Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Skončila plesová sezona, a to je neklamným
znamením, že začne jarní období. Podle kalendáře
by jaro již mělo být tady, ale počasí v posledních
dnech tomu nenasvědčuje. A tak se opět naplňuje
pořekadlo, že zima a berní úřad nikdy nic neodpustí. Když jsem se v úvodu zmínil o plesové sezoně,
chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se
podíleli na uspořádání prvního Reprezentačního
plesu obce a základní školy Dražice. Tato akce,
stejně jako ostatní spolkové plesy, se stala krásnou
společenskou událostí letošní zimy spojenou se
zábavným večerem. V případě zájmu našich spoluobčanů předpokládáme uspořádání dalších ročníků i v následujících letech. V uplynulém období
se uskutečnilo více vydařených akcí. Jednou z nich
byl i 2. ročník Dražického koštu pálenek, který se
konal díky iniciativě p. Kotšmída, a je potřeba říci,
že uvedená akce má stoupající tendenci, a to jak
v počtu hodnocených vzorků, tak v počtu hodnotících znalců. V neposlední řadě bych se chtěl zmínit o masopustním průvodu, který podle mne měl
za dobu mého starostování nejlepší úroveň a nej-

větší počet masek. Vydařené odpoledne i odborný
zvukový doprovod podpořili svou účastí i Dražičtí

komedianti a mnoho dalších našich spoluobčanů.
Krásnou akcí byl i následující dětský maškarní ples
v našem kulturním domě, který pro děti uspořádala Nezávislá organizace mládeže z naší obce.
Neměl bych zapomenout rovněž na vánoční turnaj
ve stolním tenise, novoroční putování a setkání pamětníků nad fotografiemi.
V letošní zimě však nebylo všechno jenom o zábavě. V uplynulých měsících nás nejvíce zaměstnala přístavba naší mateřské školy. Stavbu se
nám podařilo dokončit v rekordně krátkém čase,
a tak již v únoru mohla být nová třída zkušebně
spuštěna. V jarním období nás čeká výstavba nové
komunikace „KD-kostel“ včetně inženýrských sítí.
Vzhledem k tomu, že na akci budeme čerpat evropské peníze, je stanoven nejzazší termín dokončení
na polovinu června. V zimě jsme rovněž zpracovali
několik žádostí o dotace různých poskytovatelů
(ZŠ, dětské hřiště, komunikace).
Závěrem mi dovolte, popřát Vám hodně zdraví
a sil do jarních měsíců.
Stanislav Flígr, starosta obce


Výtah z jednání zastupitelstva obce
2. jednání, konané 11. 12. 2014
 informace o čerpání rozpočtu obce Dražice
k 31.10.2014 vzata na vědomí.
 informace o starostou schváleném rozpočtovém opatření číslo 18/2014.
 7 hlasy schváleno pověření starosty schvalováním rozpočtových opatření (znění uvedeno v usnesení), 2 hlasy proti.
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby v souladu
s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č.128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, byla stanovena kompetence starosty
obce k provádění jednotlivých rozpočtových
opatření v případě potřeby mezi jednotlivými
zasedáními zastupitelstva v následujícím rozsahu:
Starosta obce může samostatně provádět
rozpočtová opatření v případech rozpočtového
zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů, toto ustanovení se
týká i účelově vydávaných prostředků jiným
rozpočtům bez omezení částkou.
Dále starosta může provádět rozpočtová
opatření obce v příjmech v plné výši, ve výdajích mezi položkami tak, aby nedošlo k překro-
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čení rozpočtované částky v rámci jednotlivých
paragrafů o více než 200 000,- Kč, v případě
nerozpočtovaného paragrafu též o více než
200 000,- Kč.
Zároveň starosta může každoročně na konci
kalendářního roku provádět rozpočtové změny
v plném rozsahu v příjmech i výdajích vzhledem k tomu, že se zastupitelstvo obce naposledy schází přibližně v polovině měsíce prosince
a do konce roku mohou nastat situace, kdy
bude potřeba rozpočtové změny ještě provést.
O provedených rozpočtových změnách bude
starosta informovat zastupitelstvo na jeho nejbližším zasedání.
Pokud nenastane žádná z výše uvedených
situací, bude rozpočtová opatření provádět zastupitelstvo.
 schválen přebytkový rozpočet obce Dražice
na rok 2015.
 schválen rozpočtový výhled obce Dražice
na roky 2015-2017.
 schváleno znění darovací smlouvy, která
byla uzavřena mezi obcí Dražice a společností E.ON ČR s.r.o. za účelem darování vánoč-









ního osvětlení stromu v hodnotě 33 033,- Kč
a dodatečně pověřen starosta podpisem této
smlouvy.
schváleno znění smlouvy o užívání hasičské
zbrojnice, která bude uzavřena mezi obcí
Dražice a SDH Dražice, starosta pověřen jejím podpisem. Hasičská zbrojnice bude hasičům předána k užívání dne 12.12.2014.
informace o výpovědi nájemce z nájmu
nebytových prostor restaurace „Na Hřišti“,schváleno zveřejnění záměru pronájmu
těchto nebytových prostor s podmínkou minimální výše nájemného 400,- Kč/m2 a rok.
paní M.E. požádala obec Dražice o prodej
pozemku p.č. 135/17 v k.ú. Dražice u Tábora do jejího vlastnictví. Paní P.D. požádala obec Dražice rovněž o prodej pozemku
pč. 135/17 a dále pak částí pozemků
p.č. 135/14 a 135/16, vše v k.ú. Dražice u Tábora, do jejího vlastnictví. Žádost zamítnuta.
schváleno znění Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení práva věcného břemene umístění
distribuční soustavy – kabelového vedení NN a pilíře NN na pozemku p.č. 1860/1
pokračování na str. 2 ▶
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Výtah z jednání zastupitelstva obce
pokračování ze str. 1 ▶















v k.ú. Dražice u Tábora, která bude uzavřena
mezi obcí Dražice a společností E.ON Distribuce, a.s. úplatně za cenu 1000,- Kč bez
DPH.
schváleno znění Smlouvy č. 1030022234/001
o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného
břemene umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN na pozemcích p.č. 61/3,
73/3, 75/2, 77/1, 82, 83, 103/1, 104/1, 2159
a 2243, vše v k.ú. Dražice u Tábora, která
bude uzavřena mezi obcí Dražice a společností E.ON Distribuce, a.s. úplatně za cenu
3000,- Kč bez DPH.
schváleno
znění
Smlouvy
č.
ZP014330000738/001 o zřízení práva věcného
břemene podle § 59 odst. 2 energetického
zákona osobní služebnosti plynárenského
vedení na pozemku p.č. 1086/5 v k.ú. Dražice u Tábora, která bude uzavřena mezi obcí
Dražice a společností E.ON Distribuce, a.s.
úplatně za cenu 1000,- Kč bez DPH.
schválili znění Smlouvy číslo ZP014330000746/001 o zřízení práva věcného
břemene podle § 59 odst. 2 energetického
zákona osobní služebnosti plynárenského
vedení na pozemku p.č. 2204/10 v k.ú. Dražice u Tábora, která bude uzavřena mezi obcí
Dražice a společností E.ON Distribuce, a.s.
úplatně za cenu 1000,- Kč bez DPH.
schválili znění Smlouvy číslo ZP014330023857/001 o zřízení práva věcného
břemene podle § 59 odst. 2 energetického
zákona osobní služebnosti plynárenského
vedení na pozemku p.č. 2205/13 v k.ú. Dražice u Tábora, která bude uzavřena mezi obcí
Dražice a společností E.ON Distribuce, a.s.
úplatně za cenu 1000,- Kč bez DPH.
schváleno znění Smlouvy číslo ZP014330023815/001 o zřízení práva věcného
břemene podle § 59 odst. 2 energetického
zákona osobní služebnosti plynárenského
vedení na pozemku p.č. 2165/1 v k.ú. Dražice u Tábora, která bude uzavřena mezi obcí
Dražice a společností E.ON Distribuce, a.s.
úplatně za cenu 1000,- Kč bez DPH.
schváleno znění Smlouvy číslo ZP014330007363/001 o zřízení práva věcného
břemene podle § 59 odst. 2 energetického
zákona osobní služebnosti plynárenského
vedení na pozemku p.č. 374/6 v k.ú. Dražice u Tábora, která bude uzavřena mezi obcí
Dražice a společností E.ON Distribuce, a.s.
úplatně za cenu 1000,- Kč bez DPH.
schváleno znění Smlouvy číslo ZP014330000758/001 o zřízení práva věcného
břemene podle § 59 odst. 2 energetického
zákona osobní služebnosti plynárenského
vedení na pozemku p.č. 27/6 v k.ú. Dražice u Tábora, která bude uzavřena mezi obcí
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Dražice a společností E.ON Distribuce, a.s.
úplatně za cenu 1000,- Kč bez DPH.
 starosta navrhl prodej valníku za traktor,
který má obec v majetku a v současné době
téměř nemá u obce využití. Pan Melich navrhl valník zatím neprodávat vzhledem
k tomu, že ještě nevíme, jak se nám osvědčí
nakladač za traktor, který pořizujeme za finanční spoluúčasti Svazku obcí mikroregionu Táborsko.Odsouhlaseno prozatímní
odložení prodeje valníku.
 společnost Golden Castle s.r.o., která obci
pomáhá s prodejem nemovitosti čp. 134, navrhla snížení ceny této nemovitosti ,schváleno aby byla obec seznámena s výší ceny,
kterou by byl případný zájemce ochoten
akceptovat, poté by zastupitelstvo rozhodlo,
zda za tuto cenu bude či nebude nemovitost
prodána.
 schváleno opětovné uzavření veřejnoprávní
smlouvy na úseku projednávání přestupků
s městem Tábor. Obec Dražice nadále není
schopna svými orgány výkon přenesené působnosti na tomto úseku zabezpečit.
 schválen plán inventur pro rok 2014.
 odsouhlaseno podání žádostí o dotace z Programu obnovy venkova, a to:
- Dotace na opravu chodníků před kulturním
domem a opravu části komunikace za kulturním domem, na kterou bude navazovat
nová místní komunikace KD-kostel. Minimální spoluúčast obce bude 30 % z celkových nákladů.
- Dotace na akci „Vybavení nástavby mateřské
školy Dražice“ za finanční spoluúčasti okolních obcí (Drhovice, Meziříčí, Svrabov, Balkova Lhota a Radkov). Minimální finanční
spoluúčast obce Dražice bude 30 % z celkových nákladů, pokud zastupitelstva okolních
obcí odsouhlasí finanční spoluúčast, bude
každá obec financovat 5% z celkových nákladů, maximálně však 13 000,- Kč (o tento
procentní podíl se sníží podíl obce Dražice).
 odsouhlaseno podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na dovybavení
dětského hřiště u mateřské školy v Dražicích. Finanční spoluúčast obce bude min.
30 % z celkových nákladů.
 schváleno ponechání nájemného v bytových
a nebytových prostorách obce Dražice pro
rok 2015 na úrovni roku 2014, tzn. v roce
2015 nebude u nájemného uplatňována inflační doložka.
schváleno ponechání cen vodného a stočného pro rok 2015 na úrovni cen roku 2014,
tzn. vodné 50,36 Kč bez DPH a stočné
13,60 Kč bez DPH.
 odsouhlaseno poskytnutí finančního daru
Základní škole a Mateřské škole a poskytovateli sociálních služeb KAŇKA o.p.s. ve výši













