Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Když jsem si v mysli připravoval, o čem budu
v letošním jarním občasníku psát, tak mne ani
v nejdivočejším snu nenapadlo to, co nás postihlo.
Německá kancléřka prohlásila, že je toto nejhorší
od 2. světové války. Celosvětová pandemie koronaviru zasáhla bleskově život každého z nás. Ve sdělovacích prostředcích sledujeme hrůzy, které se dějí
v západní Evropě, která bohužel postup proti pandemii vůbec nezvládla. V České republice naštěstí
vláda a krizový štáb přijali podstatně razantnější
opatření a všichni doufáme, že přinesou očekávané výsledky. Tedy zpomalení nárůstu nakažených
tak, aby naše zdravotnictví epidemii zvládlo a nedošlo ke katastrofě jako v Itálii či Španělsku. Chtěl
bych proto znovu poděkovat všem našim občanům
za disciplinovanost s jakou přistupují k nařízením
vlády. Náš obrovský společný díky patří všem pracovníkům v takzvané první linii. A to nejen doktorům, zdravotním sestrám, hasičům či policistům,
ale u nás v obci i těm, kteří se starají o chod obce,
ať na obecním úřadu, či prodejnách potravin, poště, pekárně nebo restauraci. Pozitivně vnímám to,
že se jak v celé České republice, tak u nás v Dražicích lidé semkli, opustili různé předsudky a začali
si vzájemně pomáhat a podporovat se. To češství
vnímám i mezi občany v Dražicích, kdy o nabídky
pomoci není nouze. Někteří občané nabízí svou
účast při pomoci našim seniorům, jiní šijí roušky
a nosí je na obecní úřad, kde je poskytujeme vám.
Záhy po vypuknutí pandemie a prvních opatřeních vlády ČR jsme svolali krizový štáb obce Dražice a shodli jsme se na tom, že si budeme muset
pomoci sami a nečekat na spásu odněkud z centra
republiky. Přijali jsme opatření týkající se především péče o nejvíce ohroženou skupinu obyvatel,
naše seniory a nemocné občany. Dále jsme zabezpečili chod obce v době vyhlášeného „nouzového
stavu“. Samozřejmě jsme se připravili na možné tvrdší dopady, až se epidemie naplno rozvine
i u nás. Velký dík patří ženám ze Sboru pro občanské záležitosti a členům NOM , kteří se obětavě
starají o roznášku ochranných pomůcek, potravin,
léků a komunikaci se seniory a občany, kteří v obci
potřebují naši pomoc. Záměrně nikoho, komu
děkuji, nejmenuji. Jednak by byla popsaná tato
stránka jmény a hlavně by mne mrzelo, kdybych
na někoho nechtěně zapomněl. Ale o jménech to
není, je to o síle kolektivu. Situace se mění den ode
dne, jak všichni sledujeme. Nedokáži odhadnout,
co se bude dít v době, kdy se Vám toto číslo občasníku dostane do ruky. Důležité je, abychom vydrželi
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v tom, jak jsme se k pandemii postavili. Prosím,
sledujte informace na webových stránkách naší
obce, kde se denně snažíme aktualizovat informace a nařízení vlády. Ne všichni chodí na internet
a ne všichni dobře slyší rozhlas, tak jsem ještě doplnil informování občanů o situaci a opatřeních
prostřednictvím roznášky dopisu do jednotlivých
domácností. Setkali jsme se s tím, že se někteří občané stydí říci si o pomoc, ač ji potřebují v jakékoli
formě (donáška potravin, zajištění léků apod.).
Prosím nestyďte se, jsme tu proto, abychom Vám
pomohli a epidemii společně zvládli a já o tom, že
vše zvládneme a posuneme se dál, nepochybuji.
Práce na obci se samozřejmě taktéž nezastavila
a v upravených režimech se snažíme zabezpečit
chod obce. Ve spolupráci s ČEVAKEM zajišťujeme
zachování dodávky pitné vody, správu vodohospodářských objektů a fungování ČOV. V omezeném
režimu, jak nám nařízení vlády nařizuje, se snažíme zajišťovat svoz komunálního odpadu. Rozhodli
jsme se, že začneme dříve se svozem bioodpadu,
neboť mnoho lidí je nyní více doma a volný čas věnuje své zahradě.

František Ursacher, Lubomír Smažík, Miroslav Běhoun,
Jiří Novotný

Předseda výboru pro životní prostředí Vás ve své
zprávě informuje o provedeném kácení dřevin
v době vegetačního klidu a výsadbě nových stromů.
Po odeznění pandemie nás čeká krize ekonomická. Všichni si přejeme, aby byla co nejkratší.
Bude samozřejmě záležet na krocích vlády, jak
ekonomiku podpoří. Předpokládám, že je poučena
z krize před 10 roky, kdy měla krize fatální dopady na českou ekonomiku, a to především u domácích firem. Tehdejší ministr financí vyhlásil režim
šetření na rozdíl třeba od Polska, kde stát pustil
do ekonomiky peníze, tam krizi téměř nezažili.
Rozhodně dojde k velkému přesunu peněz mezi
jednotlivými oblastmi, a proto dnes můžeme jen
těžko odhadovat, které dotační tituly budou podporovány a které budou odsunuty do pozadí. My

rozhodně dokončíme projekty a zajistíme stavební
povolení na akce, které jsem zmiňoval v minulém
čísle občasníku, a budeme čekat, jakým směrem
se vláda vydá. Ekonomicky jsme jako obec ve výborné kondici a máme našetřeny i dostatečné rezervy abychom zajistili jak provoz a údržbu obce,
tak i některé důležité stavební práce. Chtěli bychom ještě letos po odeznění opatření „nouzového
stavu“, udělat setkání s občany v lokalitách, kde
bychom, pravděpodobně na podzim, udělali nové
povrchy chodníků a silnic.
Dále bychom nechtěli zastavit již připravené
opravy v bytových domech ve vlastnictví obce.
Taktéž máme připravené doplnění a opravy části
veřejného osvětlení. Jako první jsme doplnili lampy u nového hřbitova.
Zima byla ve znamení podstatně krásnějších
chvil v naší obci. Odehrálo se mnoho kulturních
a sportovních akcí, které okořeňují náš život. Každá z akcí, a mnohé jsou již dlouholetou tradicí,
je realizovaná jen díky obětavosti našich občanů.
Chtěl bych tedy poděkovat všem, kteří se na přípravě podíleli. Především Elišce Pospíšilové za pohodové adventní trhy a spoluorganizaci dětského
karnevalu. Ivanovi Šimákovi za „vánoční zpívání
u stromečku“ a ve spolupráci s vedením NOM zajištění maškarního průvodu, Jirkovi Šerému s rodinou za tradiční vánoční turnaj ve stolním tenisu.
Petrovi Novákovi s manželkou za turnaj v tenise,
Honzovi Samcovi a jeho teamu při organizaci
turnaje v nohejbale a samozřejmě Fandovi Kotšmídovi, bez kterého by se všechna sportovní klání neobešla, stejně jako oblíbený a velmi náročný
„Dražický košt pálenek“. S velikou účastí proběhl
jak hasičský, tak i sportovní ples.
Bylo mi ctí, že jsem byl pověřen zastupiteli obce,
abych předal „Cenu obce Dražice“ k významnému
životnímu jubileu za dlouholetou práci v oblasti
sportu pro obec Dražice a její občany panu Miroslavu Běhounovi. Cenu jsem slavnostně předal
na výroční schůzi naší tělovýchovné jednoty. Zároveň jsem na této schůzi předal k výročí životního
jubilea za dlouholetou práci v oblasti sportu pro
občany obce Dražice „Cenu starosty obce“ panu
Františku Ursacherovi. Obou pánů a jejich práce
si moc vážím a ještě jednou jim za sebe a občany
Dražic děkuji.
Závěrem bych Vám všem chtěl popřát pevné
zdraví. Budeme ho všichni jistě potřebovat. A samozřejmě mnoho pozitivní energie a ať ve zdraví
tuto pandemii společně porazíme!
Lubomír Smažík, starosta obce 
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Výtah z jednání zastupitelstva obce
13. jednání, konané dne 28. 11.
 Proběhla kontrola plnění následujících úkolů
z minulého zastupitelstva.
a) Umístění informačních tabulí IP22 s doplňujícím textem „Úsek měřený radarem“ bude
v příštím týdnu zkonzultováno s OD krajského úřadu.
b) Cyklostezka Všechov – Dražice: proběhla
schůzka s projektantem ohledně vedení trasy
po pravé straně, toto řešení je více technicky
a finančně náročné, z hlediska bezpečnosti je
toto řešení optimálnější. Budou kontaktování vlastníci dotčených pozemků.
c) Zástupci obce uspořádali jednání se společností zpracovávající žádosti o dotace
na fotovoltaiku a se zástupci distribučních
firem, které provádí realizace těchto systémů. Vzhledem k dlouhodobé návratnosti
a vyšším nákladům na administraci žádosti
o dotaci, budou zhodnoceny ještě ostatní
možnosti realizace tohoto záměru.
d) Proběhlo jednání se zástupci vlastníků pozemku, který má obec pronajatý jako „odlehčovák“ pro hřiště TJ Dražice. Uskuteční
se ještě další jednání s ostatními vlastníky,
na kterém dojde ke stanovení podmínek pro
budoucí pronájem.
e) Starosta obce prověřil podnět na zbudování
přístřešku v prostoru hřbitova. Jelikož se již
nyní v místě nachází přístřešek, nebude nový
přístřešek uvnitř hřbitova realizován.
f) Starosta obce podal informace o kompletních dotačních možnostech na stavbu „Komunitní dům pro seniory“. Zároveň popsal
možnosti rozdělení projektu na dílčí části.
Budou probíhat práce na podání žádosti
o dotaci na výše uvedenou akci.
 Starosta předložil a okomentoval čerpání
rozpočtu obce Dražice k 31.10.2019.
 Starosta obce předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 13/2019, které schválil
ke dni 4.11.2019.
 Rozpočet obce na rok 2020 – návrh rozpočtu
bude řádně zveřejněn na úřední desce.
 Návrh střednědobého výhledu na roky 20212023 - návrh střednědobého výhledu 20212023 bude řádně vyvěšen na úřední desce.
 Obec Dražice obdržela žádost o odkup části
pozemku parc. č. 2159 v k. ú. Dražice u Tábora, na které stojí část stavby kůlny u č.p.
268 - bude provedeno místní šetření.
 Starosta obce představil záměr pronájmu
na prostory 1.NP kulturního domu, které přináleží k prostoru pekárny. Jedná se
o místnost bývalé šatny přístupné ze zádveří budovy (30,8 m2) a novou přístavbu (49
m2). Zastupitelstvo obce nevzneslo k danému záměru připomínky a 7 hlasy ho odsouhlasilo.
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 Zastupitelstvo schválilo nový Řád veřejného
pohřebiště obce Dražice, aktualizovaný ceník veřejného pohřebiště a smlouvu o nájmu
hrobového místa.
 Vedení obce předložilo podklady k jednání
o uplatnění inflační doložky pro rok 2020 po diskuzi zastupitelstvo odsouhlasilo uplatnění inflační doložky u nájemních smluv.
 Starosta obce předložil Plán práce zastupitelstva obce na rok 2020, který by následně 7
hlasy zastupitelstva odsouhlasen.
 Zastupitelstvo obce schválilo dodatek č. 10
ke smlouvě o převedení výkonu práv a povinností komunálních odpadů na území obce
Dražice a místních částí, kterým se navyšují
poplatky za svozový den a skládkovné a dodatek č. 3 ke smlouvě o provozování systému svozu separace v obci Dražice, kterým se
mění cena za výsyp a vývoz separovaného
odpadu. Veškeré smluvní vztahy jsou se společností RUMPOLD s.r.o.
 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č.1/2019 – zastupitelstvo obce 7 hlasy
vyhlášku schválilo.
 Dotační program JčK „Program obnovy venkova“ – odsouhlasené projekty „Oprava bytového domu č. p. 4 - Lesanka“, „Úroky z úvěru“.
 Zastupitelstvo obce 7 hlasy odsouhlasilo
neposkytnutí žádné odměny za výkon veřejné funkce panu Ing. Lukášovi Stuchlíkovi
po dobu jeho dlouhodobé nepřítomnosti
na jednáních orgánů obce od 1.1.2020.
 Starosta obce informoval o dokončení stavebních prací na akci „Oprava místní komunikace 8c a dalších nerovností v obci“.

