Masopustní průvod
Dne 24.2. 2007 se konal MASOPUSTNÍ PRŮVOD za účasti členů MON Dražice. Průvod vyšel v hojném počtu v 13:00 z
fotbalového hřiště. Průvod doprovázela místní kapela Dražičanka. Průvod procházel obcí a dostával od občanů dobrovolné příspěvky,
které byly použity na dětský maškarní ples 25.2. 2007.
Dětský maškarní ples se uskutečnil v sále místního kulturního domu. Hudbu obstaral ředitel dražické školy Miroslav Martínek a
o moderování se postarala Jaroslava Salabová za pomoci berušek.
Každý člověk má své sny a představy. Jiné to není ani u dětí. Neznám holčičku, která by nezatoužila být někdy princeznou nebo
kluka, který by nechtěl zažívat pirátská dobrodružství nebo se stát rytířem či kouzelníkem. A právě taková přání se dají splnit díky
karnevalům. U nás v Dražicích si to děti užívají dokonce dvakrát.
První karneval proběhl ve školní družině přímo na svatého Valentýna. Děti z MŠ a ZŠ se převlékly do masek a taneční rej
přerušovaly jen soutěže ve skákání v pytlích, házení míčků, hledání sladkostí a nechyběla ani bohatá tombola. Z ní si děti odnášely domů
drobné hračky, pexesa, samolepky a mnoho dalších drobností. Nikdo neodešel s prázdnou a o dobrou náladu, legraci a veselé tančení
nebyla také nouze.
Stejnou atmosférou byl provázen i maškarní karneval v kulturním domě v Dražicích, který uspořádala pro děti Nezávislá
organizace mladých. I tady se roztančily víly, baletky, princezny, Karkulky a selky, v párech tančila jeptiška se sultánkou nebo ježibaba s
pračlověkem. Děti se proměnily v draky, čerty a čertice, nechyběli ani vojáci a čarodějnice. Po sále se proháněli kovbojové i fotbalisti.
Největší úspěch a první cenu v podobě dortu si za svou masku odnesla trojčátka manželů Benešových. Holčičky přicupitaly jako 3 malé
banánky a neúnavně pobíhaly, kde se dalo. Sladkým dortem bylo oceněno ještě dalších 9 masek.
Organizátoři karnevalu připravili pro děti soutěže na podiu, kde se ti odvážnější představovali a zpívali. Na sále pak probíhaly
závody v pytlích, tančení s balónky na noze , tanec kolem židlí a mnoho dalších veselých disciplin. Závodili malí i velcí. Legraci
nepokazili ani dospělí, kteří se do soutěží také zapojili. Na každého vítěze i poraženého čekala sladká odměna. Nikdo nezůstal stranou a
pokud se na něj nedostalo při soutěžích, mohl si užít tancování a sladkostí i mimo ně. Celé odpoledne se o děti starala děvčata v kostýmu
berušky ( Lucie Janíčková, Veronika Šerá, Jana Vymětalová, Jitka Jechová, Karolína Kadlecová, Tereza Raríková, Dáša Grilová), šašek
Šáša (Jaroslava Salabová) a hudební zábavu zajišťoval Miroslav Martínek.
Celé odpoledne se vydařilo a všichni odcházeli s dobrou náladou i domů. Nezbývá než poděkovat všem, kteří dětský karneval
připravili. Zvládli ho na výbornou.
Jaroslava Salabová