4 000,- Kč. Ostatním žadatelům bude zaslán
dopis, ve kterém budou vyrozuměni, že pokud budou jejich služby poskytovány občanům obce Dražice a obec Dražice bude o této
skutečnosti informována, bude jim poskytnut finanční příspěvek.
informace o doplňkové volbě do školské
rady z řad pedagogů ZŠ Dražice.
informace o průběhu prací na nástavbě MŠ
Dražice.
schváleno od 1.1.2015 (předpokládaný termín, v případě potřeby bude tento termín
prodloužen o měsíc na 1.2.2015) navýšení
celkové kapacity v rejstříku škol a školských
zařízení příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor,
se sídlem Dražice 57, 39131 Dražice, a to
u mateřské školy a u školní jídelny – výdejny
z 56 na 72 dětí.
Mgr. Růžičková informovala, že na obci Dražice byla provedena kontrola plnění úkolů
z usnesení jednotlivých zastupitelstev (zasedání č. 40 až 44 a ustavující zasedání). Dále
byla provedena kontrola hospodaření ZŠ
a MŠ Dražice v roce 2014. Obě tyto kontroly
proběhly se závěrem – bez závad.
Jan Kuldan informoval, že na obci Dražice
byla provedena dne 19.11.2014 finanční
kontrola. Namátkou byly zkontrolovány
některé účetní doklady (faktury, pokladna,
výpisy) a pokladní hotovost pokladny č. 2.
Kontrola proběhla se závěrem – bez závad.
projednán návrh, aby komunikace kolem
školy byla jednosměrná. Starosta pověřil
předsedu dopravního výboru, aby situaci
zmapoval a do příštího zasedání zastupitelstva připravil návrh řešení této dopravní
situace.
ředitelka ZŠ a MŠ Dražice Mgr. Vosátková
poděkovala všem přítomným za spolupráci
a popřála všechno nejlepší do roku 2015.

3. jednání, konané 29. 1. 2015
 vzata na vědomí informace o čerpání rozpočtu obce Dražice k 31.12.2014.
 vzato na vědomí schválené rozpočtové opatření číslo 19/2014.
 schváleno rozpočtové opatření č. 1/2015.
 schváleno znění Smlouvy č. 1030018764/001
o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného
břemene za účelem umístění distribuční
soustavy – nového kabelového vedení NN
na pozemku p.č. 2169 v k.ú. Dražice u Tábora, která bude uzavřena mezi obcí Dražice
a společností E.ON Distribuce, a.s. úplatně
za cenu 780,- Kč bez DPH.
 Paní J.S. požádala o odkup pozemků
ve vlastnictví obce Dražice, které její rodina
již dlouhou dobu užívá, jsou zaplocené a přiléhají k pozemku st.p. 123 v k.ú. Dražice
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Výtah z jednání zastupitelstva obce
u Tábora. Jedná se o části pozemků p.č.
2158 a 2159 v k.ú. Dražice u Tábora. Schválen záměr prodeje částí pozemků p.č. 2158
(cca 13 m2) a p.č. 2159 (cca 18 m2) v k.ú. Dražice u Tábora .
 přečten dopis z Ministerstva obrany ČR,
týkající se problematiky převzetí pozemků
p.č. 1679 a 1682 v k.ú. Dražice u Tábora pod
bývalou skládkou odpadu, o které je veden
spor. Ministerstvo obrany navrhlo převedení těchto pozemků do vlastnictví obce
s tím, že by ke stavbě skládky mělo zřízeno
služebnost užívacího práva. Mgr. Růžičková
připravila odpověď na tento dopis, kterou
přečetla a vysvětlila důvody jednotlivých
bodů odpovědi (za podmínky, že bude právo
služebnosti zřízeno, nebrání se obec Dražice
vlastnickému právu k předmětným pozemkům).Znění dopisu schváleno a Mgr. Růžičková pověřena jeho podpisem.
 vzata na vědomí informace o „Inventarizační zpráva o provedení inventarizace majetku
a závazků obce Dražice za rok 2014“
 schváleno znění Výzvy k podání nabídek
k zadávacímu řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu 2. kategorie „Místní komunikace Kulturní dům – kostel Dražice“
včetně zadávací dokumentace k této akci
a seznamu oslovených firem.
 schváleno poskytnutí finančních příspěvků
na rok 2015 organizacím, které o ně požádaly a jejichž výše již byla zohledněna v rozpočtu obce Dražice na rok 2015 takto:
Ochrana fauny Votice
2 000,- Kč
MS Raště Dražice
10 000,- Kč
Sdružení rodičů ZŠ Dražice
10 000,- Kč
Dražičtí komedianti
10 000,- Kč
Nezávislá organizace mládeže Dražice
10 000,- Kč
SK Palermo Dražice
10 000,- Kč
Leteckomodelářský klub Dražice
10 000,- Kč
SDH Dražice
10 000,- Kč
TJ Dražice
240 000,- Kč
ZŠ a MŠ Dražice
660 000,- Kč
 schváleno podání žádosti o dotaci na akci
„Dražice-výstavba obecní tělocvičny“ včetně
výše finanční spoluúčasti obce ve výši 50%.
 zamítnuta žádost TJ Dražice o mimořádný
finanční příspěvek ve výši 15 000,- Kč, který
bude použit výhradně pro mládežnická mužstva v rámci oddílu kopané.
 schváleno znění „Příkazní smlouvy o zpracování mzdové agendy č. 8007“ včetně dodatku č. 1 k této smlouvě, zároveň pověřili
starostu podpisy těchto dokumentů.
 informace o možnosti uzavřít smlouvu
s realitní kanceláři Reality ONE s.r.o. se sídlem v Táboře za účelem výhradního poskytování realitních služeb.
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 informace o odstranění nevyhovujících kovových prolézaček u školy.
 pan Lev informoval o projednaných variantách a možnostech dopravního řešení silnice
kolem ZŠ Dražice, zda ponechat obousměrný, či zřídit jednosměrný provoz.
 informace o postupu přípravy výstavby
domu pro komunitní bydlení (dům s pečovatelskou službou). Je podána žádost o stavební povolení tohoto domu, předpoklad vydání stavebního povolení je do konce března
2015. Zároveň starosta absolvoval jednání
s vedením města Tábora o možnosti poskytování terénních sociálních služeb ze strany
organizací, zřizovaných městem Tábor, i občanům obce Dražice.
 Páter Zahradníček končí na farnosti Klokoty
a Dražice a rozloučil se s vedením obce.
 informace o tom, že obec Dražice překročila hranici 800 obyvatel, k 31. 12. 2014 měla
obec 806 obyvatel. V souvislosti s překročením této hranice je možné navýšit mzdy starosty a místostarosty. Rozhodnuto, že mzdy
starosty a místostarosty zůstanou i přes
zvýšení počtu obyvatel na úrovni roku 2014
tak, jak bylo odsouhlaseno zastupitelstvem
po komunálních volbách.
 schváleno zřízení Wifi bodu na budově kulturního domu.
 proběhlo kolaudační řízení nástavby MŠ
Dražice. Školka byla dnem 29.1.2015 uvedena do zkušebního provozu. Rozpočtovaná
cena dle URS by byla 7 822 000,- Kč + DPH.
Náklady, které dosud obec vydala na výstavbu, činí k dnešnímu dni necelé 2 400 000,- Kč
včetně DPH. Odhad celkových skutečných
nákladů je 3 500 000,- Kč vč. DPH plus
250 000,- Kč na vybavení školky. Na vybavení školky obec požádala koncem roku 2014
o dotaci z Programu obnovy venkova. Část
letošních nákladů na výstavbu by mohla být
pokryta z dotačního programu, který bude
vyhlašovat 6.2.2015 Jihočeský kraj.
 dne 23.1.2015 proběhl zápis do 1.třídy ZŠ
Dražice. Zapsáno bylo 27 dětí, ze kterých bude
mít 3-5 dětí odklad. V družině je 44 dětí.
 odsouhlasena úprava služebního bytu v ZŠ
Dražice na družinu s učebnou včetně rozšíření WC.
 Mgr. Růžičková vznesla dotaz na přípravu
cyklostezky Dražice-Tábor.- je připravované
jednání se starostou města Tábor o této problematice.
 informace o stavu a finanční situaci sběrného dvora, kdy dotace obce na provoz činí
cca 100 000,- Kč. Po dalším roce provozu vyhodnotí obec vztah na výši poplatku za svoz
odpadu.
 pan Černý z řad občanů poděkoval starostovi a jeho spolupracovníkům za předešlá

