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Vážení spoluobčané!
Po malé odmlce se Vám dostává do rukou další číslo našeho Dražického občasníku. Vzhledem
k tomu, že v měsíci listopadu to bude již dva roky od toho dne, kdy jsme převzali vedení obce,
dovolte mi krátkou rekapitulaci plnění našeho volebního programu. Jsem rád, že při obměně
pracovníků obce jsme měli šťastnou ruku a jak paní Slabá, tak pan Veselovský jsou pracovníky
na svém místě. Rozšířili jsme též servis pro Vás, naše spoluobčany, a to především instalací
informačního systému Czech Point.
Ve finanční oblasti se nám podařilo stabilizovat toky financí jak dovnitř, tak i navenek obce.
V současné době jsme plně schopni splácet všechny tři úvěry, které máme (bytový dům,
plynofikace, nákladní automobil Magma) a současně zajistit provozní náklady obce. Z hlediska
investiční výstavby se předchozí období dá charakterizovat jako přípravné i přesto, že se nám
podařilo zajistit dotaci z Evropské unie na rekonstrukci místní komunikace za obecním úřadem.
Velice nás těší, že čas, který jsme věnovali přípravě této akce, nebyl vynaložen nadarmo.
Výsledkem našeho snažení bylo i přiznání této dotace naší obci v konkurenci takových měst
okresu Tábor, jako je Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí, Chýnov, Soběslav a Bechyně.
Přípravu dalších investičních staveb popisuje ve svém článku místostarosta pan Smažík. Jedno
z odvětví, kde se nám zatím moc nedaří, je příprava nových parcel pro výstavbu rodinného
bydlení. Bohužel zde stále narážíme na překážku z minula, a to je neexistence územního plánu
obce. I přesto, že zhotovení územního plánu nebylo v našem volebním programu, situace
v zákonodárství nás donutila přehodnotit náš pohled a zahájit práce na novém územním plánu.
V současné době jsme ve stadiu pořízení a v případě, že nenastanou nějaké komplikace, by měl
být územní plán přijat do konce příštího roku.
Vzhledem k tomu, že naše finanční spoluúčast na budoucí investiční výstavbě nebude malá a
stávající zastupitelé jsou zajedno v zastavení trendu zadlužování obce, rozhodli většinovými
hlasy o prodeji bytového domu čp. 190. Prostředky získané prodejem by měly být použity
výhradně na spolufinancování investičních staveb popř. na získání dalšího majetku obce. Proto v
současné době projednáváme s Vojenskými lesy a statky ČR odprodej bývalých dílen a
přilehlých pozemků, které hodláme zrekonstruovat na novou hasičskou zbrojnici.
Věřím, že i v každodenní činnosti obce jste zaznamenali pozitivní změnu v našem důrazu na
upravenost a úklid obce. V tomto roce se nám též podařilo rozšířit počet míst na třídění odpadů a
rovněž tak uzavřít písemnou smlouvu s obcí Opařany o využívání jejich sběrného dvora i pro
občany naší obce. Pokoušeli jsme se též projednat možnost odvozu některých odpadů na sběrné
dvory do Tábora, zde však narážíme na kategorické zamítnutí ze strany města Tábora. V
současné době zatím neuvažujeme o zřízení sběrného dvora naší obcí, a to především z důvodu
vysoké finanční náročnosti této akce.
Úpravou bývalého kinosálu na cvičebnu jsme se snažili o dočasné vyřešení prostor pro výuku
tělesné výchovy a ostatních sportovních aktivit jak základní a mateřské školy, tak členů
tělovýchovné jednoty. Omezený prostor však vyhovuje pouze některým aktivitám, a proto jsme
výstavbu odpovídajících prostor začlenili do předpokládané přístavby základní školy.
Jsme rádi, že naše základní i mateřská škola pod vedením nového ředitele Mgr. Mrzeny
prosperuje jak po ekonomické stránce, tak i po stránce výchovné.
V současné době zpracováváme návrh rozpočtu obce na rok 2009, a proto bych chtěl tímto
způsobem vyzvat všechny občany k předložení návrhů do výdajové stránky našeho rozpočtu na
rok 2009. Zastupitelstvo je na svém zasedání posoudí a v případě, že je shledá reálnými, zařadí
je do plánu na příští rok.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval vám všem, kteří se svou prací podílíte na rozvoji naší
obce, všem ostatním bych chtěl popřát pěkné Vánoce, veselého Silvestra a hodně zdraví, štěstí a
mnoho pracovních sil do nového roku 2009.
Flígr Stanislav – starosta obce
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18. jednání zastupitelstva obce, konané dne 27. 3. 2008
 Starosta obce seznámil přítomné s plněním rozpočtu obce ve výdajích a příjmech k 29. 2.
2008. Zároveň okomentoval jednotlivé položky. Zastupitelé vzali informace na vědomí.
 Zastupitelé 8 hlasy schválili prodej pozemku p.č. 2220/1 o výměře 306 m2 před bytovým
domem pana Chvala panu Františkovi Chvalovi za cenu 200 Kč/m2 a pověřili starostu
podpisem kupní smlouvy.