Vážení spoluobčané!
Uplyne pár dní po svátcích jara a bude to již celý půlrok, co se ve volbách většina z vás rozhodla pro nové vedení obce. Myslím
si, že tato doba je dostatečná pro bilancování toho, co se nám doposud podařilo z volebního programu uskutečnit, které akce nás do konce
roku ještě čekají, ale také co se nám zatím nedaří.
Domnívám se, že se nám podařilo provést redukci a částečnou obměnu zaměstnanců obce, která se též promítne v průběhu roku
do nákladů na chod obce. Rovněž jsme uskutečnili instalaci veřejného internetu v kulturním domě. Z hlediska finančních prostředků za
hlavní úspěch považuji kompletní splacení revolvingového úvěru (600 tisíc Kč), který předpokládáme nadále využívat pouze k
investičním akcím obce, ne však pro běžný provoz, jak tomu bylo doposud. Rovněž se nám povedlo na poslední chvíli zajistit půjčku na
vklad ke smlouvám stavebního spoření na plynofikaci, kde by nám v průběhu roku měla být připsána též státní podpora z uložené
částky. Občany, kteří použili na platbu podílu za plynofikaci stavební spoření, postupně vyzveme v průběhu roku k podpisu ukončení
této smlouvy a k převodu finančních prostředků na účet obce, ze kterého bude na konci roku realizována největší splátka úvěru na
plynofikaci a to ve výši 3 miliónů Kč.
Zatím se nám daří s minimálními náklady provozovat čistírnu odpadních vod. Po zjištění potřebnosti oprav a případných
investic předložíme zastupitelstvu návrh nového výměru stočného pro rok 2007.
Největší investiční akcí letošního roku se pro nás stala bezesporu výstavba bytového domu s dvaceti byty. Díky příznivé zimě je
předpoklad urychlení celkového harmonogramu stavby a brzkého předání do užívání.
V březnu byla uzavřena smlouva s firmou Slunečko na provedení zakrytí terasy kulturního domu To by mělo být dokončeno v květnu.
V současné době probíhá stavební řízení na rekonstrukci elektrické sítě kabelů NN v části obce Radčany. Po vydání stavebního
povolení provede dodavatel, společnost EON, realizaci stavby. Předpokládané období realizace je 3 – 4 čtvrtletí tohoto roku. V
součinnosti s touto stavbou proběhne též rekonstrukce veřejného osvětlení. Po dokončení této akce a za předpokladu přidělení dotace ,o
kterou jsme již požádali by měla být provedena oprava komunikace Radčany.
Obec rovněž převzala údržbu sportovního areálu a započala s drobnými opravami. (nátěr oplocení,výměna laviček apod.) Požádali jsme
též o dotaci na opravu a osvětlení multifunkčních hřišť. V případě, že dotaci neobdržíme, pokusíme se vlastními silami přemístit
stávající volejbalové hřiště tak, abychom na jeho místě mohli vybudovat dětské hřiště, pro které v současné době projednáváme
sponzora. Rozhodli jsme se též pro opravu interiéru obecního úřadu tak, aby jednání mohla probíhat v důstojném prostředí. Většina této
opravy je financována ze sponzorských darů jednotlivých zastupitelů a firem. (viz soupis) V průběhu měsíců dubna a května též
předpokládáme úpravu prostor a parkoviště okolo hřbitova.
V současné době též probíhá revize obecně závazných vyhlášek tak, aby byly sladěny se stávající platnou legislativou. Nejdůležitější
dokument, který budeme muset v následujícím období pořídit, je územní plánovací dokumentace pro naše katastrální území.
Zahájili jsme též jednání s majiteli pozemků, na kterých předpokládáme vybudovat stezku ke hřbitovu podél hlavní silnice.
Bohužel zde se nám nedaří některé majitele přesvědčit o potřebnosti této cesty. Doufáme však, že pochopí, že stezka ke hřbitovu je
plánována pro vyšší bezpečí našich občanů a dalšíh turistický rozvoj obce. Věříme, že majitelé nebudou lpět na úzkém pruhu pozemku a
nakonec se nám podaří, je přesvědčit tak, jak se to povedlo zastupitelům obce Drhovice,která obdobnou stezku připravuje ke hřbitovu ze
své strany. Pak bychom mohli naše obce propojit bezpečnější stezkou pro pěší i cyklisty.
Závěrem mi dovolte, abych vám popřál pěkné jarní dny a těm, kdo se těší na dovolenou i pěkné počasí a hluboké zážitky.
Flígr Stanislav
starosta obce
Soupis sponzorů – oprava OÚ
pan Kuldan Sakutus
pan Šašek Faliko
pan Sálus
pan Hák Elektroprof
pan Smažík
pan Flígr
paní Slabá

- topení
- koberec
- zednické práce
- podhledy
- židle zasedací místnost
- nábytek
- malování

- 6 000,- Kč
- 7 500,- Kč
- 2 000,- Kč
- 25 000,- Kč
- 13 000,- Kč
- 25 000,- Kč
- 2 000,- Kč

Děkujeme všem přispívatelům za jejich dary

Nové zastupitelstvo + zaměstnanci

Staré zastupitelstvo + zaměstnanci
Hrubá mzda
Starosta
Místostarosta (zřekl
se odměny)
Zaměstnanci OÚ:

Zastupitelé

Celkem

Sociální a
zdrav.pojištění

33 010,00 Kč

11 553,50 Kč

44 563,50 Kč

8 330,00 Kč

0,00 Kč

8 330,00 Kč

54 090,00 Kč

18 931,50 Kč

73 021,50 Kč

5 880,00 Kč

0,00 Kč

5 880,00 Kč

101 310,00 Kč

30 485,00 Kč

131 795,00 Kč

Roční náklady celkem

Hrubá mzda

Celkem

1 581 540,00 Kč

Sociální a zdrav.pojištění

Celkem

Starosta

17 050,00 Kč

0,00 Kč

17 050,00 Kč

Místostarosta

15 630,00 Kč

0,00 Kč

15 630,00 Kč

Zaměstnanci OÚ:

34 270,00 Kč

11 994,50 Kč

46 264,50 Kč

Zastupitelé

Celkem

9 670,00 Kč

0,00 Kč

9 670,00 Kč

76 620,00 Kč

11 994,50 Kč

88 614,50 Kč

Roční náklady celkem

1 063 374,00 Kč
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V úvodu jednání seznámil starosta obce pan Stanislav Flígr zastupitele s výsledkem hospodaření za rok
2006 .
Starosta dále předložil návrh rozpočtu na rok 2007. Okomentoval jednotlivé položky a vyzval zastupitele k diskusi k tomuto
bodu. Zároveň oznámil, že návrh rozpočtu bude řádně vyvěšen po dobu delší než 15 dní na vývěsce obce a vyzval, aby občané
podávali písemné námitky k rozpočtu.
Pan Mynařík ,předseda inventarizační komise, seznámil přítomné se zprávou o výsledku inventur obecního majetku k
31.12.2006.
Starosta s místostarostou představili projekt zastřešení terasy kulturního domu. Ten by měl vyřešit problematiku zatékání do
prostor knihovny a samoobsluhy. Předpoklad realizace je jaro 2007. Na financování by se poměrem měla podílet obec a nájemce
pan Samec.
Starosta informoval, že obci před 2 roky propadla licence k nakládání s odpadními vodami, tedy oprávnění k provozování
čistírny odpadních vod. Poté oznámil zastupitelům,že zahájil nové řízení o získání licence s kladným výsledkem. Zároveň se mu
podařilo odvrátit sankce z odboru životního prostředí MěÚ Tábor. Na závěr tohoto bodu starosta informoval o opravách a údržbě
čistírny odpadních vod, které probíhají.
Zastupitelé projednali možné navýšení regulovaného nájemného v bytových jednotkách ve vlastnictví obce. Nový výnos a zákon
ministerstva pro místní rozvoj nedovoluje obci Dražice do 1.7.2007 zvednout regulované nájemné.Zároveň ale nemusí snižovat
již stanovené nájemné.
Místostarosta Lubomír Smažík informoval o průběhu výstavby nového bytového domu. Výstavba dvaceti bytových jednotek
probíhá v souladu s harmonogramem. Předpoklad dokončení je 30. června 2007, kolaudace červenec a stěhování na srpen 2007. V
současné době je 45 zájemců o bydlení. Místostarosta informoval o přípravě výběru zájemců na potřebných 20, který by měl
proběhnout za účasti všech zastupitelů.
Stanislav Flígr předložil ke schválení dohodu s Armádou České Republiky o užívání střelnice Dražice.Navrhl s dohodou
nesouhlasit, neboť pro obec nevyplývají z dohody předložené armádou žádné výhody. Zastupitelé po diskusi pověřili starostu
novým jednáním se zástupci armády.
Starosta předložil nové nařízení vlády o možném navýšení odměn pro zastupitele a vedení obce od 1.1.2007 a navrhl odměny
nenavyšovat.Zastupitelé schválili nenavyšování odměn dle návrhu starosty.
Zastupitelé schválili žádosti o dotace z krajského úřadu připravené starostou a místostarostou obce .Obec Dražice požádala o
dotaci na
1. rekonstrukci a výstavbu sportoviště ve sportovním areálu
2. rekonstrukci zastávek v obci
3. rekonstrukci části parku obce
Starosta informoval o průběhu opravy cesty za hřbitovem pro svoz dřeva z lesa vojenských lesů tak, aby nebyla zatěžována
nová komunikace na sídlišti Západ
Probíhají přípravné práce na cyklostezce od obce Dražice ke hřbitovu. Zároveň proběhne v letošním roce oprava parkoviště
před hřbitovem.
Obec zakoupí káru za auto (Magmu) pro umožnění svozu odpadů
Občané Dražic mohou vyvážet odpad, např. staré elektrospotřebiče (lednice, TV) do sběrného dvora v Opařanech, a to zdarma
proti předložení občanského průkazu.
Pan Flígr informoval o možném vstupu obce do Mikroregionu Táborsko, který připraví do následujícího zastupitelstva.
Paní Mičíková seznámila přítomné zastupitele a občany s kronikou obce.Ta je vedena od roku 1912 do roku 1949. Od roku
1949 až do roku 1975 psána nebyla. Poté převzala vedení kroniky paní Mičíková, která ji vede doposud. Dále paní Mičíková
informovala o novém Zákoně o kronikách obce. Zastupitelstvo vzalo informace na vědomí a problematikou kroniky se bude dále
zabývat.
Pan Mynařík požádal o řešení kritického stavu nemovitosti pana Hedvika – dům s č.p. 26. Pan Flígr odpověděl,že
problematiku již řeší s majitelem.
Pan Černý požádal o opravu světla v cestě na Meziříčí.
Pan Černý se kriticky vyjádřil k poslednímu vydání Občasníku,především k Úvodníku starosty.
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Starosta obce pan Stanislav Flígr předložil ke schválení rozpočet obce na rok 2007. Zastupitelé byli s rozpočtem seznámeni v
předstihu. Pan Flígr okomentoval jednotlivé položky. Zastupitelé 9 hlasy schválili rozpočet obce Dražice na rok 2007.
Pan Mynařík oslovil přítomného ředitele školy Mgr. Martínka a starostu obce, aby prověřili výši pojištění žáků ve škole Dražice
a tím i odpovědnosti z pojištění vyplývající.
Starosta informoval přítomné, že se k 14.2.2007 podařilo splatit revolvingový úvěr vevýši 900 000,- Kč u Komerční banky v
Táboře.Ten sloužil především k provozním účelům obce.
Zastupitelé zamítli dvě žádosti o zproštění poplatků za komunální odpad a to žádost paní Danuše Mišíkové a žádost pana
Svatoše.
Pan J. Dolejší požádal o opravu komunikace kolem střelnice a zahrádkářské kolonie Skalka. Starosta v reakci informoval, že

