výpadek pracovníka
přináší určité organizační problémy. Tyto
situace se snažíme řešit co nejlépe, aby nebyla snížena kvalita výuky a výchovy našich žáků.

Nová interaktivní tabule

V 1. pololetí školního roku 2010/2011 navštěvovalo školu 55 žáků. 54 žáků prospělo
a 1 žák neprospěl. V chování bylo 54 žáků hodnoceno známkou 1, 1 žák byl hodnocen známkou 2 (hrubé porušování školního řádu).
Mgr. Petr Mrzena, ředitel školy 

Adventní koncer

V sobotu 11. 12. 2010 proběhl na jídelně Kulturního domu v Dražicích adventní koncert dětí ze
ZŠ v Dražicích. Celé vystoupení zahájil ředitel školy pan P. Mrzena. Děti pod vedením pana M. Kučery zazpívaly a zahrály vánoční melodie a koledy a připomněly celou řadu pranostik a vánočních
zvyků. Zvuky flétniček navodily u přítomných vánoční náladu a pohodu.
Martin Kučera 

Vybíjenou hrát umíme
V úterý 8. 2. 2011 se zúčastnili žáci naší
školy okresního kola vybíjené pro žáky 4.
ročníků. Jednalo se o smíšená družstva dívek
i chlapců. Naši sportovci obsadili v konkurenci 17 škol okresu Tábor krásné 4. místo.
Sehráli celkem 7 zápasů a jen v jediném podlehli družstvu ze ZŠ Helsinská ( toto družstvo
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celou soutěž vyhrálo ). Naše družstvo museli
doplnit i žáci 3. ročníku, neboť čtvrťáků bylo
málo. O to víc nás těší tento úspěch. Ve škole
na ně čekala sladká odměna , slavnostní přípitek a poděkování od pana ředitele a potlesk
od všech dětí ze školy.
Jarka Salabová 
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Sdružení rodičů

Adventní jarmark

Máme za sebou první pololetí školního roku
a nejednu akci pořádanou Sdružením rodičů
při ZŠ. Doufáme, že ti, kteří se zúčastnili drakiády, lampiónového průvodu, předvánoční dílny, nebo adventního jarmarku, se bavili stejně
tak dobře jako my.
Od září roku 2010 došlo ke změně v obsazení SR při ZŠ a tím i ke změně programu. Chtěli
bychom každý měsíc nějakou akcí oslovit nejen
děti, ale i dospěláky.
V záři to byla drakiáda, při které, i když nám
počasí příliš nepřálo, se užila spousta legrace.
Zápasení s draky (zapeklité provázky), opékání vuřtů, pečení brambor atd. Říjen byl příležitostí pro rozsvícení lampiónů a překrásný
ohňostroj od Mirka Chvala. V listopadu, při
příchodu první adventní neděle, jsme společně
rozsvítili stromeček na návsi a zároveň vyzkou-

šeli, zda se bude lidem líbit myšlenka uspořádávat adventní jarmarky. Myslíme si, že odezva
byla pozitivní, a příští rok se pokusíme opět
nezklamat. Nesmíme ani zapomenout na prosincovou předvánoční dílnu. Máme v Dražicích
tak šikovné děti, že by jste mnozí něvěřili, jak
krásné výrobky dokážou pod vedením maminek vyrobit. V lednu prošli Dražicemi malí koledníci, kteří nám popřáli vše dobré do tohoto
roku. Děkujeme jim a děkujeme také vám milí
spoluobčané za vykoledované sladkosti a penízky, které budou použity ve prospěch dětí
MŠ a ZŠ. V únoru je spousta práce s přípravou
Školního plesu, na který vás všechny srdečně
zveme. Bude se konat 18. 3. 2011 a výtěžek,
stejně jako ze všech již zmíněných akcí, poputuje na potřebu školních zařízení v Dražicích.
A co nás čeká na jaře ? Nechte se překvapit.
Snad jen prozradíme, že by bylo vhodné oprášit hliněné kuličky a začít trénovat cvrnkání, –
Mistrovství Dražic se blíží mílovými kroky.
Závěrem ještě jednou velký dík všem, kteří
nás podporují a pomáhají nejen hmotně, ale
i pracovně. Obávám se, že kdybychom se pustili do jmenovitého děkování, mohli bychom
na někoho zapomenout a to bychom neradi.
Takže vám všem, které hřeje u srdíčka, že pomáháte při akcích pro naše děti, velký dík.
Sdružení rodičů při ZŠ Dražice 

