Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
právě jste rozečetli první letošní číslo Dražického občasníku. Pevně doufám, že s nastupujícím
jarem nás čekají pozitivní změny v našich životech i v životě v naší obci. Více jak rok trvající
pandemie ovlivnila každého z nás. Bohužel nám
vzala jak běžný způsob života, tak i samotné životy našich známých či nejbližších. Nezbývá než
se dívat dopředu a tuto krizi společně překonat,
jako překonávali stejné či horší časy naši předci.
Mě osobně na tom všem co se děje těší, že jsou
v naší obci lidé, kteří chtějí a dokáží druhým pomoci. Není jich málo a svou pomoc nechtějí jmenovitě prezentovat. Proto jim jménem nás všech
ještě jednou i touto cestou za vše děkuji!
Vzhledem k vládním nařízením jsme zrušili
v podstatě všechny kulturní, společenské či sportovní akce. O těch málo vlaštovkách jsou zmínky
v tomto čísle občasníku. Situaci sledujeme a jsme
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připraveni, ruku v ruce s rozvolněním, zaktivovat
náš obecní společenský život.
Práce na plánovaných stavebních akcích pro
letošní rok jsme nijak nezastavili. Na přelomu
roku jsme podali žádosti o dotace z několika programů. Podrobnější informace k nim naleznete
v článku o dotacích. Dne 9. dubna jsme podali
žádost o dotaci na výstavbu domu pro seniory.
V průběhu minulého roku jsme se zaměřili na vyhodnocení loňské žádosti, která nebyla úspěšná,
rozebrali jsme si málo ohodnocené oblasti a ty
jsme nyní dopilovali tak, abychom již v letošním
roce uspěli. Uvidíme, jaká bude konkurence, nicméně je to pro nás stěžejní investice.
Ve spolupráci s ČEVAKem a.s. jsme již v minulém měsíci provedli kamerové zkoušky dalších
úseků kanalizačního potrubí. Problematické části
jsme vyčistili s tím, že na jaře provedeme opravy některých šachet a 2 úseků potrubí. Taktéž se

chystáme vyměnit 14 ks vodovodních šoupat. Vše
v oblastech, kde bychom chtěli na podzim provést
opravu chodníků či nový asfaltový povrch komunikací. Konkrétně se jedná o sídliště „západ“
a pokračování v jižní části obce. S novými povrchy
současně plánujeme výměnu kabeláže veřejného
osvětlení a někde i instalaci nového osvětlení.
Dále pod povrchy založíme optické kabely.
V opravách nás dále čeká výměna části potrubí
a pořízení nových kalových čerpadel na čističce
odpadních vod. To bychom rádi zvládli do léta.
Jako každý rok počítáme s tím, že část financí
věnujeme do údržby bytového fondu. Letos máme
připravenou výměnu krovu a krytiny na č.p. 55,
kde by v podkroví měly vzniknout 2 krásné byty.
Zároveň bychom chtěli opravit fasádu a dokončit
rekonstrukci koupelen a WC ve třech doposud nezrekonstruovaných bytech tohoto domu.
Pokračování na str. 2