•

TJ Dražice požádala o osvobození od poplatku ze vstupného na sportovní ples, který se konal dne 19.1.2007. Zastupitelé
8 hlasy žádost schválili. 1 hlas se zdržel.
Zástupci NOM Dražice požádali o příspěvek na uspořádání dětského maškarního plesu, který se bude konat dne 25.2.2007 ve
společenském domě Dražice. Zastupitelé 9ti hlasy schválili starostou navržený příspěvek ve výši 2 000,- Kč.
Pan Petrus požádal o odkoupení mobilní buňky u zastávky. Buňka však není obce.Zastupitelé tedy prodej schválit nemohli.
Zastupitelé schválili vnitřní směrnici o zabezpečení zákona o finanční kontrole a vnitřní směrnici obce o účetnictví, účtování
o majetku, oběhu účetních dokladů a inventarizaci.
Starosta seznámil zastupitele s návrhem dodatku číslo 1 k nájemní smlouvě restaurace a sálu kulturního domu.Předmětem je
převedení přímých plateb za energie kulturního domu na nájemce z důvodů plateb DPH, neboť obec není plátcem DPH.
Zastupitelé jmenovali na návrh pana Flígra paní Mičíkovou kronikářkou obce Dražice.
Starosta obce informoval o provozu nákladních vozů se zeminou přes obec Dražice na skládku. Akce by měla být ukončena
20.2.2007, následně proběhne oprava na náklady autodopravce.
Zastupitelé schválili starostou a místostarostou navržený investiční záměr dalšího rozvoje obce Dražice:
1.1. Výstavba domu s pečovatelskou službou na obecním pozemku v prostoru mezi kulturním domem a kostelem.
1.2. Výstavba nové tělocvičny v prostoru sportovního areálu.
1.3. Vybudování parcel pro rodinné domy v části Dražice sever.
V diskusi vystoupil pan Černý, který doporučil zastupitelům vybírat budoucí nájemce do bytového domu s ohledem na přínos
v obsazení dětí do mateřské školky a školy. Dále doporučil jednat o možné výstavbě rodinných domů v plánovaném budoucím
sídlišti Sever. Starosta potvrdil, že právě tato lokalita připadá v úvahu.
Předseda komise pro životní prostředí pan Mácha vyslovil souhlas s pokácením 2 stromů u hřbitova a taktéž smrku, o jehož
pokácení žádal pan Volek.
Pan Mácha navrhl, aby se vyklidil prostor ze západní strany hřbitova a upravil na parkoviště.
Starosta navrhl zveřejnit záměr pronajmout prostor obce v domě čp. 134 (bývalé kadeřnictví) a prostor bývalého lékaře v
kulturním domě.
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Pan Flígr zahájil úkolem z minulého zasedání a tím bylo zjistit pojistné podmínky základní školy Dražice. Starosta seznámil
přítomné s nabídkou pojištění s limity plnění od 1 000 000,- Kč do 10 000 000,- Kč. Zastupitelé 9ti hlasy schválili navýšení
pojistné smlouvy z odpovědnosti učitelů a ostatních vedoucích pracovníků školy na částku limitu plnění 10 000 000,- Kč.
Zároveň pověřili Mgr. Martínka podpisem této smlouvy.
Starosta seznámil zastupitele s plnění rozpočtu obce
Starosta oslovil zastupitele s určením pravidel pro nové přípojné body u plynofikace, neboť je na obci žádost o další přípojná
místa. Zastupitelé pověřili starostu s místostarostou připravením návrhu pravidel pro nová připojení do příštího zastupitelstva.
Starosta seznámil zastupitele s výsledkem výběrového řízení na zastřešení terasy
kulturního domu. Ve výběrovém řízení byla vybrána společnost Slunečko. Zastupitelé 9ti hlasy schválili výsledek výběrového
řízení a pověřili starostu podpisem smlouvy.
Zastupitelé a přítomní občané byli seznámeni s peticí občanů, která se týká rušení
nočního klidu z veřejné produkce v kulturním domě. Na návrh starosty bude do příštího zastupitelstva připravena vyhláška
obce. Ta bude řešit veřejnou produkci v obci, její regulaci co do času produkce a decibelů a další regulace. Na příštím
zastupitelstvu bude schválena.
Zastupitelé schválili spisový a skartační řád obecního úřadu.
Pan Koněptovský písemně požádal o pronájem prostor přízemí domu č.p. 134 za účelem skladovacích prostor. Záměr byl
řádně zveřejněn na veřejné vývěsce. Zastupitelé 9ti hlasy schválili žádost a pověřili starostu podpisem nájemní smlouvy za
podmínek uvedených v žádosti.
Pan Ing. Otakar Toman požádal o prodej pozemků p.č. 218/1 a 27/5, které jsou ve vlastnictví obce a jsou pod jeho nemovitostí a
kolem ní. Zastupitelé 9ti hlasy schválili záměr prodat pozemky p.č. 218/1 a 27/5 v k.ú. Dražice panu Ing. Tomanovi. Záměr bude
vyvěšen na veřejné vývěsce.
Sdružení rodičů ZŠ Dražice požádalo o prominutí poplatku ze vstupného ze školního plesu. Zastupitelé 9ti hlasy schválili
prominutí poplatku ze vstupného ze školního plesu.
Pan Flígr spolu s paní Mičíkovou informovali o krocích obce k získání znaku obce a praporu obce, které společně podnikají.
Starosta seznámil zastupitele s možným budoucím postupem k získání přiznání znaku a praporu. Zastupitelé 7 hlasy schválili
činnost k získání znaku a praporu obce Dražice, 2 zastupitelé se zdrželi.
Zastupitelé 7 hlasy pověřili komisi životního prostředí vypracováním povodňovéhoplánu obce Dražice a uvedením do souladu
s povolením k nakládání s vodami. 2 zastupitelé se zdrželi.
Starosta oslovil předsedu komise životního prostředí, jak vypadá stav reklamace
rybníka a jeho hráze. Vzhledem k tomu, že není zřejmé, že byla reklamace odstraněna, svolá starosta obce kontrolní den za
účasti všech zúčastněných stran.
Zastupite lé 9 hla sy sc hválili obecně závaznou vyhlášku o zákaz u některých dr uhů
paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování.
Starosta informoval o tom, že paní Zídková předala svou funkci paní Slabé.
Starosta informoval o průběhu podání oficiálních žádostí o bydlení v bytovém domě, kterých je k 22.3.2007 podáno 19.