Novoroční putování
s blahopřáním

V sobotu 8. ledna 2011 putovaly skupinky
dětí po Dražicích s novoročním blahopřáním.
Zpívaly lidem a rozdávaly hvězdičky pro štěstí .
Přestože počasí nepřálo a dětem klouzaly boty
na všechny strany, koledování se vydařilo. Děti
si nesly nejen plné košíčky sladkostí a ovoce,
ale díky přispění obyvatel Dražic vykoledovaly 9 221 Kč. Tento obnos byl předán Sdružení
rodičů, které jej využije ve prospěch dětí ze
ZŠ a MŠ v Dražicích. Všem, kteří se podíleli
na této akci a přispěli, patří poděkování.
Jarka Salabová 

Zápis budoucích
prvňáčků

Klubíčko maminek
Již třetím rokem se v místní mateřské školce
scházejí maminky s dětmi ve věkovém rozmezí
0–3 let.Pravidelně se setkáváme kažkou středu
od 16–18 hodin. V uplynulém roce jsme s dětmi přivítali léto. Stezkou plnou soutěží pro děti
i rodiče jsme došli na zdejší fotbalové hřiště,
kde jsme si upekli buřtíky. Přes letní prázdniny
jsme dětem zvelebili šatny a drobnou částkou
přispěli na dětskou kuchyňku. Při kávě nebo
čaji jsme si hraním a povídáním zpříjemnili

dlouhou zimu. Společně oslavili narozeniny
i Vánoční svátky, ukázali dětem některé z vánočních zvyků a potěšili je i drobným dárkem.
I letos plánujeme vítání léta.
Ráda bych oslovila maminky – přidejte se
k nám. Na věku dětí nezáleží, pro každého se
najde ta správná hračka. Zveme hlavně předškolkové děti, aby si to tu mohly už trochu
okouknout. Těšíme se na Vás.
Lucie Křížovská 
Ve čtvrtek 20. ledna 2011 proběhl v budově
ZŠ Dražice zápis do 1. ročníku základní školy.
K zápisu se dostavilo 15 dětí, z toho 11 dětí
z Dražic, 3 děti z Meziříčí a 1 dítě z Oltyně.
Během celého odpoledne panovala příjemná
a uvolněná atmosféra. Děti plnily rozmanité
úkoly – kreslily, recitovaly, hrály si s čísly a geometrickými tvary, odpovídaly na otázky, lepily,
vázaly uzlíky a kličky apod. Tyto aktivity jsou
testem školní zralosti a naprostá většina dětí
se jevila jako velmi šikovná. Kromě dárků si
děti z prvního setkání se školou jistě odnesly
i spoustu zážitků.
Těšíme se na 1. září 2011, kdy všechny prvňáčky s jejich rodiči a prarodiči slavnostně přivítáme v naší škole.
Alena Tůmová 