Zastupitelé 8 hlasy schválili prodej pozemků p.č. 1293/15, 1293/16, 1293/18, 1293/3 o
celkové výměře 96 m2 manželům Hazmukovým za cenu 100 Kč/m2 a pověřili starostu
podpisem kupní smlouvy.
 Zastupitelé 7 hlasy schválili prodej pozemků p.č. 1861/34 o výměře 145 m2 panu
Martinu Holcmanovi, 1861/35 o výměře 173 m2 manželům Lupínkovým a 1861/36 o
výměře 68 m2 manželům Chodorovým za cenu 100 Kč/m2 a pověřili starostu podpisem
kupní smlouvy. 1 hlas byl proti.
 Zastupitelé 8 hlasy schválili smlouvu s městem Tábor o zajištění povinné školní
docházky dětí z Dražic pro 2. pol. 2007/2008 v částce 108.500,- Kč a pověřili starostu
podpisem smlouvy.
 Starosta informoval, že topení v knihovně je opraveno.
 Zapůjčení radaru na silnici 1. třídy stojí minimálně 40.000,- Kč a obec dále prověří
možnost zapůjčení radaru.
 Starosta urgoval u Ředitelství silnic a dálnic nedokončené značení komunikace 1. třídy.
 Změny v dotacích na svoz tříděného odpadu zjednodušují administrativu, protože za obec
Dražice bude v budoucnu záležitost vyřizovat společnost Rumpold, tak jako v Táboře.
 Organizátoři Sportovního plesu a Školního plesu požádali o zproštění od poplatku ze
vstupného. Zastupitelé 8 hlasy žádosti vyhověli.
 Byla podána žádost na Úřad práce o dotaci druhého dělnického pracovního místa na obci
Dražice s využitím přes sezónu od jara do podzimu. Poté se předpokládá, že místo bude
na zimu zrušeno. Dotace z evropských fondů je na toto místo až 100 % mzdy.
 Společnost Complus požádala o možnost postavit radiový stožár vysoký cca 30 m vedle
hřbitova. Zastupitelé pověřili starostu odpovědět negativně s doporučením minimálně
100 metrového odstupu.
 Pan Smažík informoval o tom, že 21. března podal v Českých Budějovicích na Fondech
EU žádost o dotaci na rekonstrukci místních komunikací Dražice – náves.
 Mistostarosta dále informoval, že je vyprojektována I. etapa cyklostezky od hřbitova po
obec Dražice a poslední týden v březnu bude požádáno o územní rozhodnutí. II. etapa se
projektuje.
 Zastupitelé 8 hlasy schválili výsledek výběrového řízení na projektanta přístavby
základní školy Dražice. Zastupitelé pověřili starostu obce podpisem smlouvy o dílo se
společností ONEX s.r.o. pobočka Tábor.
 Pan Černý vznesl dotaz, kdy bude železná neděle. Pan Mácha následně odpověděl, že se
bude konat zhruba v květnu.
 Pan Lev vznesl dotaz, jak pokračuje jednání s pivovarem Protivín ohledně opravy WC
restaurace ve sportovním areálu a zlepšení kultury poskytovaných služeb nájemníkem.
Starosta odpověděl, že jednání probíhají.
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19. jednání zastupitelstva obce, konané dne 24. 4. 2008
 Starosta obce seznámil přítomné s plněním rozpočtu obce ve výdajích a příjmech k 31. 3.
2008. Zároveň okomentoval jednotlivé položky. Zastupitelé vzali informace na vědomí.
 Rybářské sdružení „Na Suchých“ požádalo o pronájem rybníka stejného názvu („Na
Suchých“) za účelem sportovního rybolovu. Rybářské sdružení sestává z občanů Dražic.
Zastupitelé 9 hlasy záměr schválili.
 Zastupitelé projednali a 6 hlasy schválili záměr prodeje bytového domu čp. 190
v katastrálním území Dražice. 2 hlasy se zdržely, 1 hlas byl proti. Starosta
s místostarostou zahájí práce na vytvoření „prohlášení vlastníka“ o rozdělení bytového
domu na jednotlivé bytové jednotky na Katastru nemovitostí.
 Zastupitelé 9 hlasy schválili zvýšení poplatku za komerční hlášení rozhlasem na 100,Kč.
 Zastupitelé 9 hlasy schválili výběr společnosti Strabag a.s. na realizaci nových povrchů
silnice v části obce Radčany a to za cenu 319 000,- Kč s DPH. Realizace proběhne
v měsíci květnu. Zastupitelé pověřili starostu podpisem smlouvy.
 Starosta přednesl vyjádření zastupitelů Obce Meziříčí, kteří zamítli podílet se na navýšení
ceny na výstavbu rybníka „Na Suchých“, způsobené zvýšením DPH v plné výši, ale trvají
na úhradě pouze části a to 45 250,- Kč. Zastupitelé 9 hlasy schválili výši podílu Obce
Meziříčí v částce 45 250,- Kč.
 Zastupitelstvo obce 9 hlasy schválilo žádost o dotaci na nákup 6-ti zásahových kombinéz
pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Dražice.
 Starosta informoval o výsledku přezkumu hospodaření obce Dražice dne 24. 4. 2008
Krajským úřadem Jihočeského kraje – hodnocení A, tedy nejlepší.
 Od 28. 4. 2008 nastupuje pan Zdeněk Samec na veřejně prospěšné práce a posílí pana
Veselovského.
 10 lip, 13 dubů a 2 borovice byly vysázeny v katastru obce Dražice. Stromy byly
vysazeny za již poražené stromy zaměstnanci obce Dražice.
 10. 5. 2008 se uskuteční sběr železného šrotu místní Jednotkou sboru dobrovolných
hasičů.
 Ředitel Základní školy Mgr. Mrzena informoval o vývoji ve škole s pozitivním závěrem.
 Příští zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 22. 5. 2008 v ZŠ Dražice.
 Ředitel ZŠ dále požádal o příspěvek na nové lavice pro žáky, kterých v novém roce
přibude. Je nutno koupit 4 nové lavice.
 Starosta ocenil hospodaření vedení Základní školy Dražice, kde se náklady na žáka
dobrým hospodařením nového vedení školy dostaly pod náklady na žáka v Táboře. Dříve
byly náklady kolem 7 000,- Kč na žáka a nyní jsou 4 550,- Kč.
 Místostarosta pan Smažík informoval o tom, že je zahájeno územní řízení na vybudování
cyklostezky od hřbitova po obec Dražice. Dále informoval o projektování přístavby
školy. Projekt je ve fázi územního řízení.
 Paní Salabová informovala o připravovaném školení občanů Dražic k poskytování první
pomoci.
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20. jednání zastupitelstva obce, konané dne 22. 5. 2008
 Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení Závěrečný účet obce za rok 2007 a
okomentoval jednotlivé položky. Zastupitelé obce schválili Závěrečný účet obce bez
výhrad.
 Starosta obce seznámil přítomné s plněním rozpočtu obce ve výdajích a příjmech k 30. 4.
2008. Zastupitelé vzali informace na vědomí.
 Starosta navrhl, aby Obec Dražice pronajala svou část rybníka „Na Suchých“ zájmovému
sdružení rybářů, jmenující se „Na Suchých“, a to za 100,- Kč/m2. Záměr pronájmu byl
řádně vyvěšen a nikdo jiný se nepřihlásil. Nájemní smlouva bude podepsána po schválení
obcí Meziříčí.
 Pan Jan Samec požádal o odkup kotle ze skladu Obce Dražice – starý, nepoužívaný,
v pořizovací ceně dle účetnictví.
 Zastupitelé 8 hlasy schválili Smlouvy o smlouvách budoucích na nákup pozemků pod
cyklostezkou mezi obcí Dražice a hřbitovem za cenu 35,- Kč/m2. Jedná se o části těchto
pozemků: 1223/2, 1230, 1233, 1234/1, 1234/2, 1237, 1238, 1241, 1242, 1245, 1246,
1249, 1250, 1336/2, 1254/5.
 Zastupitelé 8 hlasy schválili dodatek č. 1 k „Vnitřní směrnici o účetnictví, účtování o
majetku, oběhu účetních dokladů, inventarizaci, zadávání veřejných zakázek,
odměňování zaměstnanců obce“.
 Zastupitelstvo obce 8 hlasy odsouhlasilo pověření starosty obce k provádění
rozpočtových změn do doby schválení v zastupitelstvu obce do výše 100 000,- Kč.
 Starosta informoval o kontrole čistírny odpadních vod z odboru životního prostředí se
závěrem, že hospodaření probíhá bez závad.
 Obec Dražice obdržela dotaci z Programu obnovy venkova, a to 100 000,- Kč na úroky
z úvěru na bytový dům a 100 000,- Kč na opravu místní komunikace Račany.
 Katastrální úřad v Táboře provádí digitalizaci obce Dražice. Zjistil, že některé budovy
obce nejsou zapsány v katastru nemovitostí.
 Dne 1. 6. 2008 od 10.00 – 14.00 hodin proběhne dětský den za účasti armády, která
předvede část techniky.
 Vzhledem k problémům se skládkováním materiálu na obecních pozemcích pověřuje
zastupitelstvo obce předsedu dopravní komise pana Lva vypracováním zprávy a ve
spolupráci se starostou vyzve problémové občany k odstranění černých skládek.
V případě neodstranění se vyúčtuje těmto občanům nájemné.
 Zastupitelstvo obce 8 hlasy schválilo navýšení dotace pro ZŠ a MŠ Dražice o
50 000,- Kč na opravu střechy a nákup nových lavic a židlí.
 Pan Mynařík požádal ředitele ZŠ a MŠ Dražice o termín na provedení kontroly
hospodaření školy kontrolním výborem obce Dražice.