Z činnosti stavební komise
Jak již ve svém Úvodníku uvedl starosta obce,největší pracovní záběr v letošním roce je pro členy stavební komise a vedení
obce výstavba bytového domu s dvaceti novými byty. Rádi bychom zajistili stěhování nových nájemníků o letních prázdninách.
Důvodem je jak zajištění prostředků z nájmů na splácení úvěru,tak včasný nástup nových dětí do školy a školky.
Je připravena rekonstrukce komunikace v Radčanech v součinnosti s výměnou kabelů veřejného osvětlení a kabelů NN.
Současně připravujeme rekonstrukci komunikace návsi obce,tedy podél parku za obecním úřadem.Zde jsme ovšem přijali
rozhodnutí,že musíme provést posílení kanalizace zvětšením objemu pro odváděné vody.Z finančních důvodů tedy nedokážeme tuto
část v letošním roce realizovat. Nezapomněli jsme samozřejmě ani na komunikaci v části Dražice východ,kde bychom rádi dokončili
chodníky a vrchní balenou vrstvu silnice.To by mělo proběhnout v návaznosti na novou výstavbu rodinných domů v této části.
Vzhledem k neutěšenému stavu hlavní silnice protínající obec, a nejen proto jsme absolvovali jednání u vedoucí Ředitelství silnic a
dálnic pro Jihočeský kraj v Českých Budějovicích. Měli jsme několik témat na projednání. Prvním tématem bylo vlastnictví chodníků
podél hlavní silnice. Chodníky jako stavba jsou ve vlastnictví obce,ale pozemky pod nimi patří právě Ředitelství silnic a dálnic. Dodnes
nevyjasněné majetkové vztahy brání rekonstrukci chodníků,kterou bychom rádi provedli. Dotace na rekonstrukce chodníků,ať z peněz
státních či Evropské unie,jsou totiž poskytovány jen na ty části,které jsou ve vlastnictví obcí. Na chodníky podél hlavní silnice tedy
nemá zatím obec šanci dotaci dostat.Z vlastních prostředků by však financovala opravu několik let. Byla by proto velká škoda nevyužít
dotace z prostředků Evropské unie,která je na chodníky až 90 % z nákladů. Podařilo se nám dohodnout,že po dodání veškerých
podkladů jako jsou srovnávací geometrické plány apod.(ty ovšem nejsou zadarmo) předá Ředitelství silnic a dálnic pozemky pod
chodníky obci Dražice darovací smlouvou bezúplatně.
Druhým bodem jednání byl projekt připravovaného odbočovacího pruhu do sídliště Dražice Západ ze směru od Tábora. Měl
by zajistit větší bezpečnost při odbočování do sídliště Západ cestou od Tábora a s ním spojené dopravní značení by mělo zpomalit
automobily vjíždějící od Drhovic do obce. Podařilo se nám získat souhlas Ředitelství silnic a dálnic,které je majitelem silnice. Byl to
důležitý krok proto, abychom mohli ,,rozběhnout,,činnost kolem projektové dokumentace stavebního povolení a vlastní realizace akce.
Dále jsme žádali o řešení situace kvality povrchů hlavní silnice,kde některé části v obci u ,,vyjetých pruhů,, dosáhly neúnosné míry. Jak
jsme se s údivem dozvěděli,vzhledem k finančním prostředkům pro letošní rok na údržbu komunikací v Jihočeském kraji(které jsou
podstatně menší než v loňském roce) nepočítá Ředitelství silnic a dálnic s opravou hlavní silnice v roce 2007. S rozhodnutím jsme
samozřejmě nesouhlasili a dohodli jsme se na dalších krocích a jednání o realizaci alespoň těch opravdu nejhorších míst.
Posledním bodem jednání byla čistota a úklid hlavní silnice. Byli jsme ujištěni,že nejpozději do 15.dubna zajistí Ředitelství silnic a
dálnic kompletní úklid a umytí silnice po zimě.

Lubomír Smažík
místostarosta, předseda stavební komise

Varování - viz naše stránky
Informace platná pouze pro fyzické osoby
- Studny vybudované před 1. lednem 1955 jsou ze zákona považovány za povolené i zkolaudované.
- Studny vybudované po roce 1955 spolu se stavbou hlavní jsou většinou pouze stavebně povoleny a zkolaudovány,
ale chybí povolení k odběru. V těchto případech je nutno o povolení požádat.
- Studny vybudované bez příslušného povolení (” stavba načerno”) je nutno uvést do právního stavu.