www.obecdrazice.cz
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Hasičský ples
Nový rok 2011 začali dražičtí hasiči již čtvrtým hasičským plesem. V pátek 21. ledna byly
přípravy v plném proudu. Balkon se začal plnit
bohatou tombolou, s jejíž přípravou měli chlapci a děvčata plné ruce práce. Museli jí rozdělit
a popsat čísly, aby při rozdávání výhercům nedošlo k omylům. První cenu elektrický sušák
věnovala do tomboly firma Sakutus. Přípravy
probíhaly také na sále a v přísálí, kde hasiči
rozestavovali stoly a dělali celkovou výzdobu.
Kromě toho obec minulý rok opravila toalety
a celý sál včetně podlahy. Moc jí za to děkujeme.
Večer 22. ledna úderem 20.hodiny mohl
ples začít. K tanci a poslechu nám celý večer
hrála skupina Alfaband. Tímto jim moc děkujeme za pěkný večer. Také musíme poděkovat
i za „Upíří vystoupení“ taneční skupině Sarah.
Samozřejmě musíme poděkovat všem sponzorům, kteří věnovali věci do tomboly. Děkujeme
i všem hasičům, kteří se zúčastnili příprav plesu, a kteří také zajistili autobus na svoz účastníků plesu a hlavně i na jejich rozvoz, aby nemuseli přemýšlet, jak se společensky unaveni
dostanou domů.
Tímto zvu i na další v pořadí již 5. ples v roce 2012.
Eliška Cupáková 

Maškarní průvod
Dne 19.2.2011 uspořádala Nezávislá organizace mládeže v Dražicích maškarní průvod,
který vycházel od kulturního domu. Zde pan
starosta Stanislav Flígr předal maskám jednodenní vládu nad obcí. Za pomoci kapely
vedené panem Mynaříkem, procházel průvod
po Dražicích a vybíral daně v celé obci. Ty byly
použity na uskutečnění Dětského maškarního
plesu, který se konal v neděli 20. 2. 2011 za hudebního doprovodu pana Miroslava Martínka.

HC Dražice

Zleva: Tomáš Rataj ,Milan Fabišík, David Novák, Jiří Novotný, Vladimír Kuchár, Aleš Melich, Radek Kutiš, Luboš
Kolář , Miloš Veselý, Lukáš Douda. Chybí Pavel Blažek, Petr Novák, Bohuslav Knotek , František Bervida, Jan Douda.

Po roční přestávce byla obnovena činnost
našeho hokejového oddílu tentokrát pod záštitou obecního úřadu Dražice, který je i jedním z hlavních sponzorů (sezona hokejového
oddílu vyjde takřka na 50 000 Kč, obec jej dotovala 10 000, ostatní náklady si hráči hradí
sami a sponzorují tak de facto sami sebe).
Do posledního ledna r. 2011 sehrálo naše
mužstvo 13 zápasů. Dvakrát prohrálo (M.Vožice, Bechyně ), jednou remizovalo (Opařany)
a desetkrát vyhrálo s ostatními celky okresní
soutěže, několikrát zvítězilo i dvouciferným
rozdílem. Kostru mužstva tvoří hráči bydlící
v Dražicích nebo blízkém okolí ( Jiří Novotný,
M. Kolář, L. Kolář, A. Melich, D. Novák, P. No-

vák, M. Veselý, B. Knotek, L. Douda, J. Douda, L. Kuchár), které doplnilo několik hráčů
z táborska.Většina z nich má však k obci Dražice nějaký vztah, ať už odsud pochází rodiče
nebo u nás bydlí jejich příbuzní.
Za dosud největší úspěch je považováno
dvojí vítězství nad dlouholetým účastníkem
soutěže mužstvem HC Radkov. Oba tyto duely nabídly všechny prvky vzájemné rivality.
O to víc si považujeme vítězství 5:4 resp.
12:4.
Za mistrovskými zápasy jezdí naše mužstvo na zimní stadióny do Soběslavi, Tábora
a Milevska, cestu si opět hradí hráči sami.
L. Kolář