duben 2021
Pokračování ze str. 1
V kulturním domě máme v patře nad restaurací připraven prostor k vybudování potřebného
zázemí pro naše spolky. V závislosti na případné
dotaci bychom chtěli tyto práce zahájit v průběhu roku, nebo nejpozději na podzim. Dokončili
bychom tím poslední etapu rekonstrukce kulturního domu.
Společně s obcemi Meziříčí a Drhovice řešíme
vybudování parkoviště u nového hřbitova. Obdrželi jsme dokončený projekt opravy celé hřbitovní
zdi a chtěli bychom nyní požádat o dotaci na její
realizaci.
Pracujeme i na nových projektech. Finalizujeme projektovou dokumentaci na stavební úpravy
a nástavbu šaten sportovního areálu. Na tuto
akci se budeme opět snažit získat finanční prostředky z dostupných dotačních programů. Dále
shromažďujeme podklady na rekonstrukci kuchyně a jídelny v budově základní školy.
V zastupitelstvu jsme se rozhodli, že začneme
připravovat podklady pro nový územní plán obce
či jeho zásadní změnu. Současný plán slouží již
dlouhou dobu a postupně přibývají požadavky
na jeho úpravu. Podstatným impulzem k tomuto
kroku je, že by obec ráda, ve spolupráci s majiteli pozemků, připravila parcely pro nové rodinné
domy.
S nastávajícím jarem je zahájena i sezona úklidů našich nemovitostí a zahrad. V této souvislosti bych chtěl apelovat na všechny spoluobčany,
aby důsledně a v maximální možné míře využívali veškeré nabízené možnosti likvidace všech
druhů odpadů. Jen těžko pochopit člověka, který
nemůže donést starou televizi 200 m do sběrného
dvora a odloží ji za kontejnerem na PET láhve.
Podobných případů je mnohem více. Kolegyně
v dalším článku shrnula, jak je možno s různými
druhy odpadu u nás v obci nakládat.
Velkým tématem počátku roku 2021 bylo také
kácení stromů. I za sebe jsem byl rád, že vedení
naší obce, ve spolupráci se zastupiteli Drhovic
a Meziříčí, rozhodlo, že se u lip kolem nového
hřbitova provedou pouze zdravotní řezy a vysadí se nové stromy. V brzké době dojde ke zdravotním řezům také u stromů v parku u pomníku
padlých. Na tomto místě jsme porazili pouze lípu,
u které již hrozilo nebezpečí pádu a způsobení
škod na životě či majetku. Ozdravnou péčí projde
také lipová alej ke kostelu. Podrobněji o zeleni se
dočtete dále v občasníku. Nyní to vypadá, že obec
pouze kácí. Každé kácení se snažíme přírodě vynahradit. Vytipovali jsme čtyři lokality, kde byly
vybudovány oplocenky a dojde k jejich zalesnění.
Dalších cca 150 stromků by navázalo na ovocnou
alej vysazenou před lety podél cesty od „křížku“
k „jezírku“.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál především pevné zdraví a osobní pohodu. Těším se
na osobní setkání, které nám všem chybí.
Lubomír Smažík, starosta obce 
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Výtah z jednání
zastupitelstva obce
23. jednání, konané dne 17. 12.
• ZŠ a MŠ Dražice – ředitel školy poděkoval
za spolupráci zastupitelstva a ZŠ, poděkoval
za financování činností v ZŠ, zástupci obce
poděkovali za vedení školy a za aktivní reakce na změny v nařízeních proti šíření koronaviru.
• Zastupitelé schválili projednaný a řádně zveřejněný přebytkový rozpočet obce Dražice
na rok 2021.
• Byl projednán a schválen střednědobý výhled rozpočtu obce Dražice na roky 2022
–2024
• Směna pozemků – zastupitelstvo obce 8
hlasy (1 se zdržel) schválilo smlouvu o směně pozemků parc. č. 1360/56, 2205/22,
1299/3 a části pozemku parc. č. 1301/2 v k.
ú. Dražice u Tábora.
• Prodej pozemku parc. č. 146/4 v k. ú. Dražice u Tábora okolo bytového domu č. p. 191
a prodej části pozemku parc. č. 146/16 v k. ú.
Dražice u Tábora – okolo bytového domu č.
p. za 200 Kč/m2 vč. DPH byl odsouhlasen.
• Finanční dar – obec Dražice poskytla dary
Ochraně fauny ČR, o. p. s. ve výši 2000 Kč
a Diakonii ČCE – středisko Rolnička ve výši
5000 Kč.
• ČOV – starosta obce informoval o bilanci
průtoku vody na ČOV, oproti roku 2019 se
průtok snížil. Napomohla tomu opatření,
kdy se v určitých lokalitách převedla dešťová
voda přímo do potoka a nezatěžuje se nadbytečně ČOV.
• Kontrolní výbor – paní Mgr. Růžičková
uvedla, že byla dne 27.11.2020 provedena
kontrola hospodaření ZŠ Dražice bez zjištění
zásadních závad.
• Finanční výbor – pan Flígr informoval
o proběhlé kontrole finančního výboru
za období 24.6.2020 – 14.12.2020. Byl kontrolován stav pokladen a bankovních účtů
– bez závad. Veškeré výdaje byly oprávněné
v souvislosti s činností obce a v souladu s finanční směrnicí a zákonem o obcích.
• Žádost o dotaci MMR – místostarostka
obce představila záměr podání žádosti o dotaci na akci „Stavební úpravy objektu ZŠ č.p.
57 v Dražicích“. Předmětem prací je výměna
podlahových krytin, obnova obkladů u umyvadel ve třídách, obnova vnitřních dveří
a související štukatérské práce a malování.
Zastupitelstvo obce podání žádosti do programu MMR „Podpora a rozvoj regionů 2021
– Podpora obnovy a rozvoje venkova“ 9 hlasy
odsouhlasilo.
• Realizace cesty u hřbitova – pan Ladislav
Lev informoval o stavu tras, které byly vyu-

žívány při výstavbě komunikace u hřbitova,
dopravní výbor byl pověřen sestavením výčtu konkrétních bodů k této problematice,
který bude podkladem k sepsání dopisu s žádostí o nápravu stavu obecních komunikací.
• Pan Stanislav Flígr požádal o doplnění lajnování pro badminton ve sportovní hale.
Starosta obce sdělil, že záměr bude ve spolupráci se správcem haly zrealizován.
• Pan Ing. Lukáš Stuchlík informoval o možnosti získání umělého povrchu od FC MAS
TÁBORSKO. Zastupitelstvo obce vzneslo
požadavek na konkrétní nabídkovou cenu
a veškeré související náklady (doprava, pokládka a údržba).