Ze školního kalendáře
Neděle 7. ledna. Letošní tříkrálová neděle připravila vlídné počasí, občané Dražic vlídné přijetí a proto tři skupinky
koledníků pod vedením J. Novákové, M. Pášové a M. Martínka vykoledovaly pro Českou Katolickou charitu přes 10 tisíc
korun.
Středa 17. ledna. Do školy míří rodiče s dětmi - budoucími předškoláky. Koná se tradiční zápis do 1. ročníku. Budoucnost
školy je optimistická, dalších 11 prvňáčků navýší počet dětí na předpokládaných 55 školáků.
Středa 31. ledna. Den nanejvýše slavnostní, rozdává se pololetní vysvědčení. Počáteční napětí záhy vystřídají pocity
radosti a spokojenosti. Prvňáčci se jdou pochlubit do mateřské školy a sklidí zasloužené pochvaly. Každoročně očekáváme
i výsledky svých absolventů v táborské škole. I jejich hodnocení, a to nejen známkami na vysvědčení je výborné. To potěší.
Úterý 13. února. V Táboře se koná turnaj ve vybíjené chlapců 5. ročníku. Na hřiště vstupují desetičlenná družstva. Za
dražické nastupuje kombinovaný tým chlapců a dívek 2.- 5. ročníku. Je to rarita. Jejich bojovnost a je nakonec dovádí až do
finálové skupiny, kde obsazují sice čtvrté místo, ale opět dokazují, že se v naší škole dělá dlouhodobě vybíjená na špičkové
úrovni.
Čtvrtek 15. února. Koná se školní kolo v recitaci. Znějí krásná slova v krásných verších a zde jsou jména vítězů: M.
Vondrušková (1. ročník), E. Pecková (2. ročník) a P. Skalák (5. ročník). 20. března nás ti nejlepší reprezentovali na
okresním kole, kde E. Pecková získala 3. místo a D. Buchcarová s P. Skalákem diplom za pěkné umístění. Gratulujeme.
Čtvrtek 8. března. Podobná soutěž, tentokrát ve zpěvu a hře na hudební nástroj. Ve zpěvu zvítězily M. Vondrušková (1.
ročník) a A. Dědovská (4. ročník), ve hře na hudební nástroj K. Hejlová (1. ročník - flétna) a L. Novotná (5. ročník - flétna). A.
Dědovská a L. Novotná odjely školu reprezentovat v okresním kole pěvecké soutěže Jihočeský zvonek a obě se umístnily
ve stříbrném pásmu. Bravo.

Základní škola hledá vedoucí školní jídelny a hospodářky školy
Požadavky : střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru nebo ekonomického zaměření, znalost vedení účetnictví,
organizace stravovacího provozu a hygienických předpisů.
Písemné nabídky včetně životopisu zasílejte na adresu ředitelství školy do 10. května. Termín nástupu – srpen 2007.
Mgr. Miroslav Martínek

Dražičtí letečtí modeláři zabodovali
Než se pustíme do výčtu letošních úspěchů, mohli bychom si připomenout, že létat, není jen tak. Začínající modelář už při stavbě
prvního modelu letadla projde zkouškou trpělivosti a přesnosti. Netuší, jak zásadně se bude svou odvedenou prací podílet na úspěchu v
závodech. Při létání bude třeba zapojit sportovního ducha, zbavit se trémy, naučit se koncentrovat a vystihnout ten správný okamžik
hodu. Nebude jednoduché vyrovnat se s případnou ztrátou letadla, když tomu příroda pomůže. Za každým modelem přece stojí mnoho
hodin práce. Je třeba počítat i s tím, že se úspěch nedostaví okamžitě a určitě je správné přát ho druhému.
Změny...
Letečtí modeláři se z přechodného působiště v Kulturním domu přestěhovali do nově vybudovaného prostoru v MŠ, jehož
výstavba byla zafinancována z grantu, o který požádala obec. Vzhledem ke změnám podmínek účasti v závodech bylo třeba založit Klub
leteckých modelářů. Po získání licence mohou členové v republikových soutěžích reprezentovat obec Dražice. Jako zájmový útvar
leteckých modelářů při ZŠ Dražice, kterým byli doposud, museli reprezentovat Klub Sezimovo Ústí.
Letošní úspěchy…
Členové klubu mají za sebou úspěšnou zimní část sezony. Letos se pravidelně o víkendech účastnili Sezimácké a Strakonické
ligy 2007, které se pořádají v regionu Jižních Čech. Klub má v současné době 13 členů a 1 členku, kteří reprezentují ve třech kategoriích.
Zajímavostí je, že v zastoupení jednotlivých kategorií klub konkuruje velkým klubům Sezimovo Ústí a Tábora.
Plány….