14. jednání, konané dne 19. 12.
 Proběhla kontrola plnění následujících úkolů
z minulého zastupitelstva.
a) Umístění informačních tabulí IP22 s doplňujícím textem „Úsek měřený radarem“ – obec
obdržela kladné stanovisko Policie ČR a byla
podána žádost o stanovení místní úpravy
provozu.
b) Cyklostezka Všechov – Dražice: byly odeslány dopisy vlastníkům dotčených pozemků
s žádostí o vyjádření k vedení stezky pro
pěší a cyklisty po pravé silnice I/19 ve směru
do Tábora.
c) Jednání ve věci pronájmu plochy „odlehčováku“ – průběžně probíhají schůzky se spoluvlastníky
d) „Komunitní dům pro seniory“ – starosta
obce seznámil zastupitele s novým rozděleným položkovým rozpočtem a informovalo
přípravě podání žádosti o dotaci
 Starosta obce předložil a okomentoval čerpání rozpočtu obce Dražice k 30.11.2019.

 Starosta obce předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 14/2019, které schválil
ke dni 4.12.2019.
 „Oprava místní komunikace 8c a dalších
nerovností v obci Dražice“ – starosta obce
informoval o finálním rozsahu stavebních
prací, předmětné vícepráce byly oceněny
v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo dle
jednotkových cen položkového rozpočtu. Zastupitelstvo obce 9 hlasy odsouhlasilo vícepráce ve výši 718.004,09 Kč bez DPH a znění
dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
 Zastupitelstvo obce 9 hlasy schválilo rozpočtové opatření číslo 15/2019.
 Zastupitelstvo obce 9 hlasy schválilo přebytkový rozpočet obce Dražice na rok 2020.
 Zastupitelstvo obce Dražice 9 hlasy schválilo
střednědobý výhled rozpočtu obce Dražice
na roky 2021-2023.
 Plán inventur pro rok 2019 byl 9 hlasy schválen.
 Prodej části pozemku parc. č. 2159 v k. ú.
Dražice u Tábora – z důvodu existence stavby
opěrné zdi, která drží přilehlou místní komunikaci obce Dražice, zastupitelstvo 9 hlasy
prodej části pozemku zamítlo.
 Záměr pronájmu na prostory 1.NP kulturního domu, které přináleží k prostoru pekárny
- starosta obce informoval, že nikdo prozatím nepodal nabídku na vyhlášený záměr
pronájmu a doposud neobdržel od stávajícího nájemce zbývajících prostor vyčíslení nákladů na proběhlé stavební práce.
 Starosta předložil nařízení vlády č. 338/2019
Sb., kterým se od 1.1.2020 mění nařízení
o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, zastupitelé 5 hlasy
rozhodli o poskytnutí odměn dle nařízení
vlády v následující výši: Starosta 32 451 Kč
hrubého/měsíc, Místostarosta 29 206 Kč
hrubého/měsíc, Zastupitel + předseda výboru 3 245 Kč hrubého/měsíc, Člen výboru
2 704 Kč hrubého/rok.
 Vedení obce představilo připravené záměry, na které je možné podat žádost o dotaci
z JčK. Jedná se o následující projekty: „Obnova vodovodu úsek č. 1 a 2 Dražice“, „Oprava opěrné zdi u fotbalového hřiště Dražice“,
„Oprava zastřešení tribuny u fotbalového
hřiště Dražice“, „Pořízení vybavení areálu TJ
Dražice“, „Setkání s historií Dražice – knižní publikace“ – Zastupitelstvo obce 9 hlasy
odsouhlasilo podání žádostí o dotaci na výše
uvedené projekty do programových dotací
Jihočeského kraje.
 Zastupitelé 9 hlasy schválili poskytnutí darů
následujícím organizacím v uvedené výši.
 Ochrana fauny ČR, o. p. s. – 2000 Kč, ZŠ
a MŠ a poskytovatel sociálních služeb, Kaň-
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ka o.p.s. – 2000 Kč, Diakonie ČCE - středisko
Rolnička – 2000 Kč
Zastupitelstvo obce Dražice 9 hlasy schválilo znění darovací smlouvy mezi obcí Dražice a Mysliveckým sdružením Rašte Dražice
ve výši 3000 Kč
Uložení vedení optického kabelu společnosti
Sys-DataCom s.r.o. – starosta obce představil
záměr uložení optického kabelového vedení
v lokalitě nově opravené komunikace „Kos
– Zíka“. Bude projedná právní úpravu spolupráce mezi obcí a správcem předmětné optické sítě a uložení vedení optických kabelů
v pozemcích obce.
Obec Dražice obdržela žádost Svazu Diabetiků ČR, pobočný spolku Tábor o poskytnutí
dotace – budou získány doplňující informace
Starosta obce informoval, že do konce roku
bude podána žádost o změnu stavby před
dokončením na stavbu „Nástavba a stavební
úpravy č.p. 55“.
Starosta dále uvedl, že pokračuje zpracování
studie na investiční záměr rozšíření sportovního areálu.
Kácení bříz u altánu v parku – starosta obce
předložil záměr pokácení bříz bělokorých
v parku u altánu. Ing. Novotný informoval,
že břízy byly předmětem hodnocení stavu
dřevin, které proběhlo v letošním roce a znalec je k pokácení neurčil. Po diskuzi zastupitelstvo obce nepřistoupilo k rozhodnutí
o kácení předmětných bříz, současně vzneslo
návrh na výsadbu nového „vánočního“ stromu.
Paní Mgr. Dana Růžičková, předsedkyně
kontrolního výboru, uvedla, že byla provedena kontrola hospodaření Základní školy
a Mateřské školy Dražice, okr. Tábor se závěrem – bez závad
Pan Stanislav Flígr, předseda finančního
výboru informoval, že dne 18.12.2019 proběhla kontrola finančního výboru za období
6.6.2019 – 18.12.2019. Byl kontrolován stav
pokladen a poskytnutí příspěvku TJ Dražice se závěrem – bez závad. Pan Stanislav
Flígr dále navrhl zvýšení hodnoty poukázky
na obědy pro zaměstnance obce.
Částí zastupitelstva byl vznesen dotaz
na proběhlou akci „Krampus show“, která
byla diskutována na zářijovém jednání zastupitelstva se závěrem poptat show na rok
2020. Starosta obce vysvětlil, že akce byla
pořádána Hospodou na hřišti a obec pouze
této akci poskytla podporu.
Místostarostka obce informovala o proběhlé valné hromadě svazku obcí Mikroregion
Táborsko. Seznámila se změnou ve vedení
a dalších novinkách v tomto svazku.