21. jednání zastupitelstva obce, konané dne 26. 6. 2008
 Pan Lev má rozpracovaný seznam pozemků obce, na kterých je neoprávněně skladován
materiál. Úkol bude dokončen do příštího zastupitelstva.
 Starosta obce seznámil přítomné s plněním rozpočtu obce ve výdajích a příjmech k 31. 5.
2008 a okomentoval jednotlivé položky. Zastupitelé vzali informace na vědomí.
 Starosta předložil ke schválení Dodatek č. 2 k „Vnitřní směrnici o účetnictví, účtování o
majetku, oběhu účetních dokladů, inventarizaci, zadávání veřejných zakázek,
odměňování zaměstnanců obce“ a okomentoval jednotlivé body. Zastupitelé tento
dodatek 6 hlasy schválili.
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 Starosta přednesl a okomentoval rozpočtové opatření č. 2/2008 po jednotlivých
položkách, na začátku jeho projednávání se dostavil Ing. Průcha. Zastupitelé rozpočtové
opatření 7 hlasy schválili.
 Starosta předložil zastupitelům „Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 Požární řád obce“
a okomentoval její text. Zastupitelé 7 hlasy schválili obecně závaznou vyhlášku č.
1/2008.
 Starosta předložil zastupitelům „Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008 o systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
vznikajících na území obce, včetně systému nakládání se stavebním odpadem“. Zároveň
okomentoval jednotlivé body vyhlášky. Zastupitelé 7 hlasy tuto vyhlášku schválili.
 Starosta předložil zastupitelům „Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008 o stanovení
místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí“. Okomentoval jednotlivé body
vyhlášky a navrhl, aby koeficient byl stanoven na 2. Zastupitelé 5 hlasy schválili tuto
vyhlášku, 2 hlasy byly proti. Návrh pana Mynaříka, aby byl koeficient 1, nebyl schválen
zastupitelstvem. 2 hlasy byly pro, 5 hlasů bylo proti.
 Pan Miroslav Zelinka požádal o pronájem nebytových prostor v domě čp. 134 a přilehlé
garáže. Zastupitelé 7 hlasy schválili pronájem prostor domu čp. 134 panu Miroslavu
Zelinkovi (záměr pronájmu schválen ZO a vyvěšen v loňském roce). Dále zastupitelé 7
hlasy schválili záměr pronájmu garáže u domu čp. 134.
 Zastupitelé 7 hlasy schválili převod majetku – prodloužení plynovodu Dražice severovýchod na Obec Dražice za podmínky prominutí poplatku za připojení.
 Starosta informoval o projednání a zpracování povodňového plánu obce.
 Stavební úřad Tábor nařídí majiteli nemovitosti čp. 88 zajistit udržovací práce.
 Starosta předložil zastupitelům Rozvojový program Obce Dražice. Program byl řádně
vyvěšen na úřední desce obce. Starosta znovu okomentoval jednotlivé body. Zastupitelé 7
hlasy schválili rozvojový plán obce Dražice.
 Paní Mičíková vznesla připomínku k územnímu plánu obce a tuto námitku podá i
písemně. Týká se umístění průmyslové zóny v obci.
 Paní Mičíková předložila zastupitelům dopracovanou kroniku ZŠ a MŠ Dražice.
 Paní Mičíková informovala o změnách v obsazení v učitelském sboru v ZŠ a MŠ Dražice,
kdy odchází Mgr. Martínková.
 Pan Drmla požádal zastupitele, aby Ředitelství silnic a dálnic opravilo vodorovné značení
přechodu pro chodce v části před mostem. Starosta ŘSD vyzve písemně.

22. jednání zastupitelstva obce, konané dne 11. 7. 2008
 Obec Dražice se úspěšně ucházela o dotaci z fondů EU na rekonstrukci místních
komunikací Dražice - náves. Finanční prostředky, které obec obdrží z výše uvedených
fondů, musí nejprve uhradit sama, až po vyúčtování tyto finance obdrží. Vzhledem
k tomu, že v současné době obec tyto finanční prostředky nemá, musí si otevřít
krátkodobý úvěr. Byly osloveny 2 banky (KB, ČSOB), po posouzení byla vybrána
nabídka ČSOB. Bude se jednat o krátkodobý úvěr ve výši 3 861 666,- Kč. Zastupitelstvo
obce 8 hlasy schválilo krátkodobý úvěr ČSOB ve výši 3 861 666,- Kč.
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23. jednání zastupitelstva obce, konané dne 21. 8. 2008
 Starosta urgoval značení přechodu pro chodce, který je mimo místo projektu a osvětlení u
ŘSD .
 Pan Lev předloží seznam problémových míst, kde je neoprávněně využíváno veřejné
prostranství. Obec dotčené občany ústně upozorní, v případě že do měsíce nedojde
k nápravě, budou občané obcí písemně vyzvání k odstranění předmětů z veřejných
prostranství dle obecně závazné vyhlášky.
 Starosta obce seznámil přítomné s plněním rozpočtu obce ve výdajích a příjmech k 31. 7.
2008. Zároveň okomentoval jednotlivé položky. Zastupitelé vzali informace na vědomí.
 Starosta předložil návrh deregulace nájemného v nájemních bytech v souladu se
Sdělením ministerstva pro místní rozvoj číslo 214/2008 Sb. od 1. 1. 2009. Zastupitelstvo
obce 9 hlasy schválilo zvýšení regulovaného nájemného v obecních bytech obce Dražice
od 1.1.2009 na 19,53 Kč/m2 v souladu se Sdělením Ministerstva pro místní rozvoj číslo
214/2008 Sb.
 Starosta předložil zastupitelům znalecký posudek na bytový dům čp. 190 v k.ú. Dražice a
to jak jednotlivých bytů, tak nebytových prostor v souladu se zapsaným prohlášením
vlastníka do katastru nemovitostí. Posudek byl zpracován Ing. Pavlem Kratochvílem pod
číslem 1982-162/2008.Zastupitelstvo obce 7 hlasy schválilo prodejní cenu bytových a
nebytových prostor bytového domu čp. 190, za kterou bude bytový dům prodán, a to tak,
že současným nájemníkům bude nabídnuta cena administrativní dle znaleckého posudku
a ostatním zájemcům cena tržní dle znaleckého posudku. Zároveň zastupitelé pověřili
starostu zasláním výzvy současným nájemníkům. 2 hlasy byly proti.
 Starosta předložil zastupitelům znalecký posudek a dopis od Vojenských lesů a statků ČR
s.p. o záměru prodeje areálu v centru obce Dražice. Zastupitelstvo obce 9 hlasy schvaluje
záměr získat do svého vlastnictví areál Vojenských lesů a statků ČR s.p. a pověřuje
starostu obce a pana Mynaříka jednáním s VLS o způsobu nabytí nemovitosti.
 Starosta přečetl zápis kontrolního výboru o provedené kontrole plnění usnesení
zastupitelstva obce ze dne 8. 8. 2008 a dále zápisy z kontrol finančního výboru
zastupitelstva obce ze dne 5. 6. 2008 a 1. 4. 2008.
 Starosta informoval o proběhlém dílčím auditu hospodaření obce s pozitivním výsledkem
pro obec Dražice.
 Pan Vlastimil Racek požádal písemně o to, aby v podvečer nerušila klid v obci troubením
vozidla společnosti Family Frost. Starosta se zavázal stížnost projednat.
 Ředitel školy Mgr. Mrzena informoval o zahájení a přípravách na nový školní rok. Stav
dětí v mateřské školce je 40 a ve škole 62. Dále informoval o personálních změnách, kdy
na vlastní žádost odchází Mgr. Martínková.
 Zastupitelé 9 hlasy schválili zápisy finančního a kontrolního výboru.
 Zastupitelstvo obce 9 hlasy schválilo žádost o dotaci na opravu – výměnu vodovodních
šoupat v obci Dražice.
 Zastupitelstvo obce 9 hlasy schválilo mandátní smlouvu s PP Centrem s.r.o. na výběr
zhotovitele rekonstrukce místní komunikace za obecním úřadem.
 Zastupitelstvo obce 9 hlasy schválilo výsledek výběrového řízení na zhotovitele
rekonstrukce místní komunikace za obecním úřadem. Vybraná společnost je Strabag a.s.
 Zastupitelé 9 hlasy schválili smlouvu o dílo se společnosti Strabag a.s. na zhotovení
rekonstrukce místní komunikace na obecním úřadu. Zároveň pověřili starostu jejím
podpisem.
 Zastupitelé 9 hlasy schválili záměr obce požádat o členství obce Dražice v Mikroregionu
Táborsko.
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24. jednání zastupitelstva obce, konané dne 5. 9. 2008
Starosta předložil zastupitelstvu obce ke schválení „Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace
z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad“ na projekt s názvem „Rekonstrukce
místních komunikací Dražice“, registrační číslo projektu CZ.1.14/1.5.00/02.00300.Zastupitelstvo
obce 9 hlasy schválilo návrh „Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního
operačního programu NUTS II Jihozápad“ na projekt s názvem „Rekonstrukce místních
komunikací Dražice“, registrační číslo projektu CZ.1.14/1.5.00/02.00300 a pověřilo starostu
obce jejím podpisem