24. jednání, konané dne 28. 1.
• Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí
dotací, finančních darů a neinvestičního příspěvku na rok 2021 následujícím organizacím:
ZŠ a MŠ Dražice 825 000 Kč neinvestiční příspěvek na provoz, TJ Dražice
250 000 Kč neinvestiční dotace,
finanční dary – 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, Leteckomodelářský
klub Dražice 12 000 Kč, Jawa klub Dražice, M. Kašpar 12 000 Kč, Diakonie ČCE –
středisko Rolnička 5 000 Kč, SDH Dražice
12 000 Kč, MAS krajina srdce 4 000 Kč
• Záměr výstavby RD na parc. č. 209/7
v k. ú. Dražice u Tábora (RD Mičík) –
zastupitelstvo odsouhlasilo řešení vedení
společné vodovodní a kanalizační přípojky, budoucí smlouvu o věcném břemeni
na vodovodní přípojku, současně odsouhlasilo napojení pozemku parc. č. 209/7
v k. ú. Dražice u Tábora na komunikaci.
• Inventarizační zpráva za rok 2020
byla 9 hlasy odsouhlasena – veškeré
inventury proběhly dle odsouhlaseného
plánu a v závěru nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
• Sportovní hala Dražice – starosta obce
představil zastupitelstvu obce hospodářskou bilanci sportovní haly za rok 2020,
i přes omezení provozu skončilo hospodaření haly za uplynulý rok kladně.
• Terénní úpravy „DAICH – Tyslbret“ –
na základě informací o ukončení stavby
terénních úprav u cesty vedoucí k Matoušovskému mlýnu připraví vedení obce podnět na stavební úřad a zhotoviteli stavby
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DAICH spol. s r.o., aby byly dodrženy veškeré podmínky vydaného územního rozhodnutí
Prominutí nájmu – zastupitelstvo obce
Dražice odsouhlasilo prominutí ½ výše
nájemného za období 1 –2/2021 pro nájemce prostor „Restaurace v kulturním
domě“. Prominutí nájmu pro „Restauraci
na hřišti“ spadá do kompetence starosty
obce – zastupitelstvo obce vzalo prominutí nájmu starostou v těchto prostorách
na vědomí.
Zásilkovna „Z –BOX“ – společnost Zásilkovna oslovila obec s návrhem umístění
samoobslužného zařízení pro vyzvedávání
a podávání zásilek Z –BOX. V rámci diskuze se k záměru vyjádřilo zastupitelstvo
kladně.
Změna územního plánu – starosta obce
představil aktuální poptávku a potřebu
změny ÚP a informoval o zahájení procesu
vedoucího ke změně ÚP či pořízení nového ÚP, obec zahájí shromáždění veškerých
podnětů k této změně.
Rozšíření kanalizace směr Meziříčí –
z důvodu nemožnosti napojit kanalizaci
na stávající síť gravitačně je odkanalizování lokality problematické, obec v současné
době nebude žádnou projektovou dokumentaci na tuto kanalizaci pořizovat.
Opěrná zeď hřbitov – zastupitelstvo
obce se seznámilo s projektem na opravu
stávající zdi okolo hřbitova. Přiklonilo se
k variantě obnovy zdi s ocelovými prvky.
Projekt se bude realizovat ve spolupráci
s okolními obcemi, které využívají hřbitov.
Napojení nové komunikace okolo hřbitova na I/19 – dokončení napojení komunikace bylo prodiskutována se starosty
Meziříčí a Drhovic, SPÚ v současné době
vybírá projektanta tohoto napojení.
Obchvat I/19 – starosta informoval o aktivitách spolku Za obchvat Drhovice, z.
s., který se staví proti současně navržené a studií prověřené trase, starosta obce
osloví zpracovatele studie stavby, jak se
nyní záměr vyvíjí a zda bude s projektem
pokračováno.
Směna katastru obcí Dražice a Meziříčí – k dané věci proběhla diskuze, zastupitelstvo navrhlo nechat si od obce Meziříčí
předložit písemné souhlasy vlastníků dotčených nemovitostí a zároveň se shodlo
na podmínce, že veškeré náklady spojené
s touto změnou ponese obec Meziříčí.
Dobíjecí stanice pro automobily – zastupitelstvo obce s realizací dobíjecí stanice souhlasí, proto bude v její realizaci
pokračováno.
Umělý povrch – Ing. Stuchlík informoval
o prověření stavu nabízeného umělého povrchu od FC MAS Táborsko. Jelikož není

www.obecdrazice.cz

povrch v dobrém stavu a muselo by se pod
něj dělat stejné podloží jako pro nový povrch, je tato varianta neekonomická. Současně přednesl návrh na vybudování umělého povrchu zcela nového. Zastupitelstvo
obce odsouhlasilo zahájení přípravných
prací tohoto záměru. Současně bude konzultována možnost získat na jeho realizaci
dotaci.
• Nezávislá organizace mládeže – starosta obce informoval, že se s fungováním
této organizace počítá i nadále, projekt
dokončení nástavby KD zahrnuje prostory
pro jejich činnost, využití současné klubovny NOM bude v budoucnu sloužit pro
akce obce a jejích spolků.

25. jednání, konané dne 25. 2.
• Komunikace okolo hřbitova – proběhla
schůzka za účasti dotčených obcí, SPÚ ČR,
Policie ČR a projektanta ve věci dokončení
propojení vybudované komunikace a silnice I/19, do projektu bude zakomponováno
parkoviště u hřbitova a odstavná plocha
pro zajištění dostatečného místa pro parkování vozidel. Veškerou přípravu stavby
řeší Státní pozemkový úřad ČR.
• Oplocení hřbitova – zástupci všech obcí
preferují ocelové výplně v oplocení. Před
realizací bude konkretizován vzhled plotových polí.
• Zásilkovna „ZBOX“ – zástupce společnosti uvedl, že v obci jednají se zájemcem
o zřízení plnohodnotné zásilkovny, proto
nyní „ZBOX“ v obci zřizovat nebudou.
• Komunikace v Matoušovskému mlýnu – Mgr. Růžičková informovala, že dle
vydaného územního rozhodnutí nebude
stavba terénních úprav kolaudována, obec
Dražice zašle oficiální výzvu zhotoviteli
k dodržení podmínek uvedených v územním rozhodnutí.
• Cyklostezka Dražice – Tábor – místostarostka obce představila zpracovaný
prvotní návrh celé trasy, která byla předběžně odsouhlasena Policií ČR, následně
bude konzultována s ŘSD, následně bude
zahájeno jednání s vlastníky dotčených
pozemků.
• Pronájem pozemku – zastupitelstvo
obce odsouhlasilo vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc. č. 670/2 v k. ú. Dražice u Tábora o výměře 1 809 m2 s výši nájemného 10 Kč/m2/rok současně pověřilo
starostu obce k revizi stávajícího užívání
uvedeného pozemku a aktualizaci případných majetkoprávních vztahů.
• Služebnost inženýrských sítí – byla
schválena finální smlouvy o zřízení služebnosti inženýrských sítí – přípojky
vodovodu a kanalizace a věcné břemeno
vstupu na pozemek parc. č. 1360/15 v k. ú.
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Dražice u Tábora pro vlastníka sousedního
pozemku parc. č. 1360/24 a parc. č. st. 609
v k. ú. Dražice u Tábora.
Pozemek parc. č. 1086/13 a 1084/2
v k. ú. Dražice u Tábora a služebnost
inženýrské sítě – starosta obce informoval o stavu vyklízení pozemků, dle sdělení
stavebního úřadu má vlastník prodlouženou lhůtu k odstranění veškerých nepovolených staveb a uloženého materiálu
do 31.5.2021. Zastupitelstvo schválilo
znění smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene kabelového vedení NN v pozemku parc. č. 1095/1 v k.ú.
Dražice u Tábora pro společnost EG.D a.s.
(zřízení elektrického připojení).
Prominutí nájmu – bylo odsouhlaseno prominutí ½ výše nájemného v „Restaurace v kulturním domě“ za období
03-04/2021
Žádost o finanční dar Domácí hospic
Jordán, o. p. s. – obec poskytla finanční dar ve výši 7000 Kč na činnost hospicu
v roce 2021
Pošta partner (nové podmínky) – obec
Dražice nemá za nastavených podmínek
o provozování „Pošty partner“ zájem. Starosta obce současně informoval, že Česká
pošta, s.p. nemá o provozování této služby
v naší obci žádného vážného zájemce.
Změna územního plánu – vedení obce
informovalo, že počátkem března proběhne setkání se zpracovatelem současného územního plánu obce Dražice ve věci
zhodnocení aktuálních potřeb změn ÚP
a legislativních náležitostí při řešení změny, resp. pořízení nového územního plánu
obce.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo znění
obecně závazné vyhlášky č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu.
Změna hranic k.ú. Dražice u Tábora
a k. ú. Meziříčí – vedení obce předložilo aktuální návrh na vedení nové hranice
katastrálního území mezi obcemi Dražice
a Meziříčí. V rámci diskuze byla projednána nejoptimálnější nová hranice katastrálních území dle stávajícího charakteru
území, využívání pozemků a umístění nemovitostí. Zastupitelstvo obce 8 hlasy odsouhlasilo navržený průběh hranice mezi
k. ú. Dražice u Tábora a k. ú. Meziříčí,
1 hlas byl proti. Veškeré potřebné náležitosti ke změně hranic bude projednávat
obec Meziříčí.
Rybník „Na Suchých“ – zastupitelé projednali množící se stížnosti na využívání
buňky u rybníka, starosta obce byl pověřen ke sjednání nápravy a provedení
striktního opatření proti současnému využívání zázemí rybníku, které je užíváno
nad míru svému účelu.
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Výtah z jednání zastupitelstva obce
• „Odlehčovák“ – z důvodu spoluvlastnictví pozemku fyzickou osobou není možné
žádat o dotaci na umělý povrch od Národní sportovní agentury, byly projednány
návrhy na možné vypořádání pozemku,
vedení obce se pokusí opětovně oslovit