15. jednání, konané dne 30. 1.
 Na úvod jednání vystoupil ředitel ZŠ a MŠ
Dražice - Mgr. Miloš Veselý shrnul činnost
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školy za uplynulé první pololetí školního
roku 2019/2020. Zhodnotil prospěch žáků
a informoval o úspěšném přechodu žáků
na 2. stupeň. Seznámil s aktivitami, které
ve škole probíhají. Na závěr představil aktuální plány do budoucna. Škola i nadále bude
obnovovat své vybavení (knihovna, pomůcky
do tělocvičny, dětské hřiště u MŠ). Škola se
aktivně snaží získávat finanční prostředky
z vypsaných dotací.
Plnění úkolů:
a) Pozemky pro cyklostezku – místostarostka
informovala o získaných prozatímních souhlasech k vedení cyklostezky po pravé straně
silnice I/19 ve směru do Tábora
b) Umístění dopravního značení „Pozor měření
radarem“ – místostarostka sdělila, že je Krajským úřadem vydáno potřebné stanovení
trvalé úpravy provozu, které je koncipováno
jako opatření „BESIP“
c) Plocha „odlehčovák“ – starosta informoval
o dalších krocích ve věci pronájmu plochy
d) Smluvní vztah se společností Sys-DataCom
s.r.o. – probíhá příprava majetkoprávních
smluv a smluv o spolupráci mezi obcí a společností poskytující vysokorychlostní internet
 Starosta předložil a okomentoval čerpání
rozpočtu obce Dražice k 31.12.2019.
 Starosta obce předložil a okomentoval rozpočtové opatření č. 16/2019, které schválil
ke dni 20.12.2019.
 Starosta obce předložil a okomentoval rozpočtové opatření č. 1/2020, které schválil
ke dni 22.1.2020.
 Zastupitelstvu obce byla předložena inventarizační zpráva, která shrnula provedené
inventury majetku a závazků obce Dražice
za rok 2019. Veškeré inventury proběhly dle
odsouhlaseného plánu a v závěru nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
 Zastupitelé obce 6 hlasy odsouhlasili poskytnutí finančního daru ve výši 5000 Kč Domácímu hospici Jordán, o.p.s. na poskytování
terénních sociálních služeb.
 Zastupitelstvo obce 6 hlasy odsouhlasilo poskytnutí dotací, finančních darů a neinvestičního příspěvku v roce 2020 následujícím
organizacím:
ZŠ a MŠ Dražice 700 000 Kč neinvestiční příspěvek na provoz
TJ Dražice 250 000 Kč neinvestiční dotace
Toulava o.p.s. 3 000 Kč, Ochrana fauny Votice 2 000 Kč, MS Raště Dražice 12 000 Kč, ZŠ
Kaňka 2 000 Kč, Sdružení rodičů ZŠ Dražice
12 000 Kč, Dražičtí komedianti 12 000 Kč,
SK REPO Dražice 12 000 Kč, Mexická vlna
12 000 Kč, Leteckomodelářský klub Dražice 12 000 Kč, Jawa klub Dražice-M. Kašpar
12 000 Kč, Hospic Jordán 5 000 Kč, Diakonie
ČCE-středisko Rolnička 2 000 Kč, SDH Dražice 12 000 Kč, MAS krajina srdce 4 000 Kč
– finanční dary

 Starosta obce předložil dopis MAS Krajina
srdce, z. s., která začíná zpracovávat nový
strategický plán pro další období. Zastupitelstvo obce Dražice 6 hlasy odsouhlasilo zapojení obce do územní působnosti MAS Krajina
srdce, z. s. pro období 2021 – 2027.
 Komunitní dům pro seniory – obec podala
žádost o dotaci z programu MMR Podpora
bydlení 2020, probíhají jednání ve věci získání finančních prostředků (úvěru) od bank.
 Zastupitelstvo obce projednalo variantu započtení vynaložených finančních prostředků
na provedenou přístavbu kulturního domu
„Pekárna“ do budoucího nájmu. Starosta
obce předložil soupis vynaložených nákladů
od zhotovitele přístavby a současného nájemce „Pekárny“. Pro finální rozhodnutí bude
nájemce vyzván k upřesnění těchto nákladů.
 Vedení obce předložilo výzvu Vojenských
lesů a statků ČR, s.p. na koupi nepotřebných
pozemků. Jako vhodný ke koupi vedení obce
určilo pozemek parc. č. 2179 v k. ú. Dražice
u Tábora o rozloze 827 m2, jelikož se jedná
o pozemek pod cestou do „Boru“ a pozemek
navazuje na pozemek obce Dražice pod stávající cestou. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo podání nabídky do výběrového řízení
na koupi předmětného pozemku dle podmínek určených ve výzvě Vojenských lesů
a statků ČR, s.p.
 Starosta obce informoval o požadavku na kácení topolů v areálu hřiště. Zastupitelé obce
se přiklonili k prořezu těchto stromů v období vegetačního klidu a zhodnocení jejich
stavu v příštím roce. Pan Flígr uvedl, že již
v minulých letech probíhala o kácení těchto
stromů diskuze a byly vysazeny v mezerách
stromy nové, které by měly v budoucnu původní topoly nahradit. Dále uvedl, že by
bylo vhodné osadit v altánu u kostela lavičku a provést obnovu kotvících a ochranných
prvků na stromech kolem stezky ke hřbitovu. Vedení obce informovalo, že obnova
podpěr je domluvena na jarní měsíce v rámci
povýsadbové péče a lavička bude v altánu instalována.
 Ing. Novotný vznesl dotaz na další postup
kácení dřevin, u kterých byla provedena
v minulém roce inventarizace. Starosta obce
uvedl, že budou provedena navržená opatření – prořezy a kácení.
 Ing. Pospíšilová informovala o proběhlé kontrole Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (ROP Jihozápad), který kontroloval veškeré doklady a dodržení podmínek
v době udržitelnosti projektu „MK Dražice
– Kulturní dům – kostel“. Fyzická kontrola
proběhla v pořádku a bez připomínek.

16. jednání, konané dne 27. 2.
 Proběhla kontrola plnění následujících úkolů
z minulého zastupitelstva:
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a) Pozemky pro cyklostezku – místostarostka informovala o aktuálním stavu jednání
s vlastníky dotčených pozemků, v přípravě
investičního záměru bude nadále pokračováno
b) Plocha „odlehčovák“ – starosta informoval
o probíhajících jednání ve věci majetkoprávního vypořádání (nájemní smlouva) s vlastníky pozemku
c) Komunitní dům pro seniory – starosta obce
informoval o obdržených nabídkách bank
na poskytnutí úvěru, které budou v případě poskytnutí dotace z MMR aktualizovány a následně bude případně rozhodnuto
o kompletním zajištění financování stavby
 Starosta předložil a okomentoval čerpání
rozpočtu obce Dražice k 31.1.2020.
 Starosta obce předložil a okomentoval rozpočtové opatření č. 2/2020, které schválil
ke dni 3.2.2020.
 Záměr pronájmu nebytových prostor v 1.NP
kulturního domu – obec Dražice obdržela
žádost o pronájem prostor KD, součástí žádosti byla i žádost o započtení vynaložených
prostředků na realizaci přístavby. Zastupitelstvu obce byly opětovně předloženy náklady,
které požaduje žadatel o pronájem započítat
do budoucích plateb nájmů. Zastupitelé 8
hlasy odsouhlasili pronájem prostor v 1.NP
kulturního domu Dražice panu P.K. ve výši
432,42 Kč/m2/rok bez DPH a současně 8
hlasy schválili započtení vynaložených nákladů na realizaci přístavby kulturního domu
do budoucích nájmů za tento prostor, tj. pouze na nájem přístavby o výměře 49 m2.
 Věcná břemena (služebnosti) – zastupitelstvo obce Dražice projednalo problematiku
zatížení obecních pozemků věcnými břemeny (služebnostmi), byly projednány varianty
řešení zápisu břemen do katastru nemovitostí a úplata, finální dokumenty budou zastupitelstvu obce předloženy ke schválení.
 Opěrná zeď na pozemku parc. č. 2159 v k.
ú. Dražice u Tábora – starosta obce informoval o proběhlém jednání s vlastníky přilehlé
nemovitosti a předložil zastupitelstvu obce
pořízenou fotodokumentaci stavby kůlny,
po prodiskutování věci zastupiteli bude
s vlastníky projednána oprava opěrné zdi
a možnost uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní předmětné části pozemku
 Obec Dražice obdržela žádost od nájemce
prostor kulturního domu na snížení nájemného za pronajaté nebytové prostory sloužící
k podnikání. Vzhledem ke skutečnosti nastavení shodné výše nájemného pro všechny nebytové prostory ve vlastnictví obce Dražice,
není možné výši nájemného snížit. Zastupitelstvo obce Dražice 8 hlasy žádost o snížení
nájemného zamítlo. Jelikož je rozsah pronajatých prostor neaktuální, bude provedena
revize stávajících pronajatých ploch a dle
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skutečnosti aktualizována nájemní smlouva.
 Zastupitelstvo obce Dražice 8 hlasy odsouhlasilo dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace na stavbu
„Komunitní dům seniorů Dražice“ – změna
stavby před dokončením, jehož předmětem
je rozšíření díla o inženýrskou činnost k projektu ve výši 15 350 Kč bez DPH a pověřilo
starostu obce jeho podpisem.
 Žádost o dar – SVAZ DIABETIKŮ ČR, Pobočný spolek Tábor předložil obci Dražice doplněnou žádost o finanční výpomoc (dar), v žádosti spolek doplnil konkrétní členy spolku,
kteří jsou občany Dražic. Zastupitelstvo obce
na základě tohoto doplnění odsouhlasilo poskytnutí finančního daru ve výši 2000 Kč.
 Výběrové řízení na stavbu „Stavební úpravy schodiště v kulturním domě Dražice
č.p.166“ – zastupitelstvu obce Dražice byla
předložena zpráva hodnotící komise, která
zasedala dne 26.2.2020. Obec Dražice obdržela na zhotovení výše uvedené stavby jednu
nabídku od společnosti VAKU STAV s.r.o.,
IČ: 24273554 nám. F. Křižíka 2840, 390 01
Tábor s nabídkovou cenou 643 706 Kč bez
DPH. Jelikož nabídková cena odpovídá předpokládané hodnotě a uchazeč splnil veškeré
požadované podmínky, hodnotící komise doporučila zastupitelstvo obce zadat VŘ zakázku výše uvedenému uchazeči. Zastupitelstvo
obce 8 hlasy zadání veřejné zakázky odsouhlasilo.
 Vedení obce informovalo o stavení termínu
uzávěrky Dražického občasníku – 20.3.2020.
 Zastupitelstvo obce projednalo předložený návrh České pošty, s.p. na znění kupní
smlouvy vč. věcného břemene zatížení pozemku pod budovou pošty a přilehlých pozemků. Zastupitelstvo obce pověřilo starostu
obce odpovědět na dopis České pošty, s. p. se
stanoviskem, že obec Dražice nastavené podmínky kupní smlouvy neakceptuje z důvodu
nereflektování zatížení pozemků v kupní
ceně a nesouhlasí se zatížením předmětných
pozemků věcným břemenem.
 Ocenění obce Dražice – Zastupitelstvo obce
Dražice odsouhlasilo udělení „Ceny obce Dražice“ za dlouholetou práci a významný přínos
pro veřejný život v obci Dražice.
 Starosta obce předložil první návrh studie
rozšíření areálu sportovního areálu Dražice
(nástavba zázemí). Daný návrh byl před finálním zpracováním připomínkován.
 Předseda výboru ŽP, pan Ing. Zdeněk Novotný, sdělil probíhající postup kácení dřevin určených zprávou o stavu dřevin (zpracované Ing. Fukou) ke kácení. Kácení bude
provedeno do konce vegetačního klidu, tj.
do 31.3.2020.
 Místostarostka obce představila návrh na aktualizaci strategického dokumentu obce –
Místního programu obnovy venkova. Zastu-