25. jednání zastupitelstva obce, konané dne 25. 9. 2008
 Starosta obce seznámil přítomné s plněním rozpočtu obce ve výdajích a příjmech k 31. 8.
2008. Zastupitelé vzali informace na vědomí.
 Zastupitelé schválili „Dodatek č. 1 k vnitřní směrnici o zabezpečení zákona o finanční
kontrole obce Dražice“, „Směrnici k proplácení cestovních náhrad pro zaměstnance a
zastupitele Obce Dražice“ a „Vnitřní směrnici obce Dražice o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu“.
 zastupitelstvo obce schválilo nájemní smlouvou s firmou MK - mont illuminations s.r.o.
Klášterec nad Ohří na montáž vánočního osvětlení na 10 podpěrných bodů veřejného
osvětlení. Navržená nájemní smlouva je sjednána na dobu 5 let.
 Starosta seznámil zastupitelstvo obce se smlouvami o dílo na zpracování projektu a o
poradenské činnosti, týkající se projektů „Přístavba základní školy pro zkvalitnění výuky
v ZŠ Dražice“ a „Stezka pro cyklisty a chodce Dražice – 1. etapa“.
 Byla předložena žádost TJ Dražice o dofinancování dotace na opravu cvičebny v čp. 31 a
nákladů na provoz v roce 2008 – dofinancování oprav 45 000,- Kč a na provoz 65 000,Kč (TJ předložila předběžné vyúčtování nákladů na opravu cvičebny).
 svazek obcí Mikroregionu Táborsko doporučil přijmout obec Dražice za člena
 Firma COM PLUS CZ, a.s. Brno požádala o nové umístění základnové stanice firmy
Vodafone Czech Republic a.s. Na základě požadavku zastupitelstva obce byla investorem
posunuta výstavba základny cca o 100 metrů jižně od stávajícího objektu hřbitova.
Investor nabídl obci sponzorský dar ve výši 30 000,- Kč na vybudování dětského hřiště
v obci Dražice.
 probíhají jednání s Vojenskými lesy a statky ČR s.p. o odprodeji nepotřebného majetku,
nacházejícího se v katastrálním území naší obce. Na posledním jednání se zástupci VLS
byl předjednán odprodej části nepotřebného majetku (dílny, sklad PHM a přilehlé
pozemky včetně komunikace). Bytový dům čp. 4 včetně pozemku zůstane i nadále
majetkem VLS. V tomto duchu byla zaslána žádost o odprodej Vojenským lesům a
statkům ČR s.p. Praha.
 Starosta přednesl žádost pana Holcmana o vydání obecně závazné vyhlášky obce Dražice
o volném pobíhání psů. Zastupitelstvo obce tuto žádost projednalo, bylo konstatováno, že
v současné době se jedná o ojedinělé případy, z tohoto důvodu zatím nebude vyhláška
vydána.
 byla zahájena přístavba sociálního zázemí na stavebním dvoře.
 Je zahájena příprava rozpočtu na rok 2009, starosta vyzval zastupitele, místní organizace
a občany k zaslání svých návrhů do výdajové stránky rozpočtu roku 2009.
 Pan Průcha oznámil, že rozsáhlejší kácení zeleně je nutno projednat na Městském úřadě
Tábor, odbor životního prostředí, pan Jahelka.
 probíhá rekonstrukce místní komunikace Dražice - náves. Stavba probíhá dle
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harmonogramu, ukončení stavby je předpokládáno do konce listopadu 2008.
 Pan Samec čp. 138 vznesl dotaz na stanovisko obce k předpokládané stavbě terénní
úpravy parcel č. 1833, 1840 a 1848 v k.ú. Dražice. Starosta informoval pana Samce a
všechny zúčastněné, že k výše uvedené stavbě platí stanovisko zastupitelstva obce,
zaslané Městskému úřadu Tábor dne 4. 3. 2008 a projednané v zastupitelstvu obce dne
21. 2. 2008.

26. jednání zastupitelstva obce, konané dne 23. 10. 2008
 občané již reagují na výzvu vyklidit jimi užívané veřejné prostranství
a pozemky ve vlastnictví obce. Informoval pan Lev
 Starosta obce seznámil přítomné s plněním rozpočtu obce ve výdajích a příjmech
k 30. 9. 2008. Zastupitelé vzali informace na vědomí.
 Zastupitelé schválili rozpočtové opatření číslo 3/2008
 Starosta předložil pracovní verzi rozpočtu obce Dražice pro rok 2009, kterou obdrželi
všichni zastupitelé. Do příštího jednání zastupitelstva by zastupitelé měli připravit
případné připomínky.
 MS Raště předložilo žádost o přesun finančních prostředků z neinvestičních do
investičních výdajů (dotace na činnost). Zastupitelé tuto žádost 9 hlasy odsouhlasili.
 Letecko-modelářský klub požádal o doplnění dotace na jeho činnost ve výši 10 000,- Kč.
Zastupitelé tuto žádost 9 hlasy odsouhlasili.
 Pan Milan Chodora požádal o odkoupení části pozemku p.č. 1861/1 v k.ú. Dražice u řeky
Lužnice.Zastupitelstvo obce 9 hlasy schválilo záměr prodeje části pozemku p.č. 1861/1 v
k.ú. Dražice u řeky Lužnice za cenu 100,- Kč/m2.
 připravované žádosti o dotace z programu obnovy venkova :
a) rekonstrukce chodníků v části obce Dražice - východ ,
b) oprava kaple a hřbitova ,
c) dotace na úroky z úvěru na plynofikaci obce,
d) dotace na úroky z úvěru na výstavbu bytového domu,
e) úprava povrchu multifunkčního hřiště z programu podpory sportu
 Zastupitelé 9 hlasy schválili smlouvu se ZŠ Bernarda Bolzana Tábor na úhradu nákladů
této školy na plnění povinné školní docházky žáka obce Dražice a pověřili starostu jejím
podpisem.
 Zastupitelé 9 hlasy schválili dodatek smlouvy se společností EKO-KOM, který
zplnomocňuje společnost Rumpold s.r.o. vést evidenci odpadu za obec Dražice a
pověřili starostu jejím podpisem.
 Zastupitelé 9 hlasy schválili smlouvu o využívání systému nakládání s odpady s obcí
Opařany a pověřili starostu a místostarostu jejími podpisy.
 Starosta informoval o záměru zakoupit traktor s využitím především na zimní údržbu.
 Pan Mynařík informoval o možnostech likvidace hřbitova kolem kostela a případné
vybudování parku.
 Místostarosta pan Smažík informoval o probíhající rekonstrukci místních komunikací
Dražice – náves, která bude dokončena do konce listopadu 2008.
 Pan Smažík dále informoval o připravovaných dotacích z EU, a to cyklostezka od
hřbitova do Dražic, dále oprava chodníků uvnitř obce podél hlavní komunikace, přístavba
základní školy, nástavba kulturního domu.
 Paní Mičíková informovala o přípravě setkání důchodců, které se koná 25. 10. 2008.
 1. 11. 2008 se v dopoledních hodinách bude konat kontrolní odlov
v rybníce „Na Suchých“.
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Vážení spoluobčané,
jistě jste si všimli stavební činnosti v naší obci, která výrazně zlepší její vzhled, o tom však
na jiném místě v občasníku. Nejen však těmito stavebními úpravami lze přispět ke zlepšení
vzhledu naší obce, proto jsme rozhodli učinit opatření, týkající se záborů veřejných prostranství.
Samozřejmě chápeme, že žijeme na vesnici, všichni máme své povinnosti a nemáme čas
okamžitě odstranit z veřejných prostranství materiály, paliva a podobně, která nám toho dne
přivezou, nicméně nelze, aby tyto zabíraly veřejné prostranství měsíce, někdy i roky.
Proto od 1. 1. 2009 budeme postupovat podle Obecně závazné vyhlášky obce Dražice č.
5/2003, týkající se záborů veřejných prostranství (poplatek za užívání veřejného prostranství)
s tou výjimkou, že poskytneme občanům obce 30 dnů na uklizení stavebních materiálů, paliv,
automobilů bez registračních značek a podobně. Po uplynutí této doby budeme v souladu s výše
uvedenou vyhláškou požadovat úhradu za zábor 1m2 ve výši 2,- Kč za den.
Věříme, že toto opatření směřující k vylepšení vzhledu naší obce pochopíte - ti kterých se
to týká, zjednají nápravu a k platbám za zábory nemusí vůbec dojít.
Předseda dopravní komise - Ladislav Lev