Sportovní ples

Pro děti byla připravena spousta her, zábavy
a sladkých odměn. Pobavit se přišla spousta
dětí, ale i dospělých. Tento ples by se neuskutečnil, kdybychom neměli štědré sponzorské
dary a pořadatele, kteří se zasloužili o realizaci
plesu. Tímto všem děkujeme za příjemně strávené odpoledne.
NOM Dražice 
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Tradiční ples TJ Dražice jsme letos chtěli
oživit vystoupením vyhlášené táborské kapely MIDI. Cílem měl být vysoký kulturní zážitek a samozřejmě zvýšený počet plesajících.
Plný sál a galerie KD spolu se skvělou zábavou
od první písničky je toho dokladem . Avšak
dostatečnou účastí domácích návštěvníků si
nemůžeme být jistí.
Nutností je proto pro nás fakt, osvědčený
z let minulých, kdy zajišťujeme svoz plného
autobusu z Tábora a z poloviny obsazeného
z Padařova. Příjemnou zábavu plesu svým
vystoupením oživilo Fit studio O. KUNDRÁ-

TOVÉ. Bohatá tombola byla také kvitována,
ale bohužel při jejím výdeji došlo k některým nepřesnostem, které snad byly vyřízeny
ke spokojenosti výherců. Při kladném hodnocení plesu nás překvapili nejen ti mladší,
ale hlavně ti dříve narození, kteří dokázali
držet nasazené tempo. Zdárný průběh plesu a dobrá nálada díky kapele, nás přiměly
s MIDI podepsat smlouvu i na sportovní ples
18. 2. 2012. Závěrem bychom chtěli poděkovat za účast návštěvníkům a samozřejmě
sponzorům tomboly.
M. Běhoun 

www.obecdrazice.cz

březen 2011

Hráči fotbalového ,,A“ týmu
Hráči fotbalového ,,A“ týmu se po podzimní části krajské soutěže umístili prozatím na
12. místě se ziskem 18 bodů, když ve vyrovnané tabulce je dělí např. od 5 místa pouhých
6 bodů, což jsou prakticky 2 vyhrané zápasy.
Po ukončení mistrovských utkání podzimní
části měli hráči do konce roku volno. Od ledna
se schází na tréninku 2x týdně. Z toho jeden
trénink probíhá v tělocvičně a druhý je zaměřen na výběhy po táborských sadech a v okolí
Jordánu.
Tréninků se zúčastňují pouze hráči, kteří
odehráli již podzimní část soutěže. O případných posilách pro jarní boje se stále jedná a po-

daří-li se mužstvo posílit ukáže až samotný
začátek soutěže. Stále přetrvává problém se zapojením vlastních odchovanců do kádru áčka.
Bohužel převládá u mladých fotbalistů nechuť
pracovat na sobě v době přípravy a dají raději
přednost pohodlí a uspokojí je, že si fotbal zahrají v dresu béčka, kde není na přípravu kladen takový důraz.
Všichni věříme, že se nám do začátku soutěže podaří dát dohromady takové mužstvo, které bude důstojně reprezentovat obec Dražice
i v jarních kolech krajského přeboru.
as. trenéra L. Kolář


Přehled představitelů obce Dražice

(vyhledáno z obecní kroniky a dalších dostupných pramenů )
STAROSTOVÉ OBCE
1. pan Vojtěch Šerý čp. 9
2. pan Jan Šitta čp. 116
3. pan Václav Volek čp. 46
4. pan Jan Chval čp. 47
5. pan František Novotný čp. 116
6. pan Jan Chval čp. 56
7. pan František Novotný čp. 116
(v letech 1912- 1919)
8. pan František Kuldan čp. 36
( v letech 1919 – 1923)
9. pan Jan Chval čp. 56
(v letech 1923 – 1927)
10. pan Josef Vošta čp. 12
(v letech 1927 – 1931)
11. pan Jan Mrázek čp. 41
( v letech 1931 - ?)
PŘEDSEDOVÉ OBCE
1. pan Antonín Šimek čp. 39
(v letech 1945 – 1946)
2. pan Jan Zajíček čp. 17
(1946 – únor – červenec)