pitelstvu obce popsala navrhované doplnění
týkající se oblasti „Smart village“. Zastupitelstvo obce Dražice 8 hlasy schválilo nové znění MPOV.
 Zastupitelstvo obce 8 hlasy odsouhlasilo
podání žádostí o dotaci na projekty: „Elektromobilita – dobíjecí stanice“ a „Energetická
úspora - instalace fotovoltaických panelů
na budovu MŠ Dražice“ do programových

dotací Jihočeského kraje.

Dotace 2020

Před vynaložením finančních prostředků
z obecního rozpočtu se vždy snažíme ověřit,
zda není možné na daný projekt využít některý
z dotačních programů. Pro naši obec má úspěch
při získávání dotací zásadní vliv na uskutečňování většiny investičních i neinvestičních
záměrů. Schválení dotace s sebou přináší zvýšenou míru administrativy a nutnost respektování nastavených pravidel poskytovatele dotace. Příjemce dotace je povinen daný charakter
programu či fondu dodržet, jinak hrozí uložení
odvodu za porušení rozpočtové kázně. Naštěstí u nás stále vyhrává aspekt získání finanční
podpory, proto jsme v předešlém období podali
žádosti o dotace na následující projekty:
• „Komunitní dům pro seniory“ – žádost o dotaci ve výši 9 mil. Kč z programu bydlení
MMR
• „Oprava bytového domu č.p. 4 Lesanka“ –
žádost o dotaci z Programu obnovy venkova
JčK, výše 131 579 Kč
• „Úroky z úvěru na výstavbu BD č.p. 260“ –
žádost o dotaci z Programu obnovy venkova
JčK, výše 92 000 Kč
• „Oprava opěrné zdi a zastřešení tribuny
u fotbalového hřiště Dražice“ – žádost o dotaci z programu Podpora sportu JčK, výše
800 000 Kč
• „Pořízení vybavení areálu TJ Dražice“ – žádost o dotaci z programu Podpora sportu
JčK, výše 73 000 Kč
• „Dražice – obnovení vodovodů“ – žádost
o dotaci z programu Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury JčK,
výše dotace 749 870 Kč
• „Setkání s historií – obec Dražice“ – žádost
o dotaci z programu Podpora kultury JčK,
výše dotace 192 000 Kč
• „Elektromobilita - dobíjecí stanice Dražice“
– žádost o dotaci z programu Podpora chytrých měst a obcí JčK, výše dotace 105 000 Kč
• „Energetické úspory - instalace fotovoltaických panelů na budovu MŠ Dražice“ – žádost
o dotaci z programu Podpora chytrých měst
a obcí JčK, výše dotace 500 000 Kč
Jedná se převážně o dotační tituly vypsané Jihočeským krajem. Realizace většiny výše
uvedených záměru je závislá na získání dotační
podpory.
Eliška Pospíšilová 
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Zprávy z obce
ODPADY
Co by to bylo za Občasník, kdyby v něm nebyla zmínka o odpadech. Odpustím si statistiky a připomenu jen to nejdůležitější.
Komunální odpad: Za sebe mohu říci, že
letos je „vybírání poplatků“ radost :o). Mnozí platící totiž informaci, že poplatky zůstaly
v nezměněné výši, kvitují s velkým potěšením,
dokonce odchází s úsměvem na tváři. Přestože náklady na likvidaci odpadů rostou, a určitě
ještě porostou, zastupitelstvo se rozhodlo, že
případný rozdíl uhradí z rozpočtu obce. Poplatek na rok 2020 tedy činí 500 Kč za osobu
s trvalým pobytem v obci nebo 500 Kč za objekt, kde není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba. Ve stejné výši zůstal také poplatek
za psa, a to 150 Kč, za každého dalšího 200 Kč.
V obecně závazné vyhlášce č. 1/2019 se dozvíte
možné úlevy. Poplatky jsou splatné do 30.
června a hradit je můžete v hotovosti či kartou
v úředních hodinách na OÚ nebo bankovním
převodem. Bližší informace naleznete na našich webových stránkách www.obecdrazice.cz
v záložce obec – odpady.
Letní svoz: Od 4. května 2020 začne firma
RUMPOLD s.r.o. svážet tuhý domovní odpad
v letním režimu. V Dražicích bude svozovým
dnem úterý, počínaje 5. květnem 2020.
Bioodpad: Zde je vše beze změn. Od dubna
do listopadu budou na víkend v obci rozmístěny velkoobjemové kontejnery – na návsi, proti
družstvu, na západě a u sběrného dvora. Máte-li větší množství bioodpadu a potřebujete případně na něj zapůjčit kontejner, kontaktujte
pana Samce – 775 682 629.
Tříděný odpad: Zde pro vás k žádným změnám též nedochází. Jen si dovolím zmínit, že
likvidace vytříděného odpadu je čím dál tím
dražší. Do nedávné doby jsme platili pouze
za výsyp nádoby, od loňského roku se platby
rozšířily o náklady za likvidaci nejprve plastů, pak přibyly tetrapaky a od letoška platíme
už i za papír. A nejedná se o stokoruny, např.
za papír platíme vývoz plus likvidaci 2.000 Kč/
tunu. Stále bojujeme s vývozem kontejnerů.
Od včasného objednání trvá vyvezení i týden. Většina hnízd v obci obsahuje kontejner

na plast, papír, sklo a tetrapak. Společnost
EKO-KOM a.s., která nám kontejnery zapůjčuje, ukončila podporu samostatného sběru
tetrapaků v roce 2017, takže nová hnízda jsou
bez tohoto kontejneru. V brzké době by měla
skončit udržitelnost projektu, ze kterého byly
pořízeny kontejnery ke sběrnému dvoru. Poté
bude jeden kontejner na tetrapak přesunut
do Račan. Pokud vše půjde podle plánu, měli
bychom obdržet od EKO-KOMu a.s. dva kontejnery na kovy. Pořízení bylo zamýšleno
na plechovky od potravin (konzervy) a drobné
kovy. Nevhazujte do něj plechovky od barev
a jiných nebezpečných látek. Jeden bude umístěn za bývalým OÚ a druhý u sběrného dvora.