Z činnosti stavební komise aneb tělocvična není priorita
Nové připravované investiční akce obce Dražice rozdmýchaly spoustu diskusí - jak
pozitivních, tak negativních. Určitě je to správně a vždy je nutné řádně promyslet další společné
kroky, jakými se má rozvoj obce ubírat, kam správně investovat peníze, co je důležitější
realizovat v dané chvíli a co počká, či nespadá do zájmu obce vůbec zahajovat.
Asi nejvíce emocí vyvolala „Přístavba Základní školy“ a sportovní hala, která je její
součástí. S myšlenkou vybudovat v Dražicích sportovní halu či tělocvičnu si pohrávalo již
několik zastupitelstev. Vzhledem k finanční náročnosti výstavby takové budovy však vždy
zůstalo pouze u snů. Logicky se vždy našly důležitější oblasti, kam obec peníze vkládala. Obrat
přišel až v loňském roce, kdy začala Evropská unie poskytovat dotace do různých oblastí života
občanů České republiky. U mnoha je to dotace ve výši 92,5 % celkových investičních nákladů.
A to byl právě ten signál, který dokázal přesvědčit většinu zastupitelů, aby souhlasili s přípravou
a následnou žádostí o dotaci. Obrazně - pokud obec zaplatí základy stavby, zbytek uhradí
Evropská unie. Museli bychom se tedy stydět před dalšími generacemi, že jsme neudělali
maximum pro to sehnat tyto peníze do obce Dražice a halu postavit. Konkurence v žádostech o
dotace je však veliká a náš handicap je určitě velikost obce a to, že Základní škola je malotřídka.
V soutěži s městy jako jsou České Budějovice či Tábor asi moc šancí nemáme, ale udělali jsme
v přípravě maximum a zpráva ze zákulisí je, že naše žádost je formálně lepší než žádosti jiných,
podstatně větších měst. Ostatně tak tomu bylo i u žádosti na Rekonstrukci místních komunikací
Dražice-náves, kde jsme zvítězili před například Sezimovo Ústím či některými žádostmi Tábora.
Pokud neuspějeme nyní na podzim, budou po dobu 4 let dotace vypisovány dvakrát do roka.
Budeme se tedy snažit vždy účastnit a zlepšit lobování. Dotační program je určen na podporu
školství. To rozhodlo o umístění a rozsahu projektu. Byl nazván „Přístavba Základní školy
Dražice“. Obsahuje již zmiňovanou sportovní halu, která bude sloužit především škole a mimo
vyučování bude nabídnuta komerčně, aby byly získány prostředky na provoz haly. Dále je
součástí projektu nová učebna pro praktické vyučování, učebna pro výuku práce s počítačovou
technikou, učebna pro výuku cizích jazyků s interaktivní tabulí, nová místnost pro družinu. Vše
s novým sociálním zázemím. Ačkoli jsme celému projektu věnovali velkou péči, není prioritou
v žádostech o dotace - jak napovídá nadpis. Důležité je také říci, že jednotlivé žádosti, o které
žádáme, si vzájemně u výběrových komisí nekonkurují. Žádosti jsme záměrně připravili tak, aby
byly podány vždy v jiné dotační oblasti hodnocené jinou komisí a financované z jiného
„balíčku“ peněz. A pokud bychom neuspěli s dotací na Přístavu Základní školy z prostředků
9