období. Jak uvedl, jediná slabá stránka byla
volba bývalého ředitele ZŠ a MŠ Dražice, což
s nástupem nové ředitelky bylo, jak uvedl,
vyřešeno. Dále doporučil zajistit sledování
kvality výuky žáků tak, jak tomu bylo v předešlém období v programu „KALIBRO“. Dále
upozornil na nedostatky webových stránek
školy, kde chybí historie školy, počty dětí,
zápisy ze školské rady. Dále uvedl k webu
obce, že by uvítal v aktualitách akce s pamětníky, které v současné době probíhají. Velmi
poděkoval za opravu chodníku podél silnice
I. třídy včetně cesty ke hřbitovu. Doporučil
opravit cestu od Večerky ke kostelu a také
opravu zkratky na Meziříčí. Starosta odpověděl, že oprava cesty od Večerky ke kostelu
je naplánovaná a bude se realizovat podle
finanční situace obce. Školská rada projedná s paní ředitelkou způsob zjištění úrovně
výuky ve škole včetně dopracování chybějící
části kroniky školy. Na závěr starosta informoval, že komunikace na Meziříčí se nachází
na cizích pozemcích, i přesto se obec pokusí
ji v letošním roce opravit.

4. jednání, konané 24. 2. 2015
 informace o čerpání rozpočtu obce Dražice
k 31.1.2015.
 schváleno rozpočtové opatření č. 2/2015.
 schváleno „Rozhodnutí o vyloučení uchazeče“ z veřejné zakázky „Místní komunikace
Kulturní dům – kostel Dražice“, a to firmu
Služby Města Milevska, spol. s r.o. se sídlem
Karlova 1012, 39901 Milevsko a firmu Jiří
Hrůza, se sídlem Zbelítov 120, 39901 Milevsko na základě doručení písemného odstoupení od veřejné zakázky malého rozsahu.
 schváleno „Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky“ veřejné zakázky „Místní
komunikace Kulturní dům – kostel Dražice“, a to firmu Casta dopravní stavby s.r.o.,
se sídlem Pražská 467, 397 01 Písek,
IČO: 28084136 s nabídkovou cenou
2 237 616,- Kč bez DPH.
 schváleno znění Smlouvy o dílo s touto firmou a pověřen místostarosta podpisem této
smlouvy vzhledem k nepřítomnosti starosty.
 schváleno od 1.3.2015 navýšení celkové
kapacity v rejstříku škol a školských zařízení příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Dražice, okres Tábor, se
sídlem Dražice 57, 39131 Dražice, u školní
jídelny ze 100 na 130 dětí.
 schváleno podání žádosti obce Dražice o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání (3 pracovní místa), která bude podána na Úřad práce ČR,
pracoviště v Táboře a odsouhlasena finanční
pokračování na str. 4 ▶
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Výtah z jednání
zastupitelstva obce
pokračování ze str. 3 ▶




















spoluúčast obce Dražice na tomto projektu,
starosta pověřen podpisem dohody.
schváleno podání žádosti obce Dražice o dotaci na akci „Rozšíření MŠ Dražice“, která
bude podána na Krajský úřad Jihočeského
kraje a odsouhlasena finanční spoluúčast
obce Dražice na tomto projektu ve výši
573 238,- Kč, tj. 48,86 %.
informace o jednání s výborem životního
prostředí ohledně systému svozu bioodpadu
v obci Dražice. Na 3 místech v obci budou
od měsíce dubna do června každý týden vždy
od pátku do pondělka přistaveny kontejnery na bioodpad (sídliště západ u kontejnerů
na separovaný odpad, střed obce na návsi
a východ obce u firmy Sakutus). Od července
přibližně do listopadu budou kontejnery přistavovány 1x za 14 dní též od pátku do pondělka.
obdržena nabídka od firmy Luděk Fuka
ohledně odebírání bioodpadu. Tato firma by
odebírala a kompostovala bioodpad z obce
Dražice po dobu prvních pěti let zdarma.
schváleno znění „Dohody o budoucí spolupráci“, která bude uzavřena mezi obcí Dražice a firmou Luděk Fuka, se sídlem Nepřejov 3, 399 01 Milevsko za účelem kompostování bioodpadu obce Dražice na kompostárně Nepřejov.
Uzávěrka Dražického občasníku bude
27. 3. 2015.
obec spolu se ZŠ a MŠ Dražice se dohodla
na spolupráci při realizaci letního tábora
pro dražické děti. Ředitelka školy zajistí
uspořádání letního tábora, obec konání tohoto tábora finančně podpoří. Podrobnosti
ohledně této akce budou sděleny po upřesnění.
pan Melich informoval o konání okrskové
hasičské soutěže v Dražicích dne 23.5.2015.
zaslána pozvánka obci Slovany na družební
návštěvu do naší obce ve dnech 3.-5.7.2015.
Mgr. Růžičková vznesla dotaz na opravy
chodníků v části obce Dražice jih.Předseda
dopravního výboru pan Lev připraví návrh
řešení.
pan Janíček požádal o řešení dopravní situace v letních měsících (prodej zmrzliny)
na zastávce Dražice-Čamrda. V místě pro
zastavení autobusů stojí zaparkovaná auta
a autobus nemá kde zastavit.Pan Lev připraví návrh řešení.
schváleno znění tří smluv o výhradním poskytování realitních služeb, které budou
uzavřeny mezi obcí Dražice a firmou Reality
ONE s.r.o. se sídlem U bechyňské dráhy 790,
390 02 Tábor za účelem prodeje nemovitostí

(byt v čp. 190, čp. 134 a čp.22).
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Novinky v roce 2015
Free Wi-Fi spot
V březnu letošního roku byl na místním
kulturním domě zřízen free Wi-Fi spot. To
znamená, že na parkovišti, terase a v jídelně
kulturního domu, se může kdokoliv zdarma
připojit k internetu pomocí bezdrátové technologie Wi-Fi. Tato síť „FREEDRAZICE“ je bez
hesla a každý, kdo se připojí, ji může plnohodnotně využít jednu hodinu. Poté bude odpojen
a bude se moci připojit až za 24 hodin. Webové
stránky obce Dražice www.obecdrazice.cz mají
neomezený přístup.

Odpadové hospodářství
V roce 2014 nastalo v odpadovém hospodářství několik změn. Kromě nepopulárního zvýšení místního poplatku za komunální odpad
byl, po rozšíření „hnízd“ na separovaný odpad,
otevřen vlastní sběrný dvůr.
Třídění odpadu je jedním ze žhavých témat
poslední doby. Odpadu neustále přibývá a je
potřeba řešit co s ním, protože skládky začínají
být naplněné. Po celé obci je rozmístěno osm
separačních hnízd, kde můžete odkládat plasty, papír, sklo a tetrapak (nápojový karton).
Sběrný dvůr pak nabízí kromě uvedených komodit možnost bezplatného odkládání dalšího
vytříděného komunálního odpadu jako je např.
objemný odpad, dřevo, kovy, nebezpečné oleje,
barvy atd. Přesto vyprodukujeme a předáme
svozové firmě stále více směsného komunálního odpadu. V roce 2014 to bylo cca 250 t, což je
o cca 75 t více než v roce 2012. Chválíme a vážíme si všech, kteří svědomitě třídí, ale občas
mi je při pohledu do separačních kontejnerů
do breku. V nápojových kartonech naházený
obyčejný papír, v papíru nacpaná ohromná
nerozebraná krabice, která neefektivně zabírá
půlku kontejneru anebo vhozený odpad, který
v žádném z kontejnerů nemá co dělat. Uznávám, že polepy s nápovědou, co do daného
kontejneru patří, bývají poničené či zcela chybí
(pokusím se zajistit nové), ale barevné rozlišení stříšek je jasné: modrá = papír, žlutá = plast,
zelená = sklo, oranžová = tetrapak (nápojový karton). Za vývoz těchto nádob obec platí
svozové firmě a za vytříděné komodity z nich
dostává finanční odměnu od společnosti Eko-kom. Jen pro zajímavost, v roce 2014 převýšily náklady na vývoz výše uvedených komodit
příjmy z nich o cca 3.000 Kč. A jak se osvědčil
sběrný dvůr? Máme za sebou první rok provozu, a troufám si říci, že plní svůj účel. V roce
2014 jste v něm odevzdali téměř 40 t odpadu
včetně zpětného odběru. Náklady na likvidaci
přijatých odpadů činily cca 50.000 Kč. Za zpětný odběr elektrozařízení a železo obec získala
cca 25.000 Kč.
V letošním roce vstoupila v platnost novela
zákona o odpadech, která mimo jiné ukládá