Mladší a starší žáky v květnu čeká účast na Krajském poháru Jihočeského kraje, v němž budou bojovat o čtvrtou nominaci na
republikových závodech.
Výdaje…
Největší výdaje klubu spolkne materiál a doprava na jednotlivé závody.
Nepostradatelnou a hybnou pákou klubu je stále vedoucí pan Pavel Liška. Letecké modelářství je jeho koníčkem a své zkušenosti
předává dál. Další letošní úspěchy jsou jasným odrazem jeho práce. Nápomocni jsou mu z řad rodičů pan Bartoník, Novotný a Švec.
V květnu držíme všem závodníkům palce, ať se v získání nominace na mistrovství České republiky zadaří.
Hana Krátká

Máme šikovné maminky i děti
Během sobot a nedělí bývají školy většinou prázdné a vládne v nich klid a ticho. Ale jinak tomu bylo předposlední březnovou
sobotu ve škole v Dražicích. Již od časného rána se do prostor školy trousily děti všech věkových kategorií. Sešlo se jich tu téměř 40.Ti
nejmenší přišli v doprovodu rodičů a ti starší přispěchali sami. Čekala tu na ně velikonoční dílna plná překvapení. S pomocí maminek ze
Sdružení rodičů si mohl každý účastník dílny vyrobit velikonoční dekorace.
Žlutá kuřátka z plastových obalů od „Kinder“ vajíček se líhla v rukou dětí pod vedením paní Heleny Švecové. Za pomoci paní Zdenky
Soldátové a Jaroslavy Novotné zdobily děti ubrouskovou metodou květníčky a vyfouklá vajíčka a vytvářely ozdobný závěs do okna. Ti
šikovnější dekorovali vajíčka vlnou a bavlnkami. Velikonoční věnečky zdobené barevnými těstovinami a krepovými mašlemi
pomáhala dětem vytvářet paní Jaroslava Nováková. Aby se dětem vyrobená kuřátka nikam nezatoulala, pletly si pro ně pod vedením
paní Pavly Smažíkové a Jaroslavy Salabové velikonoční klícku z vrbových proutků , z břečťanu a z voňavého sena.
Protože se sešlo hodně dětí, pracovalo se jako o závod. Díky lepení, stříhání, pletení, omotávání a vázání mašliček zapomněly děti i
na běžné křičení. Každý si chtěl vystavené dekorace vyrobit sám, a tak na zlobení nebyl čas. Kolem poledne odcházely spokojeně domů
jak děti tak i maminky, které velikonoční dílnu připravily. Všem patří poděkování. A pokud platí pořekadlo: „Aká matka, taká Katka“,
můžeme být ve škole v klidu. Máme šikovné maminky, a tak budou šikovné i jejich děti
Jaroslava Salabová

Letem světem Internetem
Tento poutač si můžete přečíst v naší nově zřízené internetové kavárně. Internet je v dnešní době jediný zdroj informací, kde
naleznete vše co potřebujete. A aby měli možnost nalézt potřebné informace i naši dražičtí občané, kteří nemají přístup k Internetu,
zřídila obec internetovou kavárnu. Internetovou kavárnu naleznete v restauraci Zlatá brána, v prvním patře tohoto zařízení. Otevírací
doba internetové kavárny je shodná s otevírací dobou restaurace. Pokud budete mít zájem si „zasurfovat“, obsluha v restauraci Vám za
poplatek ( 20,- Kč / hod ) vydá klíč. V místnosti si můžete vyhledané informace také vytisknout na připojené tiskárně. Stejné možnosti
při poskytování přístupu k Internetu má i naše knihovna, která je vám k dispozici každé úterý od 16:00 do 19:00. Obec zároveň bezplatně
poskytla Internet organizaci NOM. Rovněž jej zavedla do kabin rozhodčích, aby bylo možné vyplňovat zápisy z fotbalových utkání online. I Obecní úřad přešel na nové připojení k Internetu pomocí bezdrátové technologie. Tímto krokem obec ušetří značné náklady za
provoz dnes již zastaralé ISDN technologie, která byla zrušena. Doufáme, že o vybudovaná přípojná místa k Internetu bude zájem a
obyvatelé využijí možnosti se dosyta v síti sítí vyřádit!
Martin Svoboda
Předseda informační a letopisecké komise

Jarní burza
Zorganizovalo ji SK REPO Dražice. Proběhla v odpoledních hodinách ve dnech 29. a 30. 3. 2007 ve
školní jídelně ZŠ Dražice. Sešlo se 14 prodávajících a 29 kupujících. Z jarního a letního dětského oblečení a obuvi
se prodala zhruba třetina. Výběr věcí byl bezplatný. Cena se až na pár výjimek pohybovala v rozmezí od 5 do 100
Kč.
Hana Krátká
Sport
S příchodem jara se podstatně zvyšuje aktivita sportovců v Dražicích. Ač byla zima pro venkovní sportování velmi příznivá,
zprovoznění venkovních sportovišť sportovního areálu přivítali hlavně fotbalisté, nohejbalisté a tenisté.
Fotbalisté Amužstva hráli v zimě Platan Cup na umělé trávě v Táboře. Výsledky nebyly nejlepší, vyhráli jediné utkání s Týnem
nad Vltavou. Přípravu absolvovali na odlehčovacím hřišti v Dražicích a okolních terénech, v posilovně zimního stadiónu a sportovní
hale Stadiónu míru v Táboře. Jedenkrát využili i umělé trávy a oválu s umělým povrchem sportovního areálu v Soběslavi. Zahájení jarní
mistrovské sezóny také nevyšel, když úvodní dvě utkání prohrály. B mužstvo i mládežnická družstva fotbalového oddílu se přesunula z
tělocvičen také do našeho areálu a hrají první přípravná střetnutí.
Nohejbalisté mají za sebou již první jarní utkání a tenisté první brigády na úpravě tenisového kurtu.
Hlavní sezóna naopak končí stolním tenistům. Ta byla jak pro Mužstvo v okresním přeboru, tak i pro B mužstvo úspěšná.
Hokejisté SK Palermo se v úspěšné sezóně probojovali až do finále okresního přeboru.
Zdeněk Krátký

PAMĚTNÍ KNIHAOBCE DRAŽICKÉ byla založena před 95 lety, v roce 1912.