Evropské unie, tak asi nikdo z nás nebude podporovat výstavbu sportovní haly s větším podílem
obecních peněz. Byl by to určitě přepych pro obec naší velikosti.
Zcela na opačné straně priorit v žádostech o dotace je rekonstrukce komunikací,
rekonstrukce chodníků a výstavba nové stezky pro cyklisty a pěší ke hřbitovu. To je pro nás
samozřejmě nejdůležitější věc současnosti. První úspěch se dostavil v červnu letošního roku, kdy
jsme uspěli se žádostí o Rekonstrukci místních komunikací Dražice – náves. O té píše více
starosta ve svém článku. To podmínilo provést částečnou rekonstrukci kanalizace v části
návsi. V jednom úseku jsme vyměnili starou část, která byla v protispádu a ucpávala se, za
novou. Dále budou provedeny úpravy v parku s cílem zkulturnit místo pro odpočinek občanů
Dražic. Přibudou cestičky, lavičky, osvětlení, odpadkové koše apod.
V rámci stavební činnosti jsme s dodavatelem dohodli i opravu komunikace v části
Dražice východ. Na opravu kanalizace, úpravy v parku a komunikaci Dražice východ se dotace
nevztahuje. Obec je uhradí z finančních prostředků našetřených po dobu volebního období
v rámci úsporných opatření. Na jaře jsme též položili novou živici v části Dražice Radčany. Na
tuto část se podařilo získat prostředky z Krajského úřadu - dotace z Programu obnovy venkova.
Rekonstrukce stála 319 000,- Kč. Dotace činila 100 000,- Kč a obec musela dodat 219 000,- Kč.
Tedy podstatně jiný poměr financování než z prostředků EU. Ale jsme vděčni za každou korunu,
která se podaří do obce sehnat.
Letos v červenci jsme požádali o dotaci na cyklostezku mezi obcí Dražice a hřbitovem.
Na akci je vydáno stavební povolení. Jedná se o komunikaci pro cyklisty a pěší, která povede od
křižovatky odbočení do části Dražice západ podél silnice 1. třídy (za stromořadím) ke hřbitovu.
Zde bude upraveno i parkování pro vozidla. Podél stezky bude nové osvětlení a lavičky pro
odpočinek pěších. Stavební práce a výkopy využijeme též k tomu, abychom přivedli přípojku
elektřiny do areálu hřbitova. S realizací počítáme v jarních měsících příštího roku. Stezka by
měla navázat na část vybudovanou obcí Drhovice z jejich strany.
Další etapou je rekonstrukce chodníků podél silnice 1. třídy. Projekt obsahuje výměnu
poškozených obrubníků podél hlavní silnice a nové povrhy, které budou v kombinaci zámková
dlažba a živice. V jižní části bude chodník rozšířen tak, aby jeho součástí byla cyklostezka.
Právě proto již při rekonstrukci návsi provedeme navazující chodníky v kombinaci živice - pro
cyklisty a zámková dlažba - pro chodce. V souladu s normou pro cyklotrasy. Realizace je
rozdělena i projekčně do 2 etap. Minimálně jednu bychom chtěli dokončit příští rok. Ideálně obě.
Vše závisí na množství finančních prostředků.
Nová místní komunikace mezi Kulturním domem a kostelem je připravena pro žádost
o dotaci. Nechtěli jsme o ni žádat, dokud nebudou realizovány výše uvedené rekonstrukce, které
měly přednost. Žádost bychom chtěli podat na jaře. Podmínkou je dohoda o finančním
vypořádání s majiteli pozemků, po kterých komunikace povede.
Zahájili jsme práce na architektonické studii „Rekonstrukce a nástavba kulturního
domu“. Ze studie by měl vyjít podklad pro další projektové práce. Zadání je takové, že bychom
rádi v kulturním domě přistavěli podkroví, kompletně vyměnili instalace vody, topení, elektro.
Plánujeme výměnu oken, opravu fasády a nové sociální zázemí sálu a restaurace. Dále chystáme
přípravu prostor pro obecní úřad, který by se do nich přestěhoval, rekonstrukci knihovny a
ubytovny.
Dům s pečovatelskou službou pro seniory je další investice, které klademe podstatně
větší prioritu, než výstavbě sportovní haly. Bohužel obec nedisponuje pozemky, na kterých by
mohla výstavba proběhnout. Jednáme proto s několika majiteli pozemků v různých lokalitách
širšího centra obce tak, aby pro obyvatele byly veškeré služby dostupné pěšky. Do konce roku
bychom chtěli rozhodnout, kde tento dům bude stát. Rozhodující kritériem je pro nás
samozřejmě cena pozemku.
Zhruba v polovině jsou práce na územním plánu obce Dražice. Rádi bychom jej měli
kompletně schválen do poloviny příštího roku.
Místostarosta - Lubomír Smažík
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Škola začala
Školní rok 2008/2009 byl slavnostně zahájen dne 1. 9. 2008. Dražickou školu navštěvuje
v současné době 60 žáků, kteří jsou rozděleni do 3 tříd. První ročník navštěvuje 14 žáků, druhý
ročník 12 žáků, třetí ročník 12 žáků, čtvrtý ročník 14 žáků, pátý ročník 8 žáků.
První ročník je samostatný - třídní učitelka Mgr. Blažena Volfová, druhý ročník je spojený
s třetím ročníkem - třídní učitelka Jaroslava Mičíková, čtvrtý ročník je spojený s pátým ročníkem
- třídní učitel Mgr. Petr Mrzena. Toto spojení umožňuje žákům kvalitní vzdělávání.
V pedagogickém sboru došlo ke změně. Na škole skončila na vlastní žádost Mgr.
Vladimíra Martínková. Na její místo nastoupila zkušená a kvalitní paní učitelka Jaroslava
Mičíková. V základní a mateřské škole pracuje celkem 12 pracovníků, 8 pedagogických
pracovníků a 4 nepedagogičtí pracovníci pod vedením ředitele školy Mgr. Petra Mrzeny.
Z osmi pedagogických pracovníků je zaměstnáno 6 na základní škole a 2 v mateřské škole.
4 nepedagogičtí jsou rozděleni – 3 na základní škole a 1 v mateřské škole.
O školní družinu se stará paní vychovatelka Jaroslava Salabová, která ještě vyučuje
tělesnou výchovu v 1., 2. a 3. ročníku. Dále na škole pracuje Mgr. Miroslav Martínek, který
vykonává část úvazku jako učitel základní školy a část úvazku jako vychovatel školní družiny.
Na škole působí asistent pedagoga - paní Hana Krátká, která část své pracovní náplně vykonává
na pracovišti mateřské školy. O dobrou a kvalitní stravu pro celý areál základní a mateřské školy
se stará kolektiv školní jídelny pod vedením paní Renaty Samcové. Ve školní jídelně dále
pracuje vedoucí kuchařka Zdena Halašová a kuchařka Jitka Fuková.
O údržbu a úklid v budově základní školy dbá Renata Samcová a Jitka Fuková. O úklid a
pomocné práce v mateřské škole se stará Blanka Nováková. V mateřské škole pracuje vedoucí
učitelka Věra Packová a učitelka Zdena Šimáková.
V rámci školní družiny probíhá na škole mimoškolní zájmová činnost v kroužcích:
dovedné ruce, florbal, pěvecký sbor a tamboři, country, počítačový kroužek, leteckomodelářský
kroužek, kroužek francouzského jazyka, kroužek náboženství. Dále na škole působí kroužky
logopedie a kroužek specifických poruch učení. To je krátká zpráva dražické školy o zahájení
dalšího školního roku.
Mgr. Petr Mrzena, ředitel školy

Zprávy z mateřské školky
S nadcházejícím podzimem se rádi zavzpomínáme na léto. Třeba na to, jak jsme byli na
výletě v Třeboni na zámku. Pro sledování pohádky o princezně, bílé paní a strašidlech nám ani
nevadil déšť, který nás zkrápěl při prohlídce zámeckého parku a rybníka Svět.
Zato na zahradní slavnosti při rozloučení s předškoláky se na nás usmívalo sluníčko,
rodiče i hosté. Veselá trička, která si předškoláci odnášeli jako památku na mateřskou školu jim
jistě pomohou ke spokojenosti a pohodě při docházce do základní školy.
1. září jsme se sešli v téměř plném počtu. Do školy je zapsáno 36 dětí, kapacita zařízení
je 40 dětí.
Již během září jsme stihli navštívit výstavu zemědělské techniky, upéct si špekáčky
společně s maminkami a vyzkoušeli si jízdu na čtyřkolkách a koloběžkách na dopravním hřišti.
A co ještě zažijeme do konce kalendářního roku? Připravujeme vystoupení pro seniory
v obci, společné pracovní odpoledne s maminkami při tvorbě podzimních a zimních dekorací a
samozřejmě vánoční besídku a radostné překvapení pod vánočními stromečky.
A co nás čeká v novém roce, o tom vás rádi budeme informovat příště.
Věra Packová

11

Burza
Ve dnech 25. a 26. září 2008 se konala v Restauraci Zlatá Brána burza dětského
oblečení a obuvi – podzim/zima. Maminky zde mohly prodávat, ale zároveň i levně nakoupit.
Své věci k prodeji přišlo nabídnout 27 zájemkyň a bylo přijato okolo 1000 kusů oblečení a
obuvi. Nakupujících bylo asi 40. Celkem se prodalo na 300 kusů.
Další tato burza je plánována na jarní měsíce roku 2009 pro období jaro/léto.

Hasiči – dotace
SDH Dražice obdržel od Krajského úřadu Jihočeského kraje dotaci z Grantového
programu na podporu jednotek SDH obcí Jihočeského kraje ve výši 33 600,- Kč. Tato dotace
byla určena na pořízení ochranných pomůcek pro SDH, bylo pořízeno 6 ks nových ochranných
přileb včetně zátylníků a 6 párů ochranných rukavic. Celková částka za ochranné pomůcky činila
52 692,- Kč, rozdíl uhradila obec ze svých finančních prostředků.

Sběrný dvůr Opařany
Obec Dražice uzavřela s obcí Opařany písemnou smlouvu o využívání systému nakládání
s komunálním odpadem ve sběrném dvoře obce Opařany. Pro naše občany to znamená, že
mohou odpad odvážet na tento sběrný dvůr, pokud odpad bude splňovat definici „komunální
odpad“, bude poplatky za odebrání tohoto odpadu hradit obec Dražice, ostatní druhy odpadů si
budou muset občané hradit sami.