Obyvatelstvo obce
Dražice – rok 2010
Narození: 9 občanů ( 4 chlapci, 5 dívek )
Úmrtí: 4 občané
Přihlášení k pobytu: 30 občanů
Odhlášení: 19 občanů
Změna č.p.: 28 občanů
Svatby: 10 novomanželských párů
Rozvody: 3 manželské páry
Přírůstek: 39 občanů
Úbytek: 23 občanů
Nárůst: 16 občanů
K 31. 12. 2010 měla obec Dražice
780 obyvatel.
J. Mičíková 

www.obecdrazice.cz

Knihovna

3. pan Josef Borkovec čp. 82
(v letech 1946 – 1949)
4. pan Jan Volek čp. 111 (v letech 1949 - ?)
5. pan Karel Cimra čp. ? (v letech ? – 1960)
6. pan Miloslav Samec čp. 55
(v letech 1960 – 1990)
STAROSTOVÉ OBCE
1. pan Ing. Jaroslav Kuldan čp. 36
(v letech 1990 – 1994)
2. pan Ing. Jaroslav Průcha čp. 174
(v letech 1994 – 2006)
3. pan Stanislav Flígr čp. 233
(v letech 2006 – dosud)
U pana J. Mrázka, J. Volka a K. Cimpy se nepodařilo zjistit časové období výkonu funkce.
(Pokud některý občan zná data k doplnění chybějících údajů , oznamte je na OÚ, ráda neúplné údaje doplním. Děkuji.)
J. Mičíková
kronikářka obce


Letos oslaví
V první polovině letošního roku se dožívají
významného životního jubilea tito naši občané:
Zdeněk Vobora, Dražice 73, Elfrieda Deverová, Dražice 25, Jaroslava Levová, Dražice
122, Marie Špalová, Dražice 72, Miluše Pášová, Dražice 98, Miluška Samcová, Dražice
138, Pavel Mičík, Dražice 136, Jana Mrázková, Dražice 41, Jaroslava Mičíková, Dražice
136, Růžena Flachsová, Dražice 205
Všem srdečně gratulujeme a přejeme pevné
zdraví a spokojené chvíle do dalších let. Novinkou v letošním roce je písnička na přání,
kterou si může každý oslavenec poslechnout
v den narozenin na rozhlasové stanici České
Budějovice.
členky SPOZ 

Stálí návštěvníci dražické knihovny vědí, že
se nyní nachází v prostorách bývalé lékařské
ordinace, vchod je za budovou pošty. Místnosti byly prosvětleny výměnou oken, zútulněny
novými podhledy a osvětlením, rozšířeny, vymalovány. Knihovna má ve svém základním
fondu cca 2000 knih. Fond je navíc obohacen
o cca 200 knih putovního souboru, zapůjčovaného táborskou knihovnou a obměňovaného
každého půl roku. V obou souborech je možno
si vybrat knížky pro děti, beletrii, i knihy odborné. Kromě knih odebíráme i řadu časopisů,
kde si počte každý, podle svého zájmu (Flóra,
Auto, motor a sport, Pěkné bydlení, Burda,
Praktická žena, Lidé a země, Moje psychologie
atd.), včetně časopisů pro mládež (Popcorn,
Bravo..).V knihovně můžete využít i bezplatný
přístup na internet, děti mohou chodit i samostatně, bez doprovodu rodičů. V r. 2010 takhle
knihovnu navštěvovalo 22 dětí do 15 let.
Květa Černá, knihovnice 
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Dotazníkové šetření
Naše obec se zapojila do projektu komunitního plánování sociálních služeb. V rámci realizace projektu proběhlo dotazníkové šetření
mezi obyvateli naší obce. Členky sociálního výboru roznesly celkem 240 dotazníků. Do sběrných míst se vrátilo pouze 33 dotazníků, které
budou předány k dalšímu zpracování Asociaci
poskytovatelů sociálních služeb ČR. Tento projekt je plně podpořen z prostředků Evropského
sociálního fondu.
členky Kulturního a sociálního výboru 

Poplatky za komunální
odpad a za psy
Upozorňujeme občany, že termín splatnosti poplatků za komunální odpad a za psy je
31. 3. 2011. Při nedodržení tohoto termínu je
obec oprávněna účtovat až trojnásobek částky,
kterou má každý jednotlivý poplatník uhradit.
Žádáme proto všechny o dodržení termínu

splatnosti. Děkujeme.