OBECNÍ STRÁNKY
Ti, co jsou zvyklí čerpat informace na našich webových stránkách, si již určitě všimli,
že prošly úpravou. Měli jsme snahu o vytvoření stránek, které budou intuitivní a zvládnou
jednoduše roztřídit množství informací, které
jsme za ty roky nastřádali a které jsme si zvykli
zveřejňovat. Dle našich informací, pocity z nových stránek jsou různé - co člověk, to názor.
Někteří si pochvalujete, někteří si stěžujete,
že to před tím bylo lepší, že tam teď nic nemůžete najít. Když se pak ptám odpůrců nového
designu na konkrétní nespokojenost, dobereme se k závěru, že je to pouze o zvyku. Nejvíce
postrádáte zveřejňování „náhledů“ týkající se
chodu obce na úvodní stránce. Asi jsem si Vás
moc rozmazlila :o). Jak se dál dozvíte, tyto
„obrázky“ již nejsou v souladu se zákonem,
ale pokusím se najít řešení k této formě rychlé
informace se navrátit. V každém případě tyto
„náhledy“ naleznete v menu „Život v obci“.
Změna designu byla vyvolána také nutností
uvedení stránek do souladu s úpravou zákona
o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve veřejném sektoru, aby vyhovovaly zdravotně znevýhodněným občanům.
Všechny příspěvky by měly splňovat technické
požadavky. V jednoduchosti to znamená, že
naskenování letáku, dokumentu a umístění
na stránky již toto nařízení nesplňuje (není
„čitelné“). Jak poznám, že je vyvěšovaný do-

kument v pořádku? Pokud vám kurzor umožní
v dokumentu „vybrat“ nějaký text, je to v pořádku, pokud ne, dokument nevyhovuje. Proto,
pokud budete chtít něco zveřejnit, potřebujeme od vás zaslat ideálně PDF dokument, který vznikl přímým převodem z wordu či jiného
editovatelného formátu.
Stručný návod pro lepší orientaci na nových webových stránkách je v příloze. Věřím, že se se stránkami sžijete a nebudete je
vnímat negativně. Změna je život :o).

ZASÍLÁNÍ NOVINEK
Současné webové stránky obce mají novou
funkci „Zasílání novinek“. Služba je určena pro
osoby s trvalým pobytem v obci a majitele rekreačních objektů. Pro Vás to znamená novou registraci přes stránky a výběr, jakou
formou a o jaké informace máte zájem. My
si od této funkce slibujeme zjednodušení způsobu vaší informovanosti. Dnes to funguje tak,
že přes aplikaci vytvoříme zprávu, kterou odešleme formou SMS na vámi sdělená telefonní
čísla. Ta jsme samozřejmě museli do systému
ručně zadat. Poté přecházíme do Outlooku,
kde jsme si museli vytvořit databázi, napíšeme
zprávu a odešleme na vámi uvedené e-maily.
Zkrátka, jedna rozesílaná zpráva je úkonově/
časově poměrně náročná.
Od nové funkce očekáváme zjednodušení.
Registrujete se přes Váš e-mail, který je brán
jako jedinečný identifikátor, tudíž na jeden e-mail může být provedena jedna registrace.
Je nám jasné, že zejména starší spoluobčané
e-maily nemají. Tyto občany žádáme, aby nás
kontaktovali, domluvíme se, o jaké informace mají zájem a tuto registraci k zasílání SMS
provedeme my. Ti co jsou zvyklí pravidelně
kontrolovat e-mail, ocení informování formou
e-mailu. Rozesílání zpráv touto cestou je automatické, jakmile zadáme do požadované oblasti nějakou „novinku“, automaticky se e-mail
rozešle. SMS zprávy budou tvořeny ručně, jako
tomu bylo dosud – stručně a výstižně – vše, co
se týká naší obce: pozvánky na místní akce, důležité informace chodu obce.
Blanka Čítková 

Revitalizace zeleně v naší obci a nejen to!
V průběhu léta 2019 bylo v naší obci provedeno posouzení stavu stromů arboristou
Ing. Petrem Fukou. Výstupem je zpráva o stavu
stromů, dostupná k nahlédnutí na Obecním
úřadu v Dražicích. Posuzovány byly lokality,
ve kterých dochází k největší frekvenci pohybu občanů Dražic, a to park na návsi, pomník
a kaplička u pošty, lipová alej u kostela, lípy
u hřbitova, chatová oblast Raští a Račany.

www.obecdrazice.cz

Na základě zprávy přistoupila obec k opatřením v jednotlivých lokalitách. Ze zprávy vyplývá, že stav mnoha stromů je havarijní, a v případě jejich pádu hrozí poškození majetku
a zdraví obyvatel. V souladu se zprávou začala
obec postupně stromy kácet, u některých dojde
v dohledné době k prořezu, popřípadě vazbě
koruny. V oblastech, kde proběhne odstranění
stromů, bude následovat výsadba nové zeleně.

V souvislosti s těmito uvedenými opatřeními jsme se rozhodli pro revitalizaci parku
na návsi, kde se v minulých letech nacházel
rybník, a v současné době se zde pořádají kulturní akce pořádané obcí. Na revitalizaci byla
v únoru roku 2020 zadána odborná studie.
Uvidíme, jak plán dopadne, a zda se budeme
moci těšit na nový vzhled naší návsi.
Zdeněk Novotný 
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Masopustní průvod 2020
Probuzení se do pošmourného sobotního
rána s mokrým sněhem, snášejícím se z potemnělé oblohy, nebylo pro letošní organizátory a účastníky masopustního průvodu zrovna
povzbudivé. S přibývajícími hodinami se však
počasí začalo umoudřovat a celá akce se nakonec obešla bez sněhu a deště. Sluníčka jsme se
sice nedočkali, ale i tak jsme byli všichni vděčni
za to málo, co nám Svatý Petr dopřál.
Letošního masopustního průvodu se organizačně ujaly Kulturní výbor obce Dražice a Nezávislá organizace mládeže. Po delší odmlce
se opět podařilo dát dohromady živou kapelu,
která neúnavně provázela masopustní putování až do jeho konce a bezesporu byla výrazným
zpestřením celé akce. Masky byly rovněž vydařené, nechyběly čarodějnice, vodník, piráti,
zvířata, dobrý voják Švejk, Spiderman, mexičtí
desperádos a mnoho dalších.
Po symbolickém předání klíče od obce starostou Lubomírem Smažíkem účastníkům
průvodu vyrazil dekorovaný vůz spolu s maskami krátce po desáté hodině na cestu Dražicemi. Tentokrát organizátoři zvolili obměněnou trasu začínající ve východní a centrální
části obce s postupným přejezdem na západ
a návratem přes oblast okolo kostela a dále
až do sportovního areálu. Následné společné posezení účastníků průvodu v restauraci
Na hřišti s vynikajícím masopustním gulášem

a samozřejmě i nějakým tím točeným pivkem
již bylo onou pověstnou třešničkou na dortu.
Co říci závěrem. Účast byla na první pohled
lepší než v loňském roce nicméně převážná
většina z oslovených spolků, zejména sportovci, volejbalistky či hasiči, raději zůstali
v teple svých příbytků. O to větší poděkování
patří nejen těm, kteří přišli, ale i všem obča-

nům Dražic, kteří celou akci, včetně nedělního
dětského karnevalu, finančně podpořili, a zároveň nelenili připravit účastníkům vynikající
občerstvení . Proto se letošní masopust vydařil.
Ještě jednou díky a příští rok, doufám že
v hojnějším počtu, opět vyrazíme.
Ivan Šimák 

Vydařený dětský karneval
V naší obci se pořádá spousta akcí. Mezi ty,
které mají dlouholetou tradici, patří dětský
karneval. Když se řekne karneval, tak se každému vybaví sál zaplněný dětmi v rozmanitých maskách, hudba, soutěže, pestrobarevné
konfety, nafukovací balónky, dobrá zábava
atd. Ano, tohle všechno na dětských karnevalech najdeme a je s tím spojena i spousta práce
a příprav. To už si mnozí nepředstavují. A proto
jsem se rozhodla připomenout tímto článkem,
co takové akci předchází a poděkovat všem,
kteří letošní dětský karneval v Dražicích připravili.
Přípravná fáze začíná už výběrem termínu,
plakáty a tvorbou programu na samotnou akci.
Je nutné naplánovat soutěže, které budou děti
bavit a zároveň uspokojí jak malé děti, tak i ty
větší. Musí se zabezpečit spousta potřeb k soutěžím a hlavně ceny a odměny pro všechny, kdo
přijdou. Důležitá je i hudba a průvodní slovo
celou akcí. Nedílnou součástí je i výzdoba sálu
v kulturním domě, zabezpečení občerstvení
a úklid po ukončení karnevalu. A o tohle všechno se v Dražicích postarali mladí ze spolku
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NOM (Nezávislá organizace mládeže) společně
s několika „dospěláky“, kteří mají naše dražické děti rádi. Velký dík patří sponzorům, kteří
na akci přispěli a poděkování je i pro paní Jaroslavu Novákovou, která zorganizovala pro děti
ještě jedno překvapení. Byla to tombola, která
skrývala 200 věcných cen, především hraček.
Kdo si los koupil, vyhrál. Současně se na akci
finančně podílelo i Sdružení rodičů ZŠ Dražice.