spoluvlastníka pozemku s žádostí o odkup
zbývajícího vlastnického podílu.
• Komunikace k rybníku – starosta obce
informoval o fázi zpracování projektové
dokumentace na stavební úpravy komunikace k rybníku.


Péče o zeleň pokračuje

V souladu se zprávou o stavu dřevin v obci
z roku 2019 pokračujeme pečlivě a citlivě
v péči o dřeviny ve veřejném prostoru. Běžné činnosti, sečení trávníkových ploch, sběr
listí, úprava keřů a živých plotů a neriziková
kácení, provádíme prostřednictvím technických pracovníků obce. Odborné práce,
kupříkladu výchovné, zdravotní a redukční
řezy a náročná kácení, zajišťují pro obec arboristické firmy. Při nové výsadbě spolupracujeme s externím dodavatelem, který nám
poskytuje odborný názor, zdarma zpracovává
kompletní žádosti o dotaci na výsadbu dřevin v krajině, a následně zajišťuje potřebnou
povýsadbovou péči. U vysazovaných rostlin
je vždy prioritou, aby zdárně rostly a dobře
se vyrovnávaly s okolním prostředím, které
na ně působí. Ve volné krajině dodržujeme
výsadbu původních druhů dřevin.
V uplynulých měsících byl velmi diskutován stav lip okolo hřbitovní zdi. Kácení stromů, které byly ve špatném estetickém, funkčním, či havarijním stavu, bylo provedeno
v minulých letech. Nyní je nutné u zbývajících
lip provést zdravotní a redukční řez, abychom
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zachovali lípy v dobré kondici a minimalizovalo se riziko opadu suchých větví. Odborný
řez bude zrealizován v době vegetace, jelikož
lze v této době nejlépe určit konkrétní rozsah
ořezu a strom v tomto období rychle vytváří
hojivé procesy, takže lépe zregeneruje. Čas
vegetace je proto pro lípy nejvhodnějším obdobím. Pár hlasů v posledních měsících volalo
po pokácení stromů lemujících hřbitov. Obec
však z podstatných důvodů k tomuto radikálnímu řešení nepřistoupila. Jsme si vědomi,
že vzrostlé letité stromy tvoří velmi významný krajinný prvek. Lípy napomáhají k tvorbě
příjemného mikroklima a k prostoru hřbitova neodmyslitelně patří. Kácení nám neumožňuje i legislativní rámec, jelikož nejsou
plně naplněny důvody pro vydání povolení
ke kácení. Do prázdných míst po poražených
lípách, budou nově vysázeny méně vzrostlé
kultivary lip, abychom stále zachovali plnou
linii stromů.
Zdravotní a hlavně redukční řez bude proveden i v ostatních místech v obci. Redukci
potřebují 3 lípy v parčíku u pošty okolo pomníku padlých. V této lokalitě se v březnu pokácela vysoce riziková lípa. Postupné kácení
prováděli zkušení arboristé - „stromolezci“.
Péči věnujeme i parku, „hornímu parčíku“ naproti Lesance a aleji u kostela. Celkem zde
bude ošetřeno 16 lip, 2 jírovce a 3 břízy.
Vlastními silami jsme pokáceli uschlý jeřáb
v parku a napadené smrky v kopci „Na Losech“.
Co máme v plánu sázet? Předpokládáme,
že žádost o dotaci na výsadbu vegetačních
prvků v Dražicích bude úspěšná, a osázíme
dvě lokality. První je podél cesty od „jezírka“
do Balkovy Lhoty, druhá se nachází v blízkosti vojenské střelnice. Bude vysazen mix
ovocných vysokokmenných stromků (jabloň,
hrušeň, třešeň, švestka). Celkem 151 kusů.
V parku v centru obce plánujeme vysadit
nový vánoční strom. Poslední roky není náš
vánoční smrk v dobré kondici, a tak jsme se
rozhodli vysadit s předstihem jeho nástupce.
Poradili jsme se s odborníky a domluvili se,
že bude vysazena jedle kavkazská o velikosti
cca 3 metry.
Eliška Pospíšilová 