zákaz skládkování neupraveného komunálního odpadu od 1. 1.2024. Bude tak potřeba
řešit energetické využívání odpadu. V každém případě se očekává výrazné navýšení cen
za skládkování. V současné době činí poplatek
za skládkování 1 tuny 500 Kč, ale předpokládá
se, že po uvedeném datu bude činit až 2.000 Kč
za tunu. Proto je potřeba zvýšit efektivitu třídění. Obec Dražice zajistila dostatek separačních nádob, sběrný dvůr a nyní je to na vás.
Výsledek vašeho jednání se nakonec projeví
i ve výši poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu.
Ta samá novela ukládá nové povinnosti už
pro rok 2015. Od 1. 1.2015 je na obcích povinné i třídění kovů a biologicky rozložitelných
odpadů. Povinnost třídit kovy máme vyřešenou sběrným dvorem. Zde můžete v provozní době kovy zdarma odkládat. Biologicky
rozložitelné odpady (větve, trávu, listí…)
má obec povinnost sbírat od 1. dubna do
31. října kalendářního roku. Na tuto povinnost se obec připravila již v loňském roce, kdy
z dotačního programu OPŽP zakoupila multikáru s nosičem kontejnerů, čtyři kontejnery
a štěpkovač. Tři kontejnery budou rozmístěny v obci. Jeden na sídlišti západ u kontejnerů na separovaný odpad, druhý ve středu
obce na návsi a třetí na východě obce u firmy Sakutus. Kontejnery budou vždy přistaveny v pátek a vyváženy v pondělí. Vývoz je
předpokládán od dubna do června každý týden,
od července do listopadu po čtrnácti dnech.
Čtvrtý kontejner bude trvale umístěn ve sběrném dvoře. Podotýkám, že tyto kontejnery budou sloužit pouze na biologicky rozložitelný odpad – trávu, listí, větve (dle ročního období). Je
přísně zakázáno, odkládat do nich jiný odpad!
Praxe ukáže, zda je tento stanovený systém dostačující a může se případně dle potřeby upravit.
Zakoupený štěpkovač bude sloužit i vám, občanům. Budete-li mít větve ke štěpkování, kontaktujte pana Veselovského (tel. 724 900 531),
který k vám ve své pracovní době po domluvě
přijede a větve zdarma naštěpkuje.
Všechny důležité informace týkající se odpadového hospodářství najdete na webových
stránkách obce ve složce „Odpady“.

Hlášení místního rozhlasu
také na webových stránkách
obce
Stále se ještě najdou lidé, kteří hlášení
místního rozhlasu neslyší a nejsou zaregistrováni do SMS rozhlasu. Od dubna naleznete
na webových stránkách obce v záložce „Obec“
novou složku „Hlášení místního rozhlasu“, kde
budou uvedena veškerá uskutečněná hlášení
včetně komerčních a placených.
Blanka Čítková 

www.obecdrazice.cz
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Dotace v roce 2015

Tak jako každý rok, i pro rok 2015 jsme požádali o dotace z Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje. První žádostí byla žádost
o dotaci ve výši 200 000,- Kč na opravu části místní komunikace za kulturním domem,
na kterou bude navazovat nová komunikace
kulturní dům – kostel Dražice. Druhou pak
byla žádost o dotaci ve výši 174 000,- Kč na vybavení přístavby mateřské školy v Dražicích.
Tato by se měla uskutečnit za finanční spoluúčasti okolních obcí – Drhovice, Meziříčí, Radkov, Balkova Lhota a Svrabov. Obě tyto žádosti
jsou v současnosti ve stadiu schvalování, výsle-

dek bychom měli znát během měsíce května.
V měsíci únoru jsme opět požádali Úřad práce v Táboře o dotaci na 3 pracovní místa v rámci veřejně prospěšných prací pro obec Dražice.
V měsíci březnu proběhl výběr, všichni tři zaměstnanci budou pracovat pro obec od dubna
do října. Pokusíme se o prodloužení pracovního poměru všech těchto zaměstnanců do konce listopadu tak, jak tomu bylo v uplynulých
letech, vše závisí na poskytovateli dotace. Výše
přiznané dotace na jedno pracovní místo činí
15 000,- Kč. Finanční prostředky nad tento limit budou hrazeny z rozpočtu obce.

Další byla žádost o dotaci ve výši
14 100 000,- Kč na akci „Podpora materiálně
technické základny sportu“ (výstavba tělocvičny u základní školy). Tento dotační titul vypsalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, zatím neznáme výsledek.
Na Ministerstvo pro místní rozvoj byla adresována žádost obce o dotaci na dovybavení
zahrady ZŠ a MŠ Dražice. Prostor před školou
a školkou bychom chtěli dovybavit dalšími herními prvky, které by využívaly jak děti mateřské, tak i základní školy. Děti si samy namalovaly, které herní prvky by se jim líbily. Na tuto
akci požádala obec o finanční prostředky
ve výši 400 000,- Kč. Žádost je rovněž ve stádiu
schvalování.
Zatím poslední byla žádost o dotaci ve výši
600 000,- Kč na financování nástavby MŠ Dražice z grantového programu „Podpora školství“,
vyhlašovaného Krajským úřadem Jihočeského
kraje. Vzhledem k tomu, že alokace finančních
prostředků na celý kraj je pouze 3 000 000,- Kč,
nepředpokládáme, že bychom obdrželi dotaci
celou, ale každá částka, kterou obec nemusí financovat ze svých zdrojů, se počítá.
V měsíci březnu začala, za finanční podpory Regionálního operačního programu NUTS
II Jihozápad, stavba místní komunikace kulturní dům – kostel Dražice, oblast podpory
1.5 – Rozvoj místních komunikací. Stavba by
měla být dokončena do poloviny měsíce června
letošního roku.
Jaroslava Slabá 

Nástavba mateřské školy
Dne 29. ledna 2015 proběhla kolaudace nástavby mateřské školy. Vzhledem
k tomu, že kolaudační komisí bylo požadováno měření umělého osvětlení od akreditované osoby nebo laboratoře odsouhla-

www.obecdrazice.cz

sené KHS Jihočeského kraje, byl povolen
pouze její zkušební provoz a to do 31. března 2015.
16. února začali novou třídu navštěvovat
naši nejmenší. Máme velkou radost z toho, že

se náš záměr podařilo zrealizovat v tak krátké
době a její provoz mohl začít.
Koncem března jsme doložili měření akreditované laboratoře (které nás mimochodem
stálo 10 406,- Kč) a dne 27. března 2015 jsme
obdrželi kolaudační souhlas s užíváním stavby,
na jejíž realizaci jsme vynaložili 3 650 000,- Kč,
na vybavení zatím necelých 200 000,- Kč.
Na Krajský úřad Jihočeského kraje byly zaslány
žádosti o dotace jak na pokrytí části nákladů
na tuto stavbu tak i na její vybavení (viz. článek „Dotace v roce 2015“).
Na nákladech na vybavení školky se finančně
podílí i pět okolních obcí (Drhovice, Meziříčí,
Radkov, Balkova Lhota a Svrabov). Děti z těchto obcí budou mít při přijímání do mateřské
školy stejná kritéria, jako dražické děti.
Chtěli bychom touto cestou velice poděkovat
za spolupráci všem, kteří se na stavbě podíleli
a bez nichž by nebylo možné vše ve slíbeném
termínu stihnout. Doufáme, že se našim nejmenším i paním učitelkám bude v nových prostorech líbit.
Jaroslava Slabá 
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Reprezentační ples
obce a školy

Večer s Andersenem

Protože je stále těžké, přesvědčit nějakého „nezaujatého“ návštěvníka jakékoliv akce, aby tuto písemně
zhodnotil, zbylo to opět na nás, spoluorganizátorech.