Kulturní dům netradičně
Ve dnech 20. – 21. listopadu loňského roku
uspořádal Klub chovatelů holubů kingů ve spolupráci se Základní organizací Českého svazu
chovatelů Tábor 1 speciální výstavu výletků
holubů kingů. Výstava se konala v sále Kulturního domu v Dražicích pod záštitou starosty
obce Stanislava Flígra.
V pěkném a prostorném sále bylo vystaveno
242 těchto holubích krasavců v mnoha barevných i kresebných rázech, nechyběli ani holubi
s ojedinělým zbarvením, které na výstavách
není často vidět. Z pestré přehlídky vrkajících
opeřenců pak odborníci – posuzovatelé vybrali
ty nejlepší, kteří byli po zásluze odměněni čestnými cenami a poháry.
Všichni obdivovatelé a milovníci těchto majestátních holubů si po oba dny určitě přišli na
své.
Martin Kabát 

Pouť v Dražicích
Dne 26. června proběhne tradiční pouť
v Dražicích. Zahájena bude bohoslužbou v dra
žickém kostele od 10.00 hodin.

Tradiční setkání důchodců se vydařilo
V sobotu 13. listopadu se téměř 60 seniorů
sešlo v pěkném, nově upraveném sále Kulturního domu v Dražicích, aby prožili hezké
odpoledne. Pobavili se při milém vystoupení
dětí ze školní družiny. Děti pod vedením paní
vychovatelky Jarky Salabové předvedly zajímavou taneční kreaci a módní přehlídku. Všechny potěšila přítomnost našeho pana starosty
Stanislava Flígra. Ten nejenže popřál všem
hodně zdraví a pohody, ale seznámil je i s dalšími plány obce v příštím období (a není jich
málo). O dobrou náladu se po celé odpoledne
staralo duo Návraty s českými, mnohdy již
zapomenutými písničkami. Dražické občany
určitě potěšila písnička věnovaná naší obci, při
níž se v mnoha očích zaleskly slzy. Oblíbené
melodie zaznívaly na přání zúčastněných a rázná dechovka zvedla ze židlí mnohé přítomné,
zejména ženy. Zazpívaly i tančily jako mladice.
Na této akci oslavil své devadesáté narozeniny pan František Plachý, druhý nejstarší
dražický občan. Za potlesku přítomných přijal
srdečné blahopřání od pana starosty společně
s kytičkou a malým dárkem. Nechybělo ani

Obnovená tradice divadelních ochotníků
Po více než dvaceti letech vystoupili ochotníci z Jistebnice v našem Kulturním domě. Představili se divadelní hrou Dalskabáty hříšná ves
aneb zapomenutý čert. Toto vystoupení nepostrádalo vtip a zdařilé herecké výkony pobavily
více než 150 diváků. Bouřlivý potlesk obecenstva a perníkoví čertíci od paní T. Veselovské
byli odměnou všem účinkujícím. Těšíme se na
jejich další vystoupení .
členky Kulturního výboru 

Autobusem do Tábora a zpátky
Odjezdy autobusů – Dražice – Tábor platí od 12. 12. 2010
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taneční sólo pro oslavence. Chutné pohoštění
a sladký zákusek rovněž přispěly k dobré pohodě.
Poděkování patří všem, kteří pozvání
na toto setkání přijali a tak vyjádřili to, že si
naší práce váží. Těm, kterým to tentokrát nevyšlo a z různých důvodů nemohli přijít, to příště
určitě vyjde. Budeme se těšit .
Děkujeme touto cestou i našemu věrnému
fotografovi panu Josefu Vlčkovi, který celé setkání fotografoval.
členky SPOZ při OÚ v Dražicích 
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