Vzpomínka
na zemřelé
Svatomír Novotný
Dne 17. ledna 2021 nás zarmoutila smutná zpráva o úmrtí našeho
nejstaršího spoluobčana, pana Svatomíra Novotného. Znali jsme ho
jako člověka skromného, rozvážného
a přátelského s rozsáhlými znalostmi
o své rodné obci, kde celý život s rodinou pobýval a zapojoval se do veřejného života. Rád a hodně cestoval,
nejčastěji na kole. Nejvíce však miloval krásy a zákonitosti přírody, byl jejím velkým ochráncem. Své znalosti
a životní zkušenosti ochotně předával ostatním. Dokázal poradit i povzbudit. Častokrát jsme si k němu
chodili pro cenné rady a odpovědi
na naše otázky.
Alena Janíčková
Krutý osud zasáhl i naši spoluobčanku Alenu Janíčkovou. Odešla ze
života dne 31. ledna 2021. Svoji milou upřímnou povahou si získala oblibu mnoha lidí, kteří jí blíže poznali
na Setkáních s historií. V práci byla
vždy pečlivá, svědomitá, dokázala
shromáždit mnoho cenných historických materiálů o naší obci. Přestože
trpěla velkými zdravotními potížemi, nikdy si nestěžovala, neztrácela
úsměv, statečně bojovala a věřila.
Velkou oporou jí byla rodina, těšila se
ze svých malých vnuček. Měla mnoho smělých plánů, ale… Její kniha života se uzavřela, a nám zůstaly hezké
vzpomínky.
S úctou vzpomínáme a děkujeme.

Respirátory
pro školu
Dlouho očekávaný návrat dětí do škol nastal téměř po čtyřech měsících. Pro zajištění
dodržení dostatečných hygienických opatření
při prezenční výuce, darovalo Sdružení rodičů
ZŠ Dražice škole respirátory. Zakoupeno bylo
celkem 384 pro dospělé a 320 barvených pro
školáky. Nyní nezbývá než doufat, že používání
těchto ochranných pomůcek bude mít pozitivní vliv na co nejdelší fungování školy alespoň
v tomto „rotačním“ režimu.
SR Dražice 

www.obecdrazice.cz
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Školení se nese v duchu online
Nejen školáci, ale i my jsme se museli v této
době přesunout do online prostředí. Nabídka
školení, webinářů a e-learningů je velmi pestrá. Většina zajímavých kurzů, týkajících se
chodu obce, je poskytována bezplatně v rámci
projektů financovaných z Evropské unie.
Znalosti, jak zlepšit nakládání s přijatými
a vydanými dokumenty, vedení spisů, archivaci
a skartaci, jsme načerpali při školení spisového

programu KEO4, který již od roku 2013 obec
používá pro elektronickou evidenci.
Projekt „ESO – efektivní správa obcí“ pořádaný Svazem měst a obcí ČR se zaměřil na oblast
zákona o obcích, projektového a strategického
řízení. Především v oblasti zákona o obcích
jsme získali velmi praktické rady. Výklady zákonů a legislativní názory se rychle mění a je
nutné, abychom byli neustále informováni

Odpadové hospodářství
Komunální odpad: U domovního odpadu
došlo letos k zásadní změně. Poplatek za komunální odpad byl navýšen na 650 Kč za osobu
s trvalým pobytem v obci, nebo 650 Kč za objekt, kde není k trvalému pobytu hlášena žádná osoba. Výše poplatku se nezměnila od roku
2014. O stále vzrůstajících cenách za svoz a likvidaci odpadů vás informuji snad každé číslo
občasníku. Dříve nebo později k navýšení muselo dojít. Doufám, že nová cena chvíli „vydrží“. Poplatek za psa 150 Kč a za každého dalšího
200 Kč zůstal nezměněn. V obecně závazné vyhlášce č. 1/2020 se dozvíte možná osvobození
a 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. Od května začne firma
RUMPOLD s.r.o. svážet tuhý domovní odpad
v letním režimu. V Dražicích bude svozovým
dnem úterý, 4. květnem počínaje.
Bioodpad: Zde je vše beze změn. Od dubna
do listopadu budou na víkend (pátek až neděle) v obci rozmístěny velkoobjemové kontejnery – na návsi, proti družstvu, na západě
a u sběrného dvora. Máte-li větší množství bioodpadu a potřebujete na něj případně zapůjčit kontejner, kontaktujte pana Samce na tel.
775 682 629.
Tříděný odpad: Zde pro vás k žádným
změnám též nedochází. Jen bych Vás chtěla
požádat, abyste udržovali v okolí kontejnerů
pořádek. Sběrný dvůr je již otevřen třikrát týdně. Pokud máte odpad, který je větší než otvor
do kontejneru (velké plastové nádoby, krabice
a polystyreny z velkých spotřebičů, atd.), nenechávejte jej na zemi u separačního hnízda,
jelikož vítr a zvířata pak tento odpad rozmetají