Uprostřed plesové sezóny, konkrétně 6. února 2015, se v místním kulturním domě konal
první Reprezentační ples obce a školy Dražice.
Termín se sice kryl s dalším, hojně navštěvovaným plesem v Táboře, přesto se „ ten náš“
opravdu vydařil. Za to vděčíme zejména Sdružení rodičů, jehož členky využily svých zkušeností s pořádáním Školního plesu a připravily
pro návštěvníky nejen nádherně vyzdobený
sál, ale i další překvapení. K tanci i poslechu
hrála skupina Klávesy Band, která jako vždy
nezklamala. Průběh večera zpestřila taneční
vystoupení svěřenců studia Martiny Cheníčkové, dále pirátů a pirátek ze Základní školy
Dražice pod vedením Jarky Salabové a vystoupení profesionálního kouzelníka Duo Carlos.
Již na začátku bylo na stolech připraveno malé
občerstvení ve formě sladkých a slaných dezertů, které vyrobili učni z SŠOS a o půlnoci byl
pro všechny připraven raut. Nechyběla ani bohatá tombola a speciální ceny od pana starosty
a paní ředitelky. Nezbývá, než se těšit na další
ročník.
Děkujeme všem, kteří se na přípravě a organizaci plesu podíleli. Výtěžek z plesu bude využit ve prospěch dětí ZŠ a MŠ Dražice.
Blanka Čítková 

Celostátní akce, probíhající pod názvem Noc
s Andersenem, se poprvé uskutečnila i v naší
škole. My jsme si ukrojili zatím jenom část,
abychom zjistili, zda je o ni zájem. Akce je určena pro všechny příznivce velkolepého mistra
v psaní pohádek Hanse Christiana Andersena.
S velkou radostí jsme přivítali děti i jejich rodi-

če a příjemný večer nad knihou mohl začít. Čtení s dospěláky bylo obohacující a povzbuzující
(nejen pro děti). Hry a hádanky zase odhalily,
kdo umí pracovat s textem. Všechno probíhalo
v příjemné atmosféře a již teď se těšíme na další ročník.
zaměstnanci ZŠ Dražice 

Družina nezahálí ani chviličku

Ze školy
Vážení rodiče, milé děti, přátelé školy,
školní rok 2014/2015 se přehoupl do své druhé
poloviny. Za okny nás již vítá jaro a děti se pomalu
začínají těšit na prázdniny. Čilý ruch a shon ale
v dražické škole neustává.
Letošní nevýraznou zimu nám zpestřila řada
soutěží, kterých se naši žáci zúčastnili. Za všechny jmenujme například recitační soutěž či turnaj
ve vybíjené. Rovněž oblast kultury jsme nezanedbávali. V lednu jsme s dětmi zavítali do pražského Rudolfina, kde jsme nahlédli pod pokličku
klasické hudby. Svět umělců jsme neopustili ani
v březnu, kdy jsme ve spolupráci s odvážnými rodiči uspořádali Večer s Andersenem. Nezapomněli jsme ani na budoucí prvňáčky, kterým jsme se
snažili vytvořit příjemné prostředí při našich společných setkáních ve Škole nanečisto. Zamračené
a nevlídné počasí zimních měsíců projasnil bělostně zářivý úsměv žáků během přednášky zaměřené
na zásady dentální hygieny. Nutno podotknout, že
se nejednalo vždy o úsměv dobrovolný, nýbrž poněkud sveřepý, během něhož si děti pod dohledem
odborníka zkoušely všechna pravidla v praxi.
Všem školákům i jejich rodičům přejeme dostatek sil do konce tohoto školního roku a těšíme se
na setkání s Vámi při některé z našich akcí.
pedagogický sbor ZŠ a MŠ Dražice 
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Měsíc únor znamenal pro děti z malého oddělení školní družiny především povídání si
o masopustních tradicích, malování a tvoření
karnevalových masek a hlavně družinový karneval plný soutěží, tance a dobré nálady.
V únoru si děti rovněž užily již druhé přespávání pod názvem „Mezi piráty“, kterého se
zúčastnily i některé děti z velkého oddělení
školní družiny. Přespávání jim přineslo nejen
zábavu, ale bylo provázeno i trémou a nervozitou z předtančení na školním plese. Aby se
nervozita dětí zahnala, šlo se sportovat do cvičebny. Po večeři přišlo na řadu líčení a převlékání do tanečních kostýmů. Během chvilky se
chlapci proměnili v piráty, děvčata se oblékla
do bílých saténových, hnědých monofilových
a střapatých sukének a všichni vyrazili do Kulturního domu v Dražicích. Strach z vystoupení,
způsobený příchodem do plesové atmosféry,

se s prvními tóny hudby vytratil a všichni si
předtančení užívali. Bouřlivý potlesk, pískání
a jásot přihlížejícího publika, byl tou nejlepší
odměnou našim malým tanečníkům. Překvapením pro všechny byla ještě jedna odměna
v podobě výborných křupavých pizz, na kterých si děti pochutnaly až ve spacáku ve školní
družině.
Březen se nesl ve znamení ručních prací,
kdy se děti učily drátkovat kytičky, zdobily pro
maminky srdíčka k MDŽ a vyráběly papírové
meče a mačety a dále vycházek, při kterých si
všímaly probouzející se přírody. To co objevily,
fotografovaly, malovaly a popisovaly. Z nastřádaného materiálu pak vytvořily obrazové listy
s popisem přírody v okolí naší obce (u rybníka
Na Suchých, kolem Vlásenického a Raštského potoka, u jezírka a v okolí čističky). Velké
pokračování na str. 7 ▶
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Družina nezahálí ani chviličku
pokračování ze str. 6 ▶

dobrodružství si všichni užili při dalším přespávání pod názvem „ Přespávání s Andersenem“. Kromě čtení ukázek z knih v podání
odvážlivců z řad našich rodičů soutěžily děti
při hledání a skládání tajenek, hádaly názvy
knih a hlavních pohádkových postav. Vrcholem
celého přespávání byla cesta na hřbitov a předčítání z knihy Pověsti tajemných míst. Během
četby přišli mezi děti dva duchové knih a poučili je, jak mají s knihami zacházet a k čemu
knihy slouží. Po přísaze se duchové rozloučili
a děti se vrátily do školní družiny k pohádce
na dobrou noc.
V následujících měsících čeká na děti nejen
jarní a letní počasí, ale i spousta dalších akcí.
Děti při nich zavítají nejen mezi strašidla a čarodějnice, ale i mezi Indiány. Užijí si „Sluníčkový den“, „ Den země“ a „Den dětí“, čekají
na ně veselé projekty pod názvy „ Naše rodinky“ a „ Tatínek náčelník“. A než se rozejdeme
na prázdniny, užijí si děti indiánskou družinu
ve škole v přírodě.
Máme toho před sebou ještě dost, ale pokud
se těší děti tak jako já, potom se nám všechno
podaří a užijeme si spoustu legrace a zábavy.
Jarka Salabová 

Družina aneb z pohody do pohody

Čas v družině utíká jako voda - má zahrnovat tolik věcí (od spontánní činnosti až po řízenou činnost). Snažíme se vyplnit tento čas
ke spokojenosti všech - hry, soutěže, hudba,
tanec atd. V posledním čtvrtroku jsme pokračovali v hledání kešek, volili jsme miss princeznu, zatancovali si na karnevalu, podnikli jsme
noční cestu do Meziříčí, zahráli jsme si šachový
turnaj ….
Veronika Tomášová 

Jak nám uteklo dalších pár měsíců v MŠ
Za poslední čtvrt rok se v mateřské škole
odehrála opravdu spousta akcí, změn a událostí. Hned po vánočních besídkách a krátkém odpočinku v době vánočních svátků
jsme se plni energie vrátili do školky. Pro
předškoláky byl uspořádán výlet do Tábora
na lední revue, malé flétnistky se podívaly
do Pražské filharmonie a celá školka společně prožila moc pěkný karneval. Proběhla
část akce „Škola nanečisto“ a zúčastnili jsme
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se projektu „Nechci kazy“. Pod vedením paní
učitelek děti pravidelně plní úkoly do projektu „Medvídek Nivea“ a „Malý zahradník“
od společnosti AGRO CS s.r.o. Za zmínku
rovněž stojí, že naše velmi šikovné paní učitelky získaly grant od MŠMT pro logopedickou prevenci. Ovšem největší událost přišla
16. 2. 2015, kdy se otevřela nová třída „Měsíčci“. Přibyli nám i noví kamarádi a můžeme pochlubit, že máme ve školce přijatých

již 72 dětí. Tímto bychom rády poděkovaly
zřizovateli za krásnou novou třídu a všem
pracovníkům ZŠ a MŠ za pomoc při jejích
konečných úpravách. V dalších měsících nás
čeká také spousta zajímavého. S dětmi budeme opět pěstovat zeleninu na školní zahradě, s nejstaršími dětmi podnikneme pěkný
výlet a proběhne i přespávání v MŠ. Takže se
máme opravdu na co těšit.
Bc. Markéta Vojnarovičová 
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Podpora
logopedické prevence

MŠMT vyhlásilo v letošním školním roce
dotační program v logopedické prevenci
v předškolním vzdělávání. Naše mateřská škola se do tohoto programu přihlásila a v pořadí
úspěšnosti obstála na velice pěkném místě.
Získali jsme tak peníze, které budou použity
na proškolení pedagogických pracovníků v logopedické prevenci a na nákup nových moderních logopedických pomůcek, které poslouží
k nácviku správného dýchání při tvoření hlásek, ke zlepšení motoriky mluvidel a na rozvoj
řečových, rozumových a pohybových dovedností dětí.
„Chceme si porozumět“ a tak nám snad tento grant pomůže „rozhýbat naše jazýčky“ a ještě více zkvalitní práci v naší mateřské škole.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat zřizovateli školy za finanční spoluúčast v tomto
dotačním programu.
Martina Barboříková 