SBĚRNÝ DVŮR KOMUNÁLNÍHO ODPADU
(pro obce Opařany, Stádlec, Rataje, Řepeč, Dobronice u Bechyně, Haškovcova Lhota, Zběšičky
a Dražice)
Vlastník :
Obec Opařany, 391 61 Opařany č. p. 30,
IČ 00252638, DIČ CZ252638
Provozovatel:
Obec Opařany prostřednictvím Obecního úřadu Opařany,
391 61 Opařany č. p. 30
tel. 381 287 028, fax 381 287 215
Zodpovědná osoba:
Vladimír Adam – tajemník OÚ Opařany
Partyzánská 2495, 390 03 Tábor
tel/fax 381 287 215, 731 479 253
Odpadový hospodář:
Eva Jiránková, Brigádníků 2573, 390 02 Tábor
tel. 724 127 176
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Provozní doba:
letní čas
zimní čas

-

středa
pátek
sobota
středa
pátek
sobota

14,00 – 19,00
14,00 – 19,00
08,00 – 12,00
14,00 – 18,00
14,00 – 18,00
08,00 – 12,00

hodin
hodin
hodin
hodin
hodin
hodin

V DOBĚ STÁTNÍCH SVÁTKŮ A MEZI VÁNOČNÍMI SVÁTKY A KONCEM ROKU
JE SBĚRNÝ DVŮR UZAVŘEN
Více informací o odpadovém hospodářství na www.oparany.cz v oddíle odpady.

Dotace na místní komunikace za úřadem
V obci Dražice v měsících srpnu až listopadu 2008 probíhá rekonstrukce místních komunikací
v celkovém objemu 4,2 milionu Kč. V rámci výše zmíněných finančních prostředků bude
provedena obnova živičného povrchu komunikace a chodníků v centru obce. Součástí stavby je
též částečná rekonstrukce veřejného osvětlení. Tato akce je z převážné části financována
z Evropského fondu pro regionální rozvoj, z programu ROP NUTS II Jihozápad. Díky
zhotoviteli stavby, firmě Strabag a.s. a jeho zaměstnanců, probíhá stavba dle harmonogramu a
ve výborné kvalitě.

Czechpoint
Od 1.1.2008 je na obecním úřadě v provozu kontaktní místo projektu Czech POINT, je zde
možné na počkání získat výpisy z obchodního, živnostenského a trestního rejstříku a výpisy
z katastru nemovitostí (není možné vydat ověřenou kopii katastrální mapy). Do uzávěrky tohoto
čísla občasníku bylo vydáno 77 výstupů z tohoto systému, převažují výpisy z katastru
nemovitostí, druhou nejčastější poskytovanou službou jsou výpisy z trestního rejstříku.

Hasiči
Dne 10. 5. 2008 proběhl v Dražicích sběr železného odpadu pořádaný dobrovolnými hasiči z
Dražic.
Okrsková soutěž mužstev dobrovolných hasičů a hasiček se tentokrát konala v Radimovicích u
Tábora a to v sobotu dne 24. 5. 2008.
Z Dražic reprezentovala opět 4 družstva a tentokrát se zadařilo. Výsledky byly výborné, putovní
poháry zůstaly doma:
MUŽI A (starší) – 1. místo
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MUŽI B (mladší) – 4. místo
ŽENY A (starší) – 2. místo
ŽENY B (mladší) – 1. místo
Tento krásný výkon pak náležitě oslavili.
Dne 28. 6. 2008 se Dražičtí dobrovolní hasiči zúčastnili 140. výročí SDH v Táboře. Celodenní
program začal průvodem města všech hasičských sborů, následovala ukázka a výstava hasičské
techniky. Ve večerních hodinách byl na náměstí připraven koncert skupiny Laura a její tygři. Při
setmění táborští hasiči předvedli světelnou fontánu nad Jordánskou hrází a celý den byl zakončen
nádherným ohňostrojem.
Na konec prázdnin zorganizovali hasiči svůj už v pořadí 4. Hasičský den, jako tradičně, na
školním hřišti v Dražicích.
Program začal tentokrát v 16. hodin. Byly zde předvedeny útoky různými způsoby. Kromě dvou
již zaběhlých družstev mužů přibylo ještě třetí, složené z těch nejmladších.
Předvedli se zde i mladí modeláři se svými modely letadýlek.
Na závěr nechyběla ani „HASIČSKÁ HUDEBNÍ FONTÁNA“ za doprovodu klasické hudby.
Po celé odpoledne bylo zajištěno občerstvení a hudba.
Volby 2008
Počet
hlasů
Pořadí
Název strany, hnutí nebo koalice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Česká strana sociálně demokratická
Občanská demokratická strana
Komunistická strana Čech a Moravy
SNK Evropští demokraté
Strana zelených
KDU ČSL
Dohoda pro změnu
Doktoři (za uzdravení společnosti)
Dělnická strana - za zrušení poplatků ve
zdravotnictví
Sdružení pro republiku
Strana důstojného života
Celkem

89
71
49
10
8
6
6
3
3
2
1
248

Volební účast 41,81 %
Prodej bytového domu Dražice č.p. 190
Vážení občané,
v souladu s usnesením Zastupitelstva obce Dražice si Vám tímto dovolujeme oznámit, že obec
Dražice prodává do osobního vlastnictví byty v bytovém domě Dražice 190. Byty jsou zapsány
včetně garáží každý zvlášť na katastru nemovitostí. Část bytů kupují přímo nájemníci. Další část
je volná nebo bude v krátké době uvolněna. Tyto byty budou nabídnuty k volnému prodeji
prostřednictvím realitní kanceláře. Než se tak stane, dovolujeme si nabídnout tyto byty občanům
Dražic. Informace o velikosti a cenách Vám budou poskytnuty na základě Vaší písemné žádosti.
Tu je možno podat osobně či mailem na adresu obce Dražice.
Zastupitelstvo obce Dražice
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OSMIČKA v historickém kalendáři naší obce
KRONIKA rok 1938
6. ledna konána byla Valná hromada hasičská v hostinci u paní M. Samcové č. p. 1. Ve sboru
bylo 34 členů činných a 108 přispívajících. Bylo usneseno zakoupit pro sbor nové obleky.
Narozeniny T. G. Masaryka oslaveny byly školní slavností 6. března. Proslov měla paní učitelka
Černochová, zpěvy nacvičil pan učitel Červený.
V zemi Rakouské udál se přes noc ma 11. března státní převrat, neboť Rakousko splynulo s říší
Německou. Od toho dne začíná se mezi lidem projevovati obava z války.
Již delší dobu bylo možno pozorovati nedostatek pracovních sil u zemedělců. Nebylo možno
opatřiti zejména svobodnou čeleď a to hlavně služky k obsluze dobytka. Všechny pracovní síly
odcházely za prací do měst a na vsi nechtěl nikdo pracovat. Hospodáři byli nuceni objednat si
obdobnou čeleď ze Slovenska nebo z Podkarpatské Rusi. Během roku jich přišlo do obce pět.
Třetího května založena byla Národní střelecká jednota. Přihlásilo se 25 členů. Velitelem zvolen
Jaroslav Volek. Výcvik členů byl prováděn 2x týdně.
21. květen byl svátkem celého kraje, neboť do Tábora přijel president republiky dr. Beneš se
svou chotí a vysokými úředníky. Z naší obce byla na tuto slavnost vyslána hasičská deputace s
praporem.
Bohužel tento den byl neslavnostně zakončen tím, že byli do zbraně povoláni někteří příslušníci
branné moci z celé republiky, tedy i z naší obce. Od této doby nastala všeobecná nejistota, lidé
nevěděli, zda mají podnikat či nikoliv, s napětím byla očekávána doba příští.
Do rámce této nejistoty přišly obecní volby, které se konaly 12. června. Bylo podáno 5
kandidátních listin a to za strany – republikánskou, místní domovinu, sociálně demokratickou,
národně socialistickou a lidovou. Nejvíce hlasů obdržela strana národně socialistická a to 129,
nejméně sociálně demokratická, jen 15. Při volbách bylo vybíráno na obranu státu. Bylo vybráno
490 korun, které byly zaslány svému účelu. Volba starosty konala se 16. července. Zvolen byl
dosavadní starosta p. Jan Mrázek, rolník, č. 41, jeho náměstkem pan Jan Samec č.93 a
pokladníkem pan Antonín Šimek č.40 .
V pátek 23. září v 10 hodin večer rozhlas oznámil, že president republiky nařídil mobilisaci čsl.
branné moci. Noc z pátku na sobotu byla probděna. Kolem třetí hodiny ranní, kdy už byly
vylepeny mobilisační vyhlášky, přišli do obce vojáci z Tábora. Sobotního rána již odcházeli
otcové a synové na nádraží za doprovodu plačících členů rodiny. Z naší obce narukovalo 39
mužů. Odvedeno bylo postupně 16 koní, nejprve evidenční, pak i neevidenční. Všechno se to
projevilo v zemědělských pracech. Někde scházel otec, jinde syn, někde zase potah a tak práce
byly vykonávány nedostatečně. Ještě jedna rána v těchto pohnutých dnech zasáhla naši obec.
Byla to nemoc vepřového a hovězího dobytka-slintavka a kulhavka. Přestože probíhalo
očkování, nemoce trvaly více než dva měsíce, mnoho kusů dobytka uhynulo. Zavírám-li tento
rok, který je tak pohnutý a plný událostí, nepřeji si nic jiného, než aby rok nastávající byl lepší a
klidnější, zapsal 31. prosince 1938 pan Jaroslav Samec, Dražice 47.
Z obecní kroniky vypsala Jaroslava Mičíková, kronikářka obce.
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Sport
… cvičení žen a dívek
Cvičení žen a dívek (aerobik a posilování) probíhá každý čtvrtek od 18.30 do 20.00 hodin
v nově zrekonstruované cvičebně u školy.
Hana Krátká