do širokého okolí. Odložte ho prosím raději přímo ve sběrném dvoře.
Sběrný dvůr: Provozní doba sběrného dvora
je v pondělí a ve středu 14–17 hod., v sobotu
9–11 hod. Žádáme Vás o dodržování a respektování protiepidemických opatření a pokynů
obsluhy. Sběrný dvůr obec provozuje od roku
2014 v podstatě v nezměněné podobě. Dovolím si zmínit nakládání s několika komoditami:
Papír – Již od počátku je zde vyčleněn jeden velkoobjemový kontejner na papír. Je určen zejména na velké kartony a jiné papírové
obaly. Pokud si tedy zakoupíte např. nový velký spotřebič, žádáme Vás, abyste obal odložili
ve sběrném dvoře. Pokud se jej pokusíte dostat
do kontejnerů v separačních hnízdech rozmístěných po obci, často se díky nadměrným rozměrům a špatné manipulaci vzpříčí a kontejner
se pak jeví plný, přestože to tak vůbec není.
Polystyren – Součástí ochranného obalu
nově zakoupeného spotřebiče bývá polystyrenová stélka. Ve sběrném dvoře máme na tuto
komoditu vaky, které od nás, snad jako jedinou
komoditu, zatím odvážejí zcela zdarma. Prosím, nesnažte se jej vměstnat do kontejnerů
v separačních hnízdech, ale odneste jej také
do sběrného dvora. Dochází zde k podobným
problémům jako u papíru.
Jedlý olej – Smažené jídlo není nejzdravější, ale chutná. Kam ale s přepáleným olejem či
jiným tukem? Věřte, že do výlevky nebo záchodu opravdu nepatří. Zaměstnanci ČEVAKu a.s.
by Vám vysvětlili, co za škody napáchá v kanalizaci. Ideální řešení je přitom tak jednoduché.
V kuchyni již nepoužitelný tuk vždy slejte,
např. do prázdné PET lahve, a po jejím naplnění ji doneste do sběrného dvora.
Blanka Čítková 

o všech aktualitách a nových metodikách. Průběžně využíváme nabídku Sdružení místních
samospráv ČR, které prostřednictvím svých
portálů rokvobci.cz a portalzastupitele.cz
nabízí široké spektrum kurzů pro zástupce
a zaměstnance obcí I. typu. Paní knihovnice
absolvovala kurz „Knihovny v obci“, který obsahoval současné trendy a postupy ve vedení
knihovní agendy.
Eliška Pospíšilová 

Jak jsme se v roce 2020
podíleli na ochraně
životního prostředí?
Díky vám, občanům, se Obec Dražice může
v roce 2020 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci
o hmotnosti 4,21 t. Jednalo se zejména o velké
spotřebiče – pračky, myčky, lednice, které byly
předány kolektivní společnosti Elektrowin.
Na každého obyvatele tak připadá 5,20 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím snížena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy,
a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo
hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků
vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci
vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo
za rok 2020 k redukci produkce CO2 o 50,24
tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství
CO2? Je to rovných 20 kusů. Nebylo nutné
vytěžit 2 468,18 litrů ropy. Představte si, že
z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna
po dálnici D1 a to 93krát. Došlo také k úspoře
25 407,92 kWh energie. Asi stejné množství,
jako při 25408 cyklech myčky nádobí .
Podařilo se recyklovat 2 421,64 kg železa.
Toto množství recyklovaného železa by bylo
možné použít pro výrobu 100 ks nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 85,47 kg mědi, což by postačilo pro
ražbu 15196 kusů 1€ mincí, a 105,59 kg hliníku, který by stačil na výrobu 7040 plechovek
o objemu 0,33 l.
Blanka Čítková 

Místní poplatky 2021
Komunální odpad - osoba s trvalým pobytem
v obci:650 Kč /osoba
Komunální odpad - objekt, kde není hlášena
žádná osoba: 650 Kč /objekt

www.obecdrazice.cz

Poplatek za psa: 150 Kč
Poplatek za každého dalšího psa: 200 Kč
Splatnost: do 30.6.2021
Osvobození a úlevy od výše uvedených po-

platků naleznete v OZV č. 1/2020 o místních
poplatcích. OZV č. 1/2020 je k dispozici v kanceláři OÚ Dražice nebo ji naleznete na webových stránkách obce.
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Hit letošní zimy žije i v Dražicích
Covid a s ním spojené restrikce a zákazy neumožňovaly si letošní zimu užívat úplně podle
našich představ. A tak se spousta lidí uchýlila
k neobvyklé aktivitě, kterou by je předtím ani
nenapadlo vyzkoušet. Ano, tušíte správně, bavíme se tady o otužování. Určitě jste na sociálních sítích viděli příspěvky svých kamarádů,
příbuzných anebo celebrit, které se i v televizi předháněli, kdo vydrží déle ve vodě a jaký
u toho mají outfit. Jasně, v dnešní době si každý zaznamenává leccos na sociální sítě a každý
je využívá jinak. Někdo má nutkání se pochlubit, někdo si takto uchovává své vzpomínky
jako v deníčku. Musím říct, že jsem tomuto
trendu také propadl a pár fotek pořídil!
Otužování je především o tom skvělém pocitu potom co vylezete z ledové vody a také
o momentu před, kdy se vám tam tak strašně
nechce, ale vy zatnete zuby a překonáte se.
Vystoupíte ze své komfortní zóny, sundáte si
ty teplé huňaté ponožky, zimní bundu a stojíte tam jen v plavkách, zatímco se vám padající vločky sněhu roztávají o vaše tělo a vy se
odhodláváte vstoupit do té sakra ledové vody,
která má někdy i jenom 1 nebo 2 °C. Je to docela šok a chvíli trvá, než zklidníte dech. Uvolníte
se a začnete vnímat, jak vám mráz prostupuje
skrz celé vaše tělo. Po nějakých 10-20 vteřinách
už je to velká paráda a začnete si to užívat naplno. Další metou, na kterou se za nějaký čas
dostanete, je plavání. On totiž každý pohyb
v té ledové vodě docela bolí, a je to, jak když
vás bodá miliony jehliček. Když chodíte pravidelně, alespoň dvakrát v týdnu, vaše tělo si
na to zvykne a pak si můžete plavat jako by se
nechumelilo.
Otužování má spoustu pozitivních účinků na vaše tělo a není to jen ten skvělý pocit
a dobrá nálada poté, co vylezete z ledové vody.
Mezi další přínosy otužování patří: prokrvení
organismu, odplavení stresu, zlepšení imunity,
omezení zánětů v těle, posílení kardiovaskulárního systému a mnoho dalšího. Otužování
může vyzkoušet téměř každý, kdo nemá vy-