Škola nanečisto 2014/15
Stejně rychle jak plyne čas, nám utekla letošní setkání předškoláků a jejich rodičů, která
se v období od listopadu do března uskutečnila čtyřikrát. Jejich obsah byl poskládán vždy
k jednomu tématu.
Ve „Škole školácké“ jsme bloudili při cestě
do školy lesem, skládali obrázky z geometrických tvarů, povídali si o věcech potřebných
do školy. Nechyběl taneček na písničku Holky
z naší školky.
V „Zimní škole“ jsme hledali sněhové vločky,
umístili ptáčky ke krmítku na správné strany
a s rodiči jsme vyrobili zimní krajinky.
Třetí „Škola veselá“ opravdu veselá byla. Zahráli jsme si na medvěda, pomocí pantomimy
předváděli známé písničky, závodili jako koníci při dostizích. Vyzkoušeli jsme si, jaké to je,

vyrábět motýla s kamarádovou mamkou nebo
taťkou.
Při posledním, finálním setkání jsme vyhověli přání dětí zopakovat oblíbené věci z předešlých setkání. Patřil k nim mazurkový taneček, pantomima sportů, společné hry s rodiči,
tentokrát s balónky. Nemohl chybět opravdový
školácký úkol z obrázků a vyzdobení papírového velikonočního vajíčka k blížícím se jarním
svátkům. Sladkou a slanou tečku na závěr nám
upekly hodné maminky.
Pro nás, paní učitelky a vychovatelky, bylo
velkou odměnou, že se předškoláci na setkání
těšili. Mamkám a tatínkům patří velké poděkování za návrat do dětských let při hrách. Všichni jsme si společný čas užili.
Hana Krátká 

Zveme Vás na
zápis dě
do MŠ Dražice
dne 15. 5. 2015
od 14:00–17.00 hodin
Přineste s sebou OP
a rodný list dítěte.
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Děti hrály dětem

Ve středu 11. března se v premiéře příběhu
O pejskovi a kočičce – jak pekli dort (podle
J. Čapka) představilo patnáct dětí z dramatického kroužku ZŠ. Od 10-ti hodin hrály pro
nejmenší z mateřské školy a poté v repríze
pro své spolužáky.
Malí herci byli úžasní, hráli s velkou chutí,

i když na některých byla pochopitelně trochu
znát tréma. Není divu – pro mnohé z nich to
byla první zkušenost s divadlem. Obdiv patří
i oběma režisérkám, Jaroslavě Mičíkové a Sabině Drtinové. Představení v jejich koncepci,
kde se střídali maňásci a živí herci, se všem
moc líbilo. Zajímavé bylo i zapojení diváků

do hry. Známé písničky, které hru doprovázely, si s chutí zazpívali jak dětští diváci, tak
i rodiče a paní učitelky.
Hra byla příjemně svěží a měla spád. Přeji všem jejím tvůrcům do budoucna stejný
úspěch i v dalších vystoupeních.
Libuše Skaláková 

Činnost SDH Dražice
Vážení spoluobčané, dovolte mi pár informací o činnosti SDH.
V listopadu loňského roku proběhla výroční
valná hromada. Starosta sboru Jaroslav Soldát
zhodnotil uplynulé pětileté volební období,
zrekapituloval akce roku 2014 a pozval na další
aktivity roku 2015. Velitel zásahové jednotky
obce Michal Páša pronesl pár slov o složení
a činnosti jednotky zřizované obcí. Tato skupina pomáhá při nečekaných událostech v katastru obce. Vyjádřil poděkování všem členů
JSDHO za jejich pomoc při nenadálých situacích. Hospodář Michal Novák zhodnotil úspěšnost plesů pořádaných SDH a přidal pozvánku
na lednový ples. Jednatel Aleš Melich předložil
tabulku s účastí a počtem hodin, které členové odpracovali činností pro sbor. Další bodem
VVH byla volba nového výboru. Výbor byl zvolen v tomto složení: starosta Jaroslav Soldát,
velitel Michal Páša, hospodář Michal Novák,
jednatel Aleš Melich, strojník Miroslav Kadlec.
Velitel okrsku Jaroslav Chvál přednesl informace z vedení okrsku, doplnil podmínky svolání JSDHO a předal vyznamenání za zásluhy
a za věrnost členům SDH. Závěrem roku došlo
k přestěhování hasičské zbrojnice do nově zkolaudovaných prostor. Slavnostní otevření bude
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součástí oslav 130. výročí založení sboru, které
proběhne začátkem července.
Rok 2015 pro nás začal tradičně plesem.
V březnu hostila naše obec okresní zasedání
hasičů, za což jsme byli pozitivně hodnoceni.
Nejbližší akce letošního roku: v dubnu sběr
kamene a železného šrotu. Dne 23. května se
v areálu TJ Dražice uskuteční hasičská soutěž
okrsku.

V červenci, o svátcích Cyrila a Metoděje proběhne, u příležitosti návštěvy partnerské obce
ze Slovan, oslava 130. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů Dražice. Na tyto akce,
které budou doprovázeny bohatým doprovodným programem, bych Vás rád, jménem všech
členů, velmi srdečně pozval. Program bude zveřejněn na stránkách obce a SDH.
Aleš Melich 
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Dražičtí komedianti
přispěli na dobrou věc
Stejně jako většina z nás, kteří žijeme plnohodnotným životem, tak i já si jen těžko dokážu
představit, že bych se zčistajasna ocitl v situaci, kdy nejsem schopen, z důvodu psychické či
fyzické poruchy, sám vykonávat běžné, každodenní činnosti nehledě na další překážky, které
takové postižení přináší. Jedná-li se o děti, je
situace o to bolestivější. Naštěstí stále přibývá
těch, které jejich osudy nenechávají lhostejnými a v rámci svých možností se snaží pomoci.
Mezi organizace, které takové lidi spojují,
patří i Centrum Kaňka v Táboře, jejímž hlavním posláním je poskytovat takovou péči, která by zkvalitnila život dětí, mládeže i dospělých
s postižením a umožnila jejich integraci do společnosti. K tomu využívá všechny dostupné sociální, léčebné a pedagogické prostředky.
Jedním z hlavních pilířů péče o děti s postižením v Centru Kaňka jsou terapeutické
pracovny, které však v současné době nemohou nabídnout dostatek potřebného prostoru.
Proto vznikl projekt na jejich přestavbu, který
jsme se s kolegy - ochotníky rozhodli podpořit
odehráním benefičního představení hry „Afrika“, jehož výtěžek jsme věnovali právě na výše
zmíněný projekt.
Jsme velmi rádi, že se k našemu počátečnímu impulsu přidaly i partnerské společnosti
a přátelé Kaňky, kteří 4. února letošního roku
z valné většiny zaplnili velký sál Divadla Oskara Nedbala v Táboře. Mezi diváky bylo možné
spatřit pana Bernarda Morawitze ze společnosti Silon, pana Tomáše Jelínka, zemského
ředitele České pojišťovny, ale i starostu Města
Tábor pana Jiřího Fišera, který nad celou akcí
převzal osobní záštitu. Ve výčtu přítomných
osobností nemohu opomenout starostu obce
Dražice pana Stanislava Flígra.
Samotné představení, které bylo zároveň
derniérou hry „Afrika“ v našem podání, jsme si
náramně užili a podle ohlasů diváků i přítomných novinářů jsme byli výborní.
Děkujeme všem našim příznivcům za jejich
podporu a těšíme se na shledání v divadelní sezóně 2015/2016 při premiéře hry...
Ale to zatím prozrazovat nebudeme.

Za Dražické komedianty Ivan Šimák 
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Zima leteckých modelářů

Letošní sezónu zahájili dražičtí modeláři tradičním seriálem závodů nazvaným „Sezimácká
liga“. Oproti loňskému ročníku se jim dařilo
o něco méně, ale i přesto měli v každé kategorii
svého zástupce na stupních vítězů. Jediným,
kdo dokázal ve své kategorii zvítězit, byl Jaroslav Halaš, který opanoval hodnocení juniorů.
Mezi mladšími žáky našel Kamil Čítek jediného přemožitele, stejně jako Jaroslav Malenický
mezi seniory. Posledním medailovým umístěním v dražické sbírce bylo 3. místo Vojtěcha

Jedličky v kategorii starších žáků.
Ani členové klubu závodící v kategorii F1B
nezahálejí a již se připravují na první kola českého poháru a plánují i výpravy na světové
poháry, aby mohli bojovat o nominaci na mistrovství Evropy. Na konci dubna uspořádá
dražický modelářský klub krajský přebor Jihočeského kraje, na kterém budou naši závodníci
opět bojovat o splnění kvalifikačního limitu
na zářijové mistrovství České republiky.
Vít Krátký 

Zimní příprava „A“ mužstva
Po posledním utkání hraném v Kaplici,
ve kterém se hráči důstojně rozloučili s podzimní částí Krajského přeboru, následoval pro
většinu z nich zasloužený odpočinek. Kdo měl
chuť protáhnout tělo v tomto období bez fotbalu, chodil do haly v Chotovinách s florbalovou
hokejkou. Příprava se nám opět vydařila, i když
přibylo i pár šrámů. Přece jen hrajeme podle
vlastních specifických pravidel a většinou šlo
v těchto kláních o hodně!
Samotná příprava na velmi důležité jarní
boje pak začala 10. ledna. Scházeli jsme se v Táboře, kde jsme nabírali fyzickou kondici výběhy
kolem Jordánu a v sadech na Starém městě.
Současně jsme i nadále využívali chotovinskou
halu. Florbal už byl pouze doplněním tréninkového úsilí, hodně se skákalo se švihadly k vylepšení odrazové síly.
Koncem ledna jsme absolvovali lyžařské
soustředění v Peci pod Sněžkou v Krkonoších.
Původně jsme plánovali hlavně utužení kolektivu, ale vzhledem tomu, že jsme se pohybovali v neznámých končinách a často bloudili,
došlo i k nedobrovolnému nabírání fyzické
kondice.

V měsíci únoru pak již následovala i přátelská utkání. Sehráli jsme jich několik a v žádném
z nich se nám nepodařilo sejít se v nejsilnějším
složení, proto jsme jich většinu prohráli.
Opět došlo ke změnám v hráčském kádru.
Hostování u nás ukončil brankář Slavík, který
na jaře posílí konkurenční Čimelice, stoper Kaše
odešel pracovně na půl roku do zahraničí, Voneš
by rád odešel do Plané nad Lužnicí a Hojdar je
dlouhodobě mimo hru ze zdravotních důvodů.
Jelikož je situace na trhu hráčů čím dál tím
horší, nebylo vůbec jednoduché hráčský kádr
doplnit. Na post brankářské jedničky se vrátil
Cimburek z Malšic a na střídavý „junior-start“
se podařilo domluvit mladé talentované hráče
Klejnu a Pfeifera z Větrov. Ti však budou k dispozici pouze v případě, že se nebude krýt náš
zápas s utkáním Větrov. Do přípravy se zapojil
i na podzim dlouhodobě zraněný Adam.
Hráčský kádr pro jaro 2015 vypadá následovně: brankáři Cimburek, Volek, obránci
Kolář, Fořt, Valášek, Stuchlík, Pfeifer, Hojdar,
Adam, záložníci Veselý, Hořejší, Novotný K.,
Novotný P., Janouch, Kaše, útočníci Kromka,
Klejna, Prášek, Dvořák.
Lubomír Kolář 
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SK Palermo Dražice
SK Palermo Dražice, klub ledního hokeje,
začal svoji sezónu v září 2014. Během soutěže
odstoupilo mužstvo Bechyně a tým Predators.
Díky změně počtu týmů se změnil i herní plán.
Oproti původnímu dvoukolovému systému
se soutěž rozšířila o nadstavbovou část PLAY
OFF.
Během prvních šesti zápasů tým tři vyhrál,
jeden remizoval a dva prohrál. Následovaly tři
porážky, dvě výhry, prohra, výhra a na závěr tři
porážky. Po těchto nevyrovnaných výkonech
jsme skončili po základní části na sedmém

Volejbal – mladší ženy

místě. V prvním kole PLAYOFF jsme vyřadili druhé Sezimovo Ústí. Výhra 5:4 a remíza
5:5 ve druhém zápase nám stačila k postupu.
V semifinále jsme narazili na tým Multidekoru.
V základní části jsme oba dva zápasy vyhráli,
ale ve vyřazovacích bojích jsme oba prohráli
(7:4 a 4:3). V závěrečné tabulce jsme skončili
na velmi pěkném čtvrtém místě.
Finálový duel mezi týmy HC Multidekor
a HC Žraloci skončil po samostatných nájezdech vítězstvím HC Multidekor.
Aleš Melich 

Tabulka po základní části
V

R

P

Skore

Body

Rozdíl

Konečné pořadí
OP a OS

1. HC Multidekor

16 12

0

4

123:71

24

52

1. HC Multidekor

2. HC Sez. Ústí

16 10

1

5

123:90

21

33

2. HC Žraloci

3. HC Čenkov

16

9

2

5

105:78

20

27

3. HC Čenkov

4. HC Žraloci

16

8

1

7

123:91

17

32

4. HC Dražice

5. HC Nová Ves

16

7

3

6

75:82

17

-7

5. HC Sez. Ústí

6. HC Chýnov

16

6

1

9

97:119

13

-22

6. HC Nová Ves

7. HC Dražice

16

6

1

9

82:105

13

-23

7. HC Chýnov

8. HC Ml.Vožice

16

4

3

9

72:92

11

-20

8. HC Ml.Vožice

9. HC Radkov

16

3

2

11

73:115

8

-42

9. HC Radkov

Z

Protože nám zimní sezóna pomalu končí,
sešly jsme se v únoru, abychom zhodnotily
uplynulý rok. Začátkem roku se vedení ujala
Jitka Jechová a pomohla nám zařídit tělocvičnu v Jistebnici, kde jsme si mohly porovnat síly
s místními děvčaty. Tato změna byla příjemným zpestřením, ale i tak už se všechny těšíme
na květen, kdy vyrazíme na antuku do areálu
TJ. Snažíme se i o jiná společná setkání a rok
2014 nebyl žádnou výjimkou. V létě jsme
uspořádaly „grilovačku“, v září zorganizovaly
turnaj, který byl už pátý v pořadí, a rok zakončily tradičním bowlingem. Jitka od nás musela
kvůli pracovní záležitosti odejít, proto bychom
jí touto cestou chtěly poděkovat a popřát mnoho úspěchů.
Jana Maroušková 

Stolní tenis
Před krátkým zhodnocením stolního tenisu
vám ještě sdělím výsledky vánočního turnaje.
Zúčastnilo se ho 34 hráčů, z nichž bylo 28 neregistrovaných. Mezi amatéry vyhrál Pavel Kříž
z Čekanic. Mezi registrovanými hráči se nejlépe
umístil Jaroslav Vančura. Druhé místo obsadil
Michal Kolář a na třetím místě skončil František Ursacher.

www.obecdrazice.cz

Konec sezóny 2014/2015 se zatím vyvíjí
nad očekávání slibně. Mužstvo „A“ ve složení:
Vlček, Šrůma, Leibl, Vančura doslova čaruje
a po loňském neúspěchu pomýšlí na stupně
nejvyšší. V současné době figuruje na druhém
místě. Věříme tomu, že si toto umístění mezi
čtrnácti týmy regionálního přeboru udrží. Tým
„B“ tvoří hráči: Vošta, Cibulka, Havlíček, Kolář,

Douda, Ursacher. Ani oni nemají tento ročník
špatně rozjetý. Současná pozice je druhé místo
mezi šestnácti týmy přeboru táborska. Konec
sezóny stolního tenisu připadá na začátek dubna. Poté se rozebírají jednotlivé zápasy samotnými hráči a stanoví se taktika na další sezónu.
Sportu zdar a stolnímu tenisu zvlášť!
Jiří Šerý 
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Nohejbalisté
MEKEBEK/MĚŠICE CUP
Březen 2015, turnaj trojic, 2. ročník
hala Gymnázium Tábor

Dne 21. března jsme se zúčastnili nohejbalového turnaje MEKEBEK – MĚŠICE CUP
v tělocvičně táborského gymnázia. Bylo zde 9

„TANČÍRNA“

mužstev, která byla rozdělena do dvou skupin.
Náš tým ve složení Honza Samec, Jarda Volek
a Martin Špale obsadil ve skupině za dvě remí-

Milevsko

2.

SK Rapid Mezná 02

3.

Mekebek Tábor

4.

Měšice

5.

Myslkovice

6.

Plovárna Tábor

7.

Zhoř

8.

Dražice

9.

Bechyně

zy a jednu porážku čtvrté místo. Ve čtvrtfinále
jsme prohráli s Milevskem (pozdější vítěz) 0:2
a turnaj pro nás skončil.
Jan Samec 

Tentokrát ceny zůstaly doma!
Na 2. ročníku Dražického koštu pálenek,
konaného dne 7. března 2015, převálcovaly
tentokrát pálenky z Dražic jednoznačně zbylou
konkurenci! Koštu se zúčastnilo 19 koštérů,
kteří posuzovali celkem 21 vzorků ve dvou kategoriích. Obě kategorie vyhrál Zdeněk Mrázek
z Dražic!!!

Dle námětu divadelního představení Jeana-Clauda Penchenata a Théátre du Campagnol
„Le Bal“ napsala Hana Gregorová.
Režie: Hana Gregorová
Hudba, výběr hudby: Ondřej Brzobohatý
Hrají: Karel Hábl, Jan Révai, Petr Vágner/
Ondřej Brzobohatý, Petr Oliva, Michal Roneš,
Antonín Hardt, Miroslav Hrabě/ Jiří Chvalovský, Petr Semerád, Vojtěch Hájek, Přemysl Pálek,
Hana Gregorová a další.
Světově proslulá divadelní hra Tančírna
vznikla téměř před 30 lety. Taneční kavárna
- místo, kde se potkávají lidé různého věku
i charakteru, aby zapomněli na starosti každodenního života. Z osamělých duší se stávají
páry, z lidí, včera si ještě cizích, partneři nebo
milenci. Kolem se řítí dějiny, píše se historie
našeho národa, jen v tančírně osamělí tanečníci zůstávají v každé době pořád stejní – se svou
touhou, nesmělostí i nesplněným snem.
Místo: Praha – Divadlo R. Brzobohatého
Den: úterý 21. dubna 2015
Začátek: 19:00

1.

Konečné výsledky:
Slivovice
(7 vzorků z 11 bylo z Dražic):
1. Zdeněk Mrázek, Dražice, palírna Dobešov
2. František Kotšmíd, Dražice, palírna Pacov
3. Rudolf Louda, Dražice, palírna Žíšov

Pálenky (5 vzorků z celkem 10 bylo z Dražic,
jeden z Moravy a jeden ze Slovenska):
1. hruškovice Zdeněk Mrázek, Dražice,
palírna Pohoří
2. vínovice Ladislav Veselovský, Dražice,
palírna Dobešov
3. meruňka Vladimír Bareš, Nové Dvory,
palírna Dobešov
Z výsledků je vidět, že nová tradice pevně
zakotvila v již tak nabytém kalendáři obecních
akcí. Počet hodnocených vzorků i koštérů byl
o 50% vyšší než loni. Výsledek pro dražické byl
tentokrát fenomenální! Po dokoštné nezbyla
ani kapka!
František Kotšmíd 

Do Prahy na představení se pojede autobusem z Dražic v 16:00 od parku u OÚ. Vstupenky i dopravu hradí obec. Žádáme o sdělení
vašeho zájmu do 17. dubna 2015 na obecním úřadě. Děkujeme a těšíme se na Vás.
Obec Dražice a SPOZ 
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Akce Sboru pro občanské záležitosti
Uskutečnilo se:
8. 11. 2014 – Vítání občánků (přivítání 11
občánků)
6. 12. 2014 – Mikulášské setkání důchodců
v KD (zúčastnilo se 70 seniorů)
22.–24. 12. – Zajištění vánočního občerstvení při Zpívání u stromečku (účast
600 občanů)
14. 1. 2015 – První Setkání s pamětníky
v jídelně KD v Dražicích (akce
ve spolupráci s MAS Krajina srdce, účast 33 občanů)
28. 1. 2015 – Druhé Setkání s pamětníky
v jídelně KD v Dražicích (účast
27 občanů)
11. 2. 2015 Setkání s historií Dražic (organizace SPOZ, účast 21 občanů)

7. 3. 2015

– Zájezd seniorů na divadelní
představení Lucerna v podání
ochotnického souboru FORBÍNA
Jistebnice (účast 22 seniorů)

Plánujeme:
- Další Setkání s historií Dražic v jídelně KD
(čtvrtek 9. 4. 2015)
- Zájezd do Prahy do Divadla Radka Brzobohatého na představení TANČÍRNA
(úterý 21. 4. 2015)

Další Setkání s historií Dražic
se plánují, termíny budou
vždy včas oznámeny.
Během celého roku jsou navštěvováni senioři u příležitosti jejich významných životních
výročí (v letošním kalendářním roce navštíví
me 28 jubilantů).

Dražický rodák – Zdeněk Spálenský, OK1PZ
Již několikrát jsme v Dražickém občasníku prostřednictvím místních kronik zavzpomínali na život v Dražicích před mnoha lety. Počátkem letošního roku přišel na úřad radioamatér
a sháněl fakta o svém „kolegovi“, též radioamatérovi, Zdeňku Spálenském, který byl místním rodákem a za druhé světové války se zapojil do odboje. Fakta o něm a dalších radioamatérech shromažďuje z důvodu připomenutí jejich záslužné činnosti za války k příležitosti
70. výročí osvobození Československa a vítězného ukončení druhé světové války. Pan Polák
byl tak laskav a poskytl nám výsledek svého bádání. Děkujeme.
Narodil se 11. března 1918 v obci Dražice
u Tábora. Jeho maminka byla sestrou místního
vikáře, kterému se starala o domácnost a tak
vyrůstal u strýce na faře. V roce 1937 uváděl
adresu bydliště Dražice u Tábora, číslo 20. První koncesi pro amatérské vysílání získal v roce

Snímek vysílače, který sestrojil OK1PZ, je
z expozice výstavy o atentátu na Heydricha
ve Vojenském historickém muzeu z roku 2003

www.obecdrazice.cz

1937 se značkou OK1EZ, ve stejném roce mu
značka byla změněna na OK1PZ. Pracoval jako
adjunkt u Hlavního telegrafního úřadu v Praze.
Pracoviště měl na Ruzyňském letišti, s ubytováním v bloku C, dveře číslo 55. V Praze bydlel
ještě na podnájmu Havlíčkova 37, Praha XI. –
Žižkov.
Po okupaci republiky se zapojil do odboje
v ilegální odbojové organizaci Obrana národa.
Společně s Janatou vyráběli pro potřeby organizace na podzim v roce 1941 radiové přijímače
a vysílače. Součástky pro stavbu vysílačů, které
plánovali používat na kmitočtu 7 MHz, financoval poštovní rada Johann Weil a nechal je objednat ve větším počtu u firmy Elektrotechnický závod a mechanika Očenášek. V objednávce
byl požadavek na urychlené dodání součástek,
proto firma Očenášek zapojila do jejich výroby
další elektrotechnické firmy Antonín Josef Doseděl a Eduard Prokop. Bohužel obě posledně
jmenované firmy o tom poslali hlášení gestapu
a firma Eduard Prokop na závěr svého udání ze
dne 20. července 1942 dokonce servilně napsala pozdrav Heil Hitler. Po tomto upozornění se
gestapo zaměřilo na výrobce radiostanic a Spálenský byl již 22. července 1942 zatčen. Jeden
vysílač měl uschovaný u strýce na faře v Dražicích u Tábora. Věděl o tom pouze jeho kamarád
V. Hlaváček, který při výslechu nic neprozradil

Na obrázku je QSL lístek Zdeňka Spálenského,
OK1PZ, který poslal americkému radioamatérovi
W2HHF, za rádiové spojení v pásmu 14 MHz,
ze dne 24. 5. 1938.
a zachránil tím životy jejich příbuzných. Bohužel byl také uvězněný a zemřel v něm v roce
1944. Zdeněk Spálenský byl postupně vězněn
na Pankráci, v Terezíně a Drážďanech, kde jej
odsoudili na osm let káznice. Nakonec se dostal do káznice Gräfentonna v Duryňsku, odkud se vrátil 1. června 1945 do Prahy s podlomeným zdravím. Po neúspěšném léčení zemřel
29. září 1945 v Motolské nemocnici v Praze a je
pohřben v Táboře na hřbitově v Klokotech.
Podle údajů Vojenského historického ústavu on vyrobil uvedený vysílač. Jeho jméno je
uvedeno na pomníku obětem okupace v obci
Dražice u Tábora a jeho značka se jménem je
zapsaná v Síni slávy OK na WEBu ČRK.
Ing. Ladislav Polák, Tábor, OK1AD 
Zdroj:
Archiv bezpečnostních složek v Praze,
Kronika obce Dražice,
http://www.crk.cz/CZ/FAMEC,
AMA magazín, číslo 2 / 1995, strana 7.
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Restaurace „Na Hřišti“
Restaurace „Na Hřišti“ zve všechny na tradiční posezení s hudbou „Vítání léta“, které se bude
konat v pátek 26. června 2015 od 20:00 hodin. K tanci a poslechu zahraje Relax (Dračice).
Občerstvení včetně grilovaného prasátka zajištěno.
V průběhu léta se uskuteční mimo jiné další tradiční posezení, 24. července „Anenské posezení“, 28. srpna „Loučení s létem“.
Roman Vačlena 

Sbor pro
občanské záležitosti
JUBILANTI
V letošním roce oslavili svá jubilea tito spoluobčané:
Stanislav Špale
Dražice čp. 72
Marie Stuchlíková
Dražice čp. 153
Marie Kosová
Dražice čp. 141
Josef Vršek
Dražice čp. 89
Jana Šerá
Dražice čp. 9
Jan Bláha
Dražice čp. 199
Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné
zdraví a mnoho spokojenosti a osobní pohody.
NARODILI SE
Od uzávěrky prosincového čísla Dražického občasníku se do konce března narodila
Natálie Šedivá
Dražice čp. 84
Dominika Dvořáková
Dražice čp. 40
Děvčatům přejeme do života jen to nejlepší.
ZEMŘELI
Anna Samcová
Marie Hanzlíková
Čest jejich památce!

Dražice čp. 102
Dražice čp. 106

Plánované kulturní
a společenské akce

Autobusem do Tábora a zpátky
Odjezdy autobusů – Dražice–Tábor 14. 12. 2014–12. 12. 2015
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10. 4. 2015
od 16:00
Dětská burza – jaro/léto

KD

25. 4. 2015
od 13:00
Zábavné odpoledne pro děti

KD

30. 4. 2015
od 19:00
Pálení Čarodějnic

náves

7. 5. 2015
Zábava „Keks“

od 21:00

KD

23. 5. 2015
Hasičská soutěž

od 13:00

areál TJ

30. 5. 2015
od 14:00
areál TJ
Dětský den – tentokráte jinak
13. 6. 2015
od 10:30
3. ročník srazu motocyklů
československé výroby
ve 12:30
Výjezd na vyjížďku

KD

21. 6. 2015
od 10:00
kostel
Mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele
Pouť 2015
obec
26. 6. 2015
Vítání léta

od 20:00

rest. Na Hřišti

4. 7.–6. 7. 2015

areál TJ
hasičská zbrojnice
Návštěva družební obce Slovany
a oslava 130. výročí založení SDH Dražice

www.obecdrazice.cz