… fotbal
Muži A zahájili ročník 2008/2009 katastrofálně a po 5 odehraných kolech byli v tabulce
krajského přeboru na posledním místě bez jediného bodu. Na hráčích bylo vidět, že sice celé léto
běhali, posilovali, jezdili na kolech, ale na hrací plochu se dostali až po začátku mistrovské
soutěže.
Poté se však ukázala síla kolektivu, který poctivě trénoval a dočkal se solidních výsledků.
Nakonec dosáhl po 16. kole 19 bodů a obsadil 11. místo s předpokladem klidnějšího
přezimování.
Naopak muži B se od začátku soutěže drží na špici a ve 3. třídě mužů bojují o postup do
okresního přeboru.
Dorost a žáci hrají nově vytvořené soutěže 5 + 1, resp. 7 + 1.
Velkou radost dělá mladší přípravka, která je na čele své soutěže.

… volejbal, nohejbal, tenis
Od dubna do října byly v plné permanenci volejbalové, tenisové i nohejbalové kurty. Z
nich se sportovci nyní přesouvají do sportovních hal a tělocvičen.
Zdeněk Krátký

… stolní tenis
Úderem prvního říjnového týdne se naplno rozběhly okresní soutěže stolních tenistů
skupiny "A" a "B", které mají shodně po 12 mužstvech. Naše týmy "A" a "B" si vedou velice
solidně.
Oddíl navíc uspořádal úspěšný Memoriál Lubomíra Běhouna a připravuje tradiční
vánoční turnaj. V současné době se hráči stěhují do nově vybudované cvičebny u základní školy
v Dražicích.
Jiří Šerý
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Letečtí modeláři
Titul mistra republiky po čtyřech letech opět v Dražicích
V sobotu 27. září 2008 se konalo v Kožlanech u Plzně Mistrovství České republiky
v leteckém modelářství.
Leteckomodelářský klub Dražice reprezentovali v kategorii házedel Jaroslav Halaš (10
let), který obsadil na svém prvním republikovém startu vynikající 5. místo a Vít Krátký (13 let),
kterému se podařilo vybojovat titul mistra republiky. Zvítězil s náskokem 55 vteřin před
Lukášem Valachem z Kroměříže.
Mistrovský závod dokončilo 39 závodníků z 12 krajů ČR, kteří se na mistrovství
z krajských kvalifikací probojovali.
Na velkém úspěchu má největší podíl vedoucí klubu Pavel Liška, kterému
s přípravou závodníků nejvíce pomáhali Jan Liška (bývalý žákovský mistr republiky) a Jaroslav
Malenický.
Pavel Liška
Fandit fotbalu se dá třeba i v kostýmu princezny, jak je vidět na fotografii.
Takto netradičně oslavilo družstvo volejbalistek svůj první rok činnosti a fotbalové mužstvo "B" svojí již
několikátou výhru v této sezoně.

První výlov rybníka Na Suchých
První listopadovou sobotu letošního roku uspořádala obec Dražice společně s rybářským
sdružením Na Suchých první výlov našeho rybníka. Po kolaudaci rybníka v roce 2004 byla
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provedena předepsaná osádka ryb a nyní všichni s napětím očekávali, jaký bude přírůstek. S
potěšením můžeme oznámit, že Český rybářský svaz, který odborně prováděl výlov, zhodnotil
přírůstek na váze a množství jako velmi úspěšný. Český rybářský svaz si cca 400 kg ryb odvezl
na zpracování a ve stejné váze vysadí v jarních měsících novou násadu. Úspěšnost akce
zachycuje fotografie hlavních aktérů porybného pana Dvořáka a královny rybníka, štiky dlouhé
120 cm.
Stanislav Flígr, starosta

Setkání důchodců
Podzimní setkání důchodců proběhlo 25. října od 14 hodin v restauraci „Zlatá brána“. Na
60 účastníků čekalo vystoupení dětí z Mateřské školy a žáků Základní školy v Dražicích.
Pohádkové pásmo nejmenších, recitaci, vystoupení hudební školy Kaby, hru na akordeon
Honzíka Švece a country tance, zakončila módní přehlídka malých manekýnek v duchu 60. let.
Všichni si mohli pochutnat na večeři a zákuscích ke kávě. K poslechu hrálo sehrané
harmonikářské duo z Radkova. Došlo i na pár tanečků a sólo pro nejstaršího občana obce pana
Jana Máchy, který bude slavit v prosinci 90 let. U vchodu do sálu si přítomní mohli zalistovat a
zavzpomínat nad kronikami Sboru pro občanské záležitosti.
Poslední „dříve narození“ odcházeli okolo sedmé hodiny, a tak se dá konstatovat, že se
další podzimní setkání důchodců vydařilo.
SPOZ Dražice, Hana Krátká
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Vánoční a povánoční pozvání:
Na neděli 14. 12. 2008 - připravuje Soukromá škola Kaby a ZŠ v Dražicích
kulturní program pod názvem „Adventní procházka“. Začátek bude v 15
hodin v jídelně restaurace Zlatá Brána v Dražicích.
Ve středu 17. 12. 2008 – pořádá ZŠ a MŠ v Dražicích Vánoční besídku v
Kulturním domě v Dražicích. Začátek je v 17 hodin.
Ve dnech 22., 23. a 24. 12. 2008 - bude ná návsi v Dražicích tradiční
ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU. Začátek je v 16,30 hodin.
Během ledna proběhne pod záštitou Sdružení rodičů a ZŠ v Dražicích
Tříkrálová sbírka.
Sobota 17. 1. 2009 – Hasičský ples.
Pátek 20. 2. 2009 - Sportovní ples.
Pátek 20. 3. 2009 - Školní ples.



Hodně zdraví, štěstí, osobních a pracovních úspěchů a pevné vykročení
do nového roku 2009
Přeje redakční rada

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
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