První zapisovatel a člen obecního výboru, pan učitelAnt. Švec, v úvodu popsal důležité události v historii obce Dražice.
Nejstarší zmínka o Dražicích se objevila před 655 lety v roce 1352, kdy se uvádí v děkanátu bechyňském a současně i v majetku
rožmberského panství příběnického, v té době také jako Dražice Větší.
Pravidelné roční zápisy uvádí rok 1912 a v něm se píše:
Volba nového představenstva
Na základě rozhodnutí c.k. místodržitelství svolal dosavadní starosta p. Chval č. 56 nové zastupitelstvo na den 21.března 1912 ku
volbě nového představenstva. Dostavilo se všech 12 členů mimo města Tábor zástupce. Volbu řídil nejstarší člen p. Jakub Volek čp.2 a
jmenoval zapisovatelem p. uč.Ant. Švece, který vysvětlil zákon k volbě představenstva se vztahující.
Zvoleni:
pan Frant. Novotný, čp. 116 starostou
pan Frant. Novotný, čp. 14 I. radním
pan Jan Samec, čp. 1 II. radním
pan Frant. Novotný, čp. 39 III. radním
Po složení slibu úřad předán novému zastupitelstvu 31. března 1912, do kteréhož dne úřadovat předešlý starosta.
Schůze obecního zastupitelstva konaná dne 14. dubna 1912 ustanovila na toto nové 3leté období:
referenty cest: pp. Jos. Mrázka čp. 41, Josefa Šerého, Františka Voštu čp. 21,
lesními referenty: pp. Frant. Novotného čp. 14,Jana Samce čp. 1, Jakuba Volka čp. 2
pro policejní odbor: p. Frant. Novotného čp. 39.
Požár

Dne 4. července 1912 zapálil blesk stodolu pana Jakuba Samce čp. 47. Při požáru platně působil náš i jiné okolní sbory
hasičské. Náš sbor zúčastnil se tohoto roku i požáru v Balkově Lhotě.

Jinošská družina při hasičském sboru
Při našem sboru hasičském zřízena byla jinošská družina. K ní přihlásilo se 17 jinochů škole odrostlé a cvičením jich
pověřen četař Ant. Švec, učitel, který do 21. července t.r. vštípil všem členům družiny nejpotřebnější cviky, takže jmenovaného dne
mohli vystoupiti veřejně při okr. cvičení ku spokojenosti přítomných hasičských hodnostářů i obecenstva.
Nový varhaník
Tohoto roku ustanoven patronátním úřadem v Táboře definitivním varhaníkem při zdejším chrámu Páně pan Josef Šerý,
rolník z Dražic, jelikož dosavadní p. Frant. Maděra, řídící učitel, který se funkce té nadobro zřekl již před několika lety, odepřel i
spolupůsobiti při všech církevních pobožnostech.
Nová místní školní rada
V zasedání obec. zastupitelstva dne 4.10. 1912 zvoleni na dobu tří let noví členové školní rady a v prosinci pak složili
členové slib.
Byli to pp. – Frant. Novotný čp. 116 předseda, členové: Fr. Maděra, řídící učitel, Emanuel Spálenský, farář, Fr. Kobrzek, mlynář
(zároveň škol. Dozorce), Josef Mrázek čp. 41, rolník, Josef Matějček, rolník a starosta v Drhovici, Václav Benda, rolník a starosta v
Nezříci.
Náměstíčko
V zasedání obec. zastupitelstva 8.12.1912 zásadně schváleno k návrhu p. A. Švece zřiditi a upraviti náměstíčko před
hasičskou kolnou. Zvolena komise, aby vypracovala podrobný referát a náčrt ku provedení náměstíčka.
Školní budova
Ve školní budově nahrazena ve II. a IV. třídě vnitřní okna novými – ventilačními. Roku 1911 dán na školu hromosvod.

J. Mičíková
kronikářka obce
Seznam jubilantů
Pekárek B.
Novotná J.
Moravčíková G.
Novotná R.
Hanzlíková M.
Plachá P.
Šich M.
Hubálek Z.
Valešová A.

75
70
80
85
80
70
70
75
80

Mašková J.
Šerá M.
Flachs J.
Chválová M.
Haumer S.
Stodolová J.
Chval Z.

80
75
75
75
80
70
75

Úmrtí
Kadlecová M.

Narození
Páša V.
Rypáčková A.

Dražický občasník vydává OÚ Dražice. Připravuje a řídí
šéfredaktor Lubomír Smažík, členové: Zdeněk Krátký, Stanislav
Flígr,Hana Krátká, Martin Svoboda, Jaroslava Salabová.
Povolovací číslo: reg. zn. MK ČR E 13153