Během celého karnevalového odpoledne
soutěžily a tančily nejen děti, ale bavili se i rodiče a prarodiče. Po tříhodinovém maratonu se
všichni rozcházeli spokojeně domu. S čistým
svědomím můžu říci, že se letošní maškarní
karneval povedl a všichni se těšíme na ten příští. Na adresu našich mladých posílám jedno
velké DĚKUJI.
Jarka Salabová 
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Stolní tenis
Sezona stolního tenisu 2019-2020 začala
v září. Souboje týmů A a B, s jednotlivými mužstvy, měly opět svoji vysokou úroveň. Týmu
A chyběli pro nemoc dva hráči. Museli jsme
hodně improvizovat a doplnit hráče z týmu B.
Zapojil se i dorost, který nám hodně pomohl
a zahrál si za tým B. V tomto ročníku nešlo
ani tak o umístění, ale o to, abychom se udrželi
a nesestoupili.
Každoroční memoriál, který se pořádá vždy
17.11., se tentokrát nekonal. Hlavní pozornost
jsme zaměřili na vánoční turnaj, který vyšel
opět na výbornou. Na pěti stolech soupeřilo 36
sportovců a nechyběli ani zástupci nejmladší
generace. Přátelské zápolení registrovaných
ovládl Milan Vlček, druhé místo Radek Šrůma
a třetí Jan Nosek. Neregistrovaným hráčům
vévodila rodina Kubů. Denis první, táta Martin
druhý a třetí místo patřilo Petrovi Chytilovi.
Děti do patnácti let se umístily v tomto pořadí:
Jakub Kubů, Lubomír Hejtmánek a třetí místo obsadili - Ondřej Běhoun, Ondřej Sobotka
a Karel Běhoun. Velké díky patří obci Draži-

ce, firmě Sakutus, firmě Pavlík a Comett plus
za sponzorování této akce.
Jiří Šerý 

TJ DRAŽICE – „A“ tým
Vážení sportovní přátelé, bohužel i sportovní svět je současnou situací zásadně ovlivněn. Zatím jsou do odvolání zakázány veškeré organizované sportovní a tělovýchovné
aktivity. To znamená, že se pravděpodobně
vůbec nerozběhnou pravidelné fotbalové
soutěže organizované KFS a OFS. Nikdo zatím neví, jaký formát budou fotbalové soutěže po jejich skončení mít (kdo sestoupí,
kdo postoupí atd.). Pár informací o zimní
přípravě „A“ mužstva. Zimní přípravné období probíhalo především v naší sportovní
hale a po celou dobu jeho trvání jsme bojovali s velmi nízkou tréninkovou morálkou.
Během přípravného období jsme sehráli
i několik přátelských utkání, během nichž
si naši hráči s chutí zastříleli, jak napovídají
výsledky. Postupně porazili Větrovy 5:2, Mladou Vožici 9:6 a Březnici 7:2. Nutno dodat, že
se jednalo o soupeře hrající I. B třídu. Všem
přátelům dražického sportu přeji především
hodně zdraví a těším se na brzké shledání
na fotbalovém trávníku.
Miloš Veselý 

Mladší přípravka
Během zimy mladší přípravka nezahálela. Kluci poctivě trénovali ve sportovní hale.
Na začátku nového roku, 4. ledna, zostra začali
bojovat na Zimní Wolf lize 2019/2020, která se
koná na českobudějovickém Sportovním centru mládeže Složiště. Premiéru mezi „velkými
týmy“ dražičtí fotbalisti odehráli s posilami
a z prvního kola si domu odvezli 5 výher. V dalším kole se karta obrátila a kluci bohužel všech
5 zápasů prohráli. Poslední kolo základní soutěže odehrála mladší přípravka v polovině února.
Kluci zabojovali a ukopali 1 výhru a 2 remízy.
Finálová část ligy byla zahájena dne 7. března
soubojem o 6. - 10. místo. Kluci odehráli 4
zápasy se skórem 2 výhry a 2 prohry. Posled-

Den před Silvestrem jsme uspořádali v naší
tělocvičně losovaný turnaj trojic „Poslední
smeč“. Sešlo se 21 hráčů z blízkého okolí. Hlavní pořadatel turnaje, Honza Samců, připravil
pro všechny zúčastněné zajímavý systém turnaje. Určil sedm smečařů, kteří si k sobě vylosovali dva zadáky. Protože se tímto způsobem
utvořila neznámá mužstva, los určil i jejich názvy, které Samík zvolil z říše zvířat. Došlo tedy
třeba na pikantní souboj sloni - mravenci nebo
medvědi proti zajícům. I když se bojovalo o každý bod, nešlo ani tak o výsledek jako spíš o zábavu, a ta se myslím povedla. O občerstvení se
skvěle starala Adéla K. Díky Milan Vlček 
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ní finálové kolo se mělo uskutečnit 28. března.
Z důvodu opatření kvůli šíření virové epidemie byla zimní liga předčasně ukončena. Účast

na zimní lize všem umožnila porovnat se s nejlepšími týmy, naučit se více bojovat a okoukat
fotbalové umění od svých protihráčů.
Slunečnou neděli, 2. února, jsme strávili
v hale u školy v Kardašově Řečici, kde se odehrál jednodenní turnaj. Největší boj se strhl
v šatně, a to s párky v rohlíku. Většina dresů
skončila umazaná od kečupu:-). Na hracím poli
se mladší přípravce dařilo více. Z turnaje si
kluci odvezli 2. místo s medailovým oceněním
a velký koláč. Soupiska: Roman Vačlena, Jakub
Kašpar, Marek Pospíšil, Ondřej Běhoun, Josef
Průcha, Tomáš Prno, Miroslav Petrášek, Jaroslav Petrus, Nela Štěpánková, Václav Bočan
Roman Vačlena 

Poslední smeč
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Běžky
Krkonoše 2020
Všem přátelům bíle stopy se po roce opět
hlásím se sněhovým zpravodajstvím. Začátkem února naše cesty směřovaly do Krkonoš, které nás přivítaly opravdu vřele. Sněhu
všude po kolena a tak běžkování probíhalo
za příznivých podmínek. Martinova, Moravská, Labská a Vrbatova bouda, opět ukázaly
při našich trasách svá kouzla. Zážitek ještě
více umocnily kamenné mohyly a pomníky
průkopníků tohoto sportu Hanče a Vrbaty,
kteří zde zahynuli ve vánici při závodě v roce
1909. Jistě by měli radost, jak zdatné mají
následovníky :-). Týdenní putování za krásami našich hor, které nebylo zdaleka poslední,
jsme zakončili přátelským posezením a hodnocením našich tras v překrásné roubené
hospůdce Tereza.
Jiří Šerý 

Florbalový oddíl SK REPO Dražice

Členové (horní řada zleva): Zdeněk Krátký, Adam Krásný, Petr Panský, Petr Novotný, Vít Krátký, Jaroslav Malenický,
Andrea Rypáčková, Michal Mrázek, Ondřej Smažík, Matěj Knotek, Jaroslav Dvořák, Barbora Krátká, Ondřej Kos,
Martin Rypáček

Florbalový oddíl v Dražicích působí již
druhým rokem. Scházíme se pravidelně každou sobotu od devíti do jedenácti hodin
dopoledne ve sportovní hale v Dražicích.
V letošním roce se k nám přidal Ondřej Kos,
který se velmi rychle stal nepostradatelným
členem oddílu. Užíváme si hlavně radost
z pohybu, máme rádi soutěživost a společně
strávený čas.
Netradičním znakem naší hry jsou mírně
uvolněná, zčásti i hokejová pravidla, často
překvapivý vývoj hry a hlavně vytrvalost a od-

hodlání, jelikož hra většinou trvá dvě hodiny,
pouze s jednou „reklamní“ dvouminutovou
přestávkou, kterou využíváme na doplnění
tekutin. Občas proběhne i „prodloužení“, tedy
možnost rozhodnout hru v nastavených, často
i deseti až patnácti minutách. Někteří z nás
každou sobotu sotva dojdou z haly domů, ale
všichni odchází s dobrým pocitem.
Letošní sezona se nám bohužel přerušila, ale
věříme, že nás nadšení neopustí a v činnosti
budeme pokračovat i nadále!
Barbora Krátká 

Zima leteckých modelářů
Spolek mladých
muzikantů
Mexická vlna
Jak jsem uvedl v minulém Dražickém občasníku, kapela MexWave od začátku letošního roku nevystupuje a sbírá síly a inspiraci
na nový projekt pod vedením kytaristů Aničky Voborové a Míši Sovadiny. Chystají nový
repertoár v doplněném obsazení a hodlají
v roce 2020 napsat další – šestou – kapitolu
v historii kapely. Ano, MexWave letos oslaví
již pětiletku své „bigbítové“ produkce. Ponechme mládežníky v tvůrčím rozpoložení
a já si dovolím parodovat Limonádového Joea
a nabídnout „zábavu z jiného soudku – totiž
ze soudku umění…“
Petr Vobora 
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Dražičtí modeláři letošní sezónu zahájili
tradičním seriálem závodů nazvaným Sezimácká liga. V letošním roce byly kvůli nepřízni počasí uspořádány pouze tři závody. Celkové pořadí bylo stanoveno dle součtu výkonů
ze všech tří kol. Závodníci, kteří neabsolvovali
všechny tři závody, byli zahrnuti do celkové-

ho hodnocení, nicméně v závodech, kterých se
nezúčastnili, jim byl zapsán minimální počet
sekund.
Z dražického klubu se závodů zúčastnilo
6 závodníků, kteří vybojovali celkem čtyři
umístění na stupních vítězů. Jediný zástupce našeho klubu v kategorii mladších žáků,
Jan Samec, obsadil 4. místo s 12 sekundovou
ztrátou na medailové pozice. V kategorii starších žáků zvítězil Tomáš Král, který tak svou
třetí účast v soutěži v této kategorii proměnil
ve třetí vítězství. Druhý dražický závodník
v této kategorii, Mikoláš Mihál, skončil na 4.
místě. Nejúspěšnější byli naši závodníci v kategorii juniorů, kde zvítězil Filip Gregor a Ondřej Král vybojoval stříbrnou medaili i přes
absenci na jednom ze závodů. Poslední příspěvek do dražické sbírky medailových umístění zajistil svými výkony Jaroslav Malenický,
který v kategorii seniorů obhájil bronzovou
pozici z loňského ročníku Sezimácké ligy.
Vít Krátký 
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Sbor
dobrovolných hasičů