loženě problémy se srdcem. Stačí vám pouze
plavky, ručník a třeba jen termoska s čajem
(slivovice taky zahřeje). Nejlepší je s otužováním začít už na konci léta a jít hezky postupně
s tím, jak teplota vody klesá, až se dostanete
do fáze, kdy si musíte cestu do vody prosekat
přes zamrzlou hladinu. Můžete začít i s ledovou sprchou po dobu 1-2 minut anebo jen ubrat
jednu vrstvu oblečení, když jdete na procházku. Na každého působí něco jiného a každý si
může vybrat, co je mu příjemnější. O otužování
se toho dočtete spoustu na internetu a také si
můžete přečíst knihu od nizozemského otužilce Wim Hofa, který je známý pro svou odolnost
proti extrémnímu chladu a je držitelem několika rekordů v této oblasti. Naučí vás například,
jak se správně před vstupem do ledové vody

rozdýchat a uklidnit. Velkým patronem otužování u nás v Dražicích je Honza Samec starší,
který už je zkušený, letitý otužilec. Má za sebou nespočet namáčení jak u nás v rybníce,
tak i na klasických novoročních a vánočních
namáčeních v okolí. V minulém roce uspořádal
první nultý ročník namáčení u nás v rybníce
Na Suchých, kterého se zúčastnilo asi 6 otužilců. Kvůli Covid situaci v letošním roce nemohlo
být namáčení uspořádáno oficiálně. I přesto se
letos 14. února sešlo u rybníka okolo 10 otužilců. Byl krásný slunečný den, kdy teploměr ukazoval -11 °C a voda měla skromný 1 °C. Honza
Samec vysekal do 12 centimetrů tlustého ledu
díru pro namáčení. Jeho manželka Renata se
synem Ondrou zajistili občerstvení v podobě teplého čaje, kávy a skvělé domácí vánočky nejen pro otužilce, ale i přihlížející. Tímto
bych chtěl moc poděkovat za organizaci rodině
Samců a doufám, že v příštím roce se nás sejde
ještě víc a o Covidu si budeme už jen povídat
v minulém čase.
Přeji všem pevné zdraví, které můžete podpořit právě pravidelným otužováním.
Uvidíme se na dalším ročníku otužování
a jak říká Wim Hof: „The limit is not the sky,
the limit is the mind“.
Lukáš Stuchlík 

Knihovna žije i v pandemii
Každý, kdo navštívil dražický obecní úřad, si
jistě všiml i vedlejších dveří - vchodu do obecní
knihovny.
V běžném provozu je otevřena každé úterý
od 16 do 19 hodin, v době pandemie se otevírací doba a režim výpůjček řídí aktuálními
nařízeními vlády. Informace je vždy vyvěšena na dveřích knihovny, i na webu: https://
knihovnadrazice.webk.cz/
Naše knihovna má cca 1800 svazků stálého
fondu. Jsou to knihy naučné i zábavné, pro
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dospělé i pro děti. Zároveň nám dvakrát ročně regionální oddělení táborské knihovny vyměňuje a půjčuje cca 200 svazků z putovního
souboru, který je mezi čtenáři oblíben. Jedná
se většinou o nově vydávané knihy. Krom toho
odebíráme různé druhy časopisů, které se týkají zahrádkaření (Flóra, Zahrádkář, Zahrada prima nápadů), kutilství (Receptář prima nápadů), šití a vaření (Burda, Kreativ, Rozmarýna,
Krásný rok, FOOD), historie (Tajemství české
minulosti, Živá historie), počítačů (Computer)

a dalších zajímavých oblastí. V knihovně je
možné si zapůjčit i CD s poslechem pohádek,
příběhů a čtených knih pro děti i dospělé. Čtenářům a veřejnosti poskytujeme i možnost
bezplatného použití počítače.
Bohužel se velice snížil počet dětí, které si
chodí půjčovat knihy, příp. dětské časopisy.
Je škoda, že v dnešní době internetu a mobilů
většina dětí tolik nečte, protože dobrá kniha je
nenahraditelná.
Květa Černá 
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Velikonoční stezka
přilákala děti z daleka
S prvními slunečními paprsky slavíme každý rok významný křesťanský svátek Velikonoce. Pro letošní netradiční oslavy jara připravilo
Sdružení rodičů ZŠ Dražice stezku obsahující
10 zastavení. Pomocí rébusů a tvořivých úkolů
si děti připomněly, jaké zvyky dodržovali naši
předkové v tento čas a které byly zapomenuty, nebo se v menší míře dodržují dodnes.
Na stezku se vycházelo od kostela. Pokračovalo se přes les k čističce, poté lesem do kopce
a okolo Dražic k cíli, který byl v altánku v parku. Zde šikovní luštitelé vložili vyplněné úkoly do obálky a vhodili do krabice. Na všechny
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čeká zasloužená odměna. Velmi mile nás potěšila pozitivní odezva na tuto akci a vysoká
účast. Celkem se nám sešlo 79 obálek se správnými odpověďmi. Velikonoční stezku si neužily pouze místní děti, ale i děti z Tábora, Jistebnice, Řepče a Prahy. Stezka nepřilákala jenom
malé. Zdárnými účastnicemi tohoto putování
byla i děvčata plnoletá. Pro ty, budeme muset
vymyslet speciální odměnu. Velmi děkujeme
Petře Běhounové, která byla hlavní tvůrkyní
této akce.
Těšíme se snad brzy na viděnou!
SR Dražice 