Diamantová svatba

SDH Dražice děkuje všem za velkou účast
na pořádaném hasičském plese dne 25.1.2020.
Zároveň bychom také rádi poděkovali spoluobčanům za poskytnutí železného šrotu, jehož
sběr proběhl dne 14.3.2020. V současné době
jsme zapojeni do krizového řízení obce Dražice
a jsme připraveni poskytnout případnou pomoc spoluobčanům.
Michal Novák 

Hromnicové
máčení 2020
Fanoušek studené vody a několikaletý aktivní otužilec, Honza Samec, se rozhodl tuto
zdraví prospěšnou aktivitu více zpopularizovat
i v naší obci. Pod heslem „Na Hromnice o otužilce více“ zorganizoval 1. února 2020 první
ledové máčení v rybníku Na Suchých.
Sobotním odpolednem vládla nadprůměrná
teplota 15°C a oblohu protínaly silné sluneční
paprsky, které k rybníku vylákaly i několik obdivovatelů otužileckého sportu. O co lépe bylo
divákům na břehu, o to hůře bylo našim plavcům při prvním kontaktu s vodní hladinou.
Museli se poprat s velkým teplotním rozdílem,
neboť voda měla pouhých 2,5°C. Nikdo z odvážných se studené vody nezalekl a po chvilce
si máčení užívalo všech 6 otužilců.
Ženské pokolení mělo v rybníce také své zastoupení. Eliška Cupáková odpolední termín
bohužel časově nestíhala. O otužilecké koupání
se však nenechala ochudit a máčení absolvovala bez podpory a bez diváků již dopoledne.
O potřebné zázemí, občerstvení a ohýnek
na opečení špekáčků se starali místní rybáři.
Věříme, že v tradici otužileckého máčení
bude v příštích letech pokračováno, jelikož
přátelství ke studené vodě je nutno pravidelně,
zlehounka a hlavně dlouhodobě prohlubovat.
Všem otužilcům „klobouk dolů“!
Eliška Pospíšilová 

Když manželé slaví 60. výročí svatby, říká
se, že slaví diamantovou svatbu. Diamantová svatba sice není tak kulatým výročím,
jako předešlá zlatá svatba, ale je mnohem
vzácnější. Znamená to, že manželé měli ve
svém životě štěstí na toho pravého partnera
a prožili spolu dlouhá léta. Na počátku roku
nás oslovili manželé Mičíkovi, kteří plánovali oslavu své diamantové svatby, s žádostí o
uspořádání symbolického svatebního obřadu

Táborský symfonický orchestr Bolech

Táborský symfonický orchestr Bolech se děkuje na úspěšném koncertu „Stopy folklóru“ z 24.5.2019. V popředí sopranistka Karolína Berková a dirigent Jiří Sycha.

Těleso jsem již stručně představil v minulém
čísle a jen připomínám, že orchestr zřizuje zapsaný spolek: „Komorní orchestr Bolech města
Tábor“ se sídlem v Dražicích a vystupuje pod
uměleckým názvem „Táborský symfonický orchestr Bolech“.
V této chvíli sice nevíme, jaký názor bude
mít Covid-19, ale my v orchestru se stále těšíme na první letošní koncert na konci května.
A bude mít punc velkoleposti. V souvislosti
s významným výročím 600 let od založení
města Tábora symfonický orchestr Bolech připraví speciální program, který chce umělecky

www.obecdrazice.cz

s obnovou manželského slibu. Rádi jsme jim
splnili přání a oba oslavenci pronesli před panem starostou slůvko „ano“, kterým opětovně
stvrdili své manželství.
Pokud budete mít zájem o uspořádání obřadu k příležitosti oslavy významného výročí vašeho sňatku, neváhejte se na nás obrátit. Rádi
vám uspořádáme obnovu manželského slibu.
Premiéra se vydařila!
Eliška Pospíšilová 

zajímavým způsobem připomenout zmiňované výročí. Celý projekt ponese značku „Tábor
sobě“ a dramaturgie projektu bude podřízena
hudebním vazbám na město Tábor. Celý program, který potrvá zhruba 90 minut, hodláme
uvést v neděli 24.5.2020 od 19:00 ve Velkém
sále Divadla Oskara Nedbala v Táboře.
Do života orchestru můžete nahlédnout zde:
www.bolech.eu nebo www.facebook.com/bolechtabor
Zvu Vás na setkání s krásnou hudbou, protože hrajeme „největší hity za posledních
400 let“.
Petr Vobora 
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Košt poprvé na sále!
7. ročníku Dražického koštu pálenek, který
se uskutečnil v sobotu 7. března 2020 od 15.00
na sále KD Dražice, se zúčastnilo celkem 47
koštérů, kteří koštovali celkem 54 vzorků pálenek ve 4 kategoriích. Košt se tradičně konal
pod patronací a s podporou obce Dražice a tradičních sponzorů: společností Faliko a Sakutus.
Nejvíce vzorků pálenek bylo vyrobeno v nejbližších palírnách: v Pohoří, v Pacově a v Dobešově, ze kterého bylo letos nejvíce vzorků, celkem 19. Kromě pálenek z Čech a Moravy jsme
koštovali i pálenky z Maďarska a Chorvatska.
Kvalita a množství vzorků bylo ovlivněno loňskou neúrodou, kdy nám počasí (mráz a sucho)
skutečně nepřálo, ale koštu jsme se ve zdraví
dožili!
V jednotlivých kategoriích bylo přihlášeno:
19 vzorků slivovice, 12 pálenek z jablek, 15
ostatních pálenek a 8 vzorků do dámského
koštu.
Každá kategorie se hodnotila zvlášť, kdy každý účastník se na místě rozhodl kolik a které
kategorie pálenek okoštuje. Celkem bylo odevzdáno k vyhodnocení rekordních 101 koštovacích lístků, takže většina účastníků koštovala více kategorií.

Každoroční celkové hodnocení bývá velmi
“zvláštní“ a často i překvapivé, nepředvídatelné, ale spravedlivé a pro všechny stejné. Můj
osobní favorit soutěže jabčáků, který loni
s přehledem vyhrál, se letos umístil až třetí
od konce! Pro obohacení soutěže jsem vyzkoušel i malý „podraz“ na soutěžící: vytvořil jsem
kupáž z loňských neúspěšných slivovic a podívejme, vzorek se umístil v první polovině hodnocení, na krásném 8. místě!
Celkové vyhodnocení 7. ročníku:
1. dámský košt
1. Miroslav Šašek, višňovice vypálená v Dobešově
2. Marcela Barešová, griotka z Dobešova
3. Marie Hejnová, ořechovka z Pacova
2. Ostatní pálenky
1. Ivan Šimák, meruňkovice z Bohuňovic
2. Rudolf Louda, hruškovice z Pohoří
3. Ladislav Veselovský, směs broskev-víno
z Dobešova

Všichni výše uvedení byli na závěr starostou
obce oceněni diplomem a drobným dárkem
s motivem obce Dražice. Pro všechny účastníky
bylo připraveno bohaté občerstvení, které se
Honzovi Samcovi skutečně povedlo a nám sedlo, takže se nikomu nechtělo odejít brzo domů.
Při důkladné dokoštné jsme vypili téměř všechny zbylé pálenky, krásně jsme si u harmoniky,
klarinetu a kytary zazpívali a vyměnili nejednu
zkušenost.
A nepila se jen pálenka! Nikdo si nechtěl kazit večer, takže se k pálence vypilo i rekordních
více než 100 litrů balené a kohoutkové vody,
prostě krásný večer a čistá hlava. Komu se to
nezdá a nevěří, tak připomínám, že příští 8.
ročník koštu bude opět již tradičně první sobotu v březnu příštího roku. A opět na sále!

3. Pálenky z jablek
1. Zdeněk Novotný, jabčák z Pohoří
2. Miroslav Dvořák, jabčák z Pacova
3. Stanislav Kos, jabčák z Pohoří

Podrobné vyhodnocení jednotlivých kategorií koštu a fotodokumentaci naleznete
na webových stránkách obce.
František Kotšmíd 

Od vzpomínek k současnosti
Uplynulých pět let jsme pravidelně pořádali
Setkání s historií, na kterých jsme prezentovali získané fotografie, dokumenty, informace
z obecní kroniky i z tisku. Setkali jsme se devětkrát a celkem se zúčastnilo 562 lidí. Díky Vám,
našim příznivcům, se podařilo shromáždit více
než 1500 starších černobílých fotografií, skoro
900 snímků z nedávné doby, asi 30 historických
pohlednic a množství dokumentů přibližujících
život občanů naší obce. Opět bychom chtěli poděkovat Vám všem, kteří s námi spolupracujete
a nosíte nám poklady z domácích archivů. Vaše
pomoc je pro nás nesmírně důležitá. I když
bude další Setkání s historií až na podzim,
opět tímto prosíme naše občany, aby oslovili své příbuzné nebo blízké přátele, kteří mají
k naší obci vztah a už zde nebydlí, zda nemají