Dotační vize 2021
Tak jako každý rok, i v letošním roce se snažíme vylepšit finanční situaci obce čerpáním
peněžních prostředků od různých poskytovatelů dotací, tj. z různých dotačních programů.
Již v prosinci minulého roku byly podány
žádosti o dotace z Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje. První z žádostí se týkala
akce „Obnova místního rozhlasu“ – pomocí tohoto projektu bychom rádi vyměnili stará
rozhlasová hnízda za nová. Celkové náklady by
měly být přibližně ve výši 323 000 Kč, obec požádala o dotaci 150 000 Kč. Dále jsme z tohoto
programu požádali o dotaci na akci „Nákup
příkopového mulčovacího ramene“, které by nám pomohlo vyžínat příkopy místních
a účelových komunikací v majetku obce. Celkové plánované náklady jsou ve výši 371 000 Kč,
obec požádala o příspěvek 150 000 Kč.
V lednu letošního roku jsme požádali o dotaci z programu Jihočeského kraje - Podpora
kultury na akci „Vyřezávaný betlém Dražice“. Rádi bychom za pomoci tohoto dotačního
titulu pořídili nové dřevěné vyřezávané sochy
betlémského příběhu v životní velikosti. Předpokládané náklady projektu jsou 191 810 Kč,
požádali jsme o dotaci ve výši 134 267 Kč.
Do programu Jihočeského kraje - Podpora
sportu jsme podali žádost o finanční prostředky na projekt „Pořízení vybavení sportovního areálu Dražice“. Na základě požadavku
našich sportovců bychom rádi pořídili branky,
sítě a novou světelnou tabuli do sportovního
areálu. Celkové předběžné náklady byly vyčísleny na 116 000 Kč, Jihočeský kraj by měl v případě kladného hodnocení žádosti poskytnout
92 800 Kč.
Rádi bychom zrealizovali projekt „Venkovní prostory pro vzdělávání v MŠ Dražice“
za pomoci dotačního programu Jihočeského
kraje - Podpora školství. Cílem projektu je vybudování venkovní učebny pro mateřskou školu. Celkové náklady projektu jsou plánovány
ve výši 155 000 Kč, obec požádala poskytovatele o 93 000 Kč.
Dne 9. dubna jsme opětovně podali žádost
o dotaci na výstavbu „Komunitního domu
pro seniory Dražice“ z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj Podpora bydlení
2021.
Z dotačního programu Úřadu práce v Táboře
plánujeme opět čerpat finanční podporu
na dvě pracovní místa, která obec zřizuje
v letním období. V současné době připravujeme potřebné podklady požadované pro podání
žádosti.
Doufáme, že alespoň u některých žádostí
o dotace budeme úspěšní a naše práce při jejich
přípravě nebyla zbytečná.
Jarka Slabá 
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ZPRÁVY Z MŠ

Po zimních radovánkách se MŠ opět uzavřela. Paní učitelky
vzdělávají předškolní děti distančně. Do plnění úkolů, tvoření
a zpívání se zapojily i mladší děti. Rodičům děkujeme
za pomoc a vzájemnou milou komunikaci.
Všichni se již těšíme na návrat!

Zimní výprava za pokladem

Zimní radovánky a paní ZIMA

Tvoření z hlíny a hledání stop
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Karneval

Distanční výuka

Školka se chystá na jaro

www.obecdrazice.cz
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Současná výuka v ZŠ
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Děkujeme všem rodičům za jejich vzornou
spolupráci během distančního způsobu vzdělávání.
www.obecdrazice.cz
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Fotbalové výkony
jsou v nedohlednu

Rybník zamrzl na kost!

Situace kolem pandemie se bohužel protáhla
natolik, že nám byly posunuty dohrávky podzimní části už potřetí. Aktuálním termínem
pro dokončení soutěže je nyní polovina května
a není momentálně jisté, jestli se vůbec plánovaná utkání dohrají. Pokud by se podzimní část
nedokončila, znamenalo by to, že žádný tým
„nespadá“ a ani „nepostupuje“. Kluci se podle možností připravují individuálně, v rámci
platných nařízení, a všichni už netrpělivě vyhlížíme konec této nepříjemné situace a návrat
do normálu. Sportu zdar!
Stuchlík Vlastimil 

Florbalový oddíl
SK REPO Dražice
stále čeká na otevření
sportovní haly
Pro každého, nejenom pro sportovního
nadšence, je vliv epidemie opravdu dlouhý. Bohužel jsme se v dražické sportovní
hale na zápase mockrát nesešli. V září jsme
plynule navázali naší činností, po nabitém
florbalovém létě, kdy jsme vlivem pandemie
vyměnili dovolené za pravidelné florbalové
zápasy a využívali jsme dražickou halu nejvíce. Dlouho netrvalo, a již v půlce října jsme
mohli halu vidět opět pouze z venku. V té
chvíli jsme nevěřili tomu, že tato situace potrvá doteď.
Museli jsme si časem zvyknout, že sobotní
dopoledne v hale trávit po nějaký čas nebudeme. Uvítali jsme, že letos byla pořádná zima
a sníh vydržel neobvykle dlouho. Někteří
z nás využili sněhové zimní počasí k výletům
na běžky na nedaleké Jistebnicko, které jsme
si často zpestřili alespoň krátkým setkáním
při dobrém svařáku.
Doufáme, že brzy bude epidemiologická
situace ke sportovním aktivitám příznivější, a budeme moci vyrazit na vodu na Vltavu
nebo uspořádat výlet na kolech. S příchodem
jara a slunečného počasí se na tyto aktivity
velmi těšíme.
Chybí nám nejenom naše florbalové zápasy v hale, ale i krátké „breefingy“ po jejich
ukončení nebo setkávání u grilování.
Někteří z nás se již nyní připravují na turnaj pořádaný v rámci České unie sportu Tábor s názvem Turnaj o zlatou šipku. Jak už
název sám napovídá, bude se jednat o soutěž
v šipkách, která se bude konat v Dražicích
a bude přístupná široké veřejnosti.
Barbora Krátká 
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Vzhledem k uzavřeným zimním stadionům byl přírodní led jedinou možností
pro vášnivé bruslaře. Mrazivé dny a noci
panující počátkem letošního roku vykouzlily na rybníce dostatečně silnou ledovou
plochu a přeměnily ho doslova v „dražický
stadion“. Rozlehlé kluziště využili malí
i velcí. Na ploše vzniklo několik samostatných hřišť. Na jednom pilovali svou formu
zdatní hokejisté, na druhém se rozjížděly

děti, které ostří nožů zkoušely poprvé.
Brusle z půdy oprášily i maminky, které během krasobruslení stihly vzájemně
probrat aktuální životní témata. Tatínkové nezůstali