4. Slivovice – královská disciplína
1. Rudolf Louda, slivovice ze Žíšova
2. Josef Lutovský, slivovice z Dobešova
3. Marie Hejnová, slivovice z Pacova

fotografie, popř. zajímavé materiály, které by
mohly být dost důležitým střípkem v mozaice
naší práce. Ještě totiž jsou místa, která nemáme dobře zdokumentována, jako příklad uvedu bývalou školu v tzv. „Chalupě u Školských“.
Vedení naší obce chce připravit knihu, ve které
by byla prezentována starší i poměrně nedávná
historie Dražic a ve které budou použity námi
nashromážděné snímky a informace, takže čím
více dodaných materiálů budeme mít k dispozici, tím lepší bude výsledek. Také se postupně
snažíme zkompletovat a upřesnit školní fotografie, které Vám na příštím Setkání ukážeme.
Přejeme Vám všem krásné jaro a léto a už teď
se těšíme na Vaše vzpomínky.
Jaroslava Mičíková,
Alena Janíčková, Vladimír Žlůva 

Informace SPOZ
Vážení spoluobčané, z důvodu současných
preventivních opatření proti šíření nemoci
COVID-19 jsou přerušené gratulace v domácnostech našich jubilantů. Vzhledem k mimořádné situaci a nouzovému stavu pozastavil
Český rozhlas ČB až do odvolání objednávky
gratulací do pořadu Písničky pro radost. Našim oslavencům přejeme i nadále v místním
rozhlasu. Po ukončení opatření budou dárkové
balíčky rozneseny dodatečně. Zároveň se každý
obdarovaný tradičně zvěční do kroniky sboru.
Současně upozorňujeme, že je zrušeno pravidelné cvičení pro seniory, divadlo a beseda
s paní Vomáčkovou. K pravidelným aktivitám
se opět a s chutí rády navrátíme.
SPOZ Dražice 

Nezávislá organizace mládeže oznamuje
Vzhledem k situaci okolo COVID-19, nabízíme dobrovolnou pomoc všem, kteří ji potřebují. Budeme se řídit pokyny obce. V těchto časech je potřeba si pomáhat, táhnout za jeden provaz a věřit, že se situace brzo uklidní. Tímto vyzýváme ostatní, především studující, aby také přispěli svým
volným časem k pomoci druhým.
Za NOM Jakub Novák a Zdeněk Racek 
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Nezávislá
organizace mládeže
Vážení spoluobčané,
tímto článkem se chceme vyjádřit k situaci okolo klubovny a celého NOM. Bohužel se
stále dozvídáme, že nás někteří občané Dražic
obviňují a pomlouvají z užívání, ne-li distribuce drog. Tyto informace se k nám dostávají ze
spousty různých stran a tato situace trvá již
delší dobu. Na tomto tvrzení není nic pravdivého a tuto věc nelze již dále přehlížet, protože nás poškozuje a uráží. Někteří občané nás
obviňují z trestných činů. Z jejich strany se
jedná o veřejnou pomluvu. Absolutně toto chování nechápeme. Tímto apelujeme na některé
spoluobčany, aby si každý zametl před vlastním prahem a nešířil o ostatních spoluobčanech, s prominutím, „drby“. Přece nejsme jako
v Hošticích, kde stará Kelišová povídala…
Pokud má někdo z občanů stížnosti, jsme
pro veřejnou debatu.
Děkujeme za pochopení.
Za NOM Jakub Novák
a Zdeněk Racek 

www.obecdrazice.cz

Kurzy korálkování
Prodejna „Výrobky českých sklářů“ nabízí
kurzy korálkování v prodejně v Dražicích. Každou lichou středu od 15 hodin a pátek od 17
hodin budu probíhat kurzy korálkování dle
vypsaných témat (oba dny stejné téma). Na základě domluvy zajišťujeme i individuální kur-

zy s minimálním počtem tří osob. Přihlásit se
můžete na tel. čísle 776 251 955 nebo přímo
v prodejně.
Těšíme se na Váš zájem v prodejně „Výrobky
českých sklářů“ v Dražicích č.p. 134.
manželé Pokorných 

Datum

Téma

Cena

středa

pátek

22.4.

24.4.

Výroba náušnic

100 Kč

6.5.

8.5.

Náramek - různé techniky

120 Kč

20.5.

22.5.

Šitá kostka - technika - výrobek

150 Kč

3.6.

5.6.

Náhrdelník - na vlasci uzlovaný

120 Kč

17.6.

19.6.

Ketlování - technika - růženec

120 Kč

1.7.

3.7.

Černá společenská bižuterie

170 Kč

15.7.

17.7.

Komplet z nerostů

300 Kč

29.7.

31.7.

Náhrdelník - dutinka sypaná

120 Kč

12.8.

14.8.

Náhrdelník - háčkovaný na vlasci

140 Kč

26.8.

28.8.

Dlouhé korále z jablonecké perleti

190 Kč

9.9.

11.9.

Náramek - dutinka šitá

130 Kč
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Aktuální
mimořádná provozní doba
Obec Dražice
Z důvodu přijatých mimořádných opatření byl
všem orgánům veřejné moci a správním orgánům nařízen omezený provoz.
Úřední hodiny
Obce Dražice pro veřejnost
pondělí 14:00 - 17:00
středa
14:00 - 17:00
telefon: 381 23 96 80
úřední podání: podatelna@obecdrazice.cz
běžná komunikace: urad@obecdrazice.cz
Pošta Dražice
Vzhledem k mimořádné situaci a vyhlášenému
nouzovému stavu na území ČR mají všechny
pošty do odvolání upravenou otevírací dobu max. do 16:00.
Otevírací doba
pošty Dražice
pondělí 08:00 - 09:30
14:00 - 16:00
úterý
08:00 - 09:30
14:00 - 16:00

středa
čtvrtek
pátek

08:00 - 09:30
08:00 - 09:30
08:00 - 09:30

14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00

Každý den bude od 08:00 do 09:00 hodin obsluha pouze pro klienty starší 65 let!
V souvislosti s tímto opatřením jsou
od 21.3.2020 do odvolání všechny pošty v SOBOTU a NEDĚLI uzavřeny.
Flop Dražice
Do odvolání dochází ke změně provozní doby:
pondělí 06:30 - 12:30
13:00 - 16:30
úterý
06:30 - 12:30
13:00 - 16:30
středa
06:30 - 12:30
13:00 - 16:30
čtvrtek 06:30 - 12:30
13:00 - 16:30
pátek
06:30 - 12:30
13:00 - 16:30
sobota 07:00 – 11:00
Na tuto prodejnu se vymezení času pro seniory nevztahuje.


Autobusová doprava – aktuálně
V souladu s doporučením Krizového štábu Jihočeského kraje ze dne 16. března 2020 v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. března 2020 - ohrožení
zdraví obyvatelstva v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaný jako SARS
CoV-2, na území České republiky budou přijata opatření ve veřejné linkové, městské hromadné a drážní dopravě.
Platnost opatření od 18. března 2020 do odvolání:
Veškerá linková autobusová doprava od tohoto data pojede v prázdninovém provozu, (tj.
bez školních spojů). Jízdní řády platné od 18. března 2020 naleznete v internetovém vyhledávači IDOS (www.idos.cz). Pro ověření spojení je možné využít telefonní infolinky nebo
webové stránky jednotlivých dopravců.

Sbor pro
občanské záležitosti
JUBILANTI (leden - březen)
Marie Stuchlíková		

Dražice čp. 153

Julie Vršková		

Dražice čp. 89

Jana Šerá			

Dražice čp. 9

Jan Bláha			

Dražice čp. 199

Všem jubilantům přejeme do dalších let
pevné zdraví, mnoho spokojenosti a osobní
pohody.
NARODILI SE
Natalie Procházková		

Dražice čp. 197

Antonie Nábělková		

Dražice čp. 82

Děvčátkům přejeme do života jen
to nejlepší.
ZEMŘELI
Marta Dvořáková		

Dražice čp. 152

Emília Pekárková		

Dražice čp. 68

Josef Krätzer		

Dražice čp. 160

Čest jejich památce!

Plánované kulturní
a společenské akce
O konání či zrušení akce
budete včas informováni.

Na naší trase se opatření (dočasné zrušení spojů) se týká:
Dražice – Tábor 			Tábor – Dražice
pracovní dny
6:56			
pracovní dny
6:30
pracovní dny
13:59			
sobota		
9:50
sobota		15:12			pracovní dny
12:55
					neděle		16:30

29. 5. 2020 od 16:00

UPOZORŇUJEME
• Zákaz pro nástup/výstup do/z vozidel hromadné dopravy předními dveřmi. Tento zákaz
neplatí u vozidel, které jsou vybaveny pouze předními dveřmi.
• Povinnost cestujících použít ochranných pomůcek přes ústa (rouška, respirátor, šátek,
pléd, aj.).

• Cestující nebudou odbavení řidičem ani odbavovacím zařízením.

6. 6. 2020 od 10:30

hřiště TJ

Dětský den
30. 5. 2020 od 08:00

u Skaláků

Jarní tenisový turnaj 4her
KD

8. ročník srazu motocyklů
československé výroby
ve 12:30 Výjezd na vyjížďku
21. 6. 2020 od 10:00

kostel

Mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele
Vydává se 3krát ročně. Dražický občasník vydává obec Dražice; Dražice č. p. 166, 391 31 Dražice,
IČ: 00252239, DIČ: CZ00252239, Registrační číslo: MK ČR E 13153
Redakční rada: šéfredaktor: Eliška Pospíšilová, členové rady: Lubomír Smažík, Ivan Šimák, Blanka Čítková

21. 6. 2020

obec

Pouť 2020

Žádáme přispěvatele, aby své příspěvky zasílali nově na e-mail: obcasnik@obecdrazice.cz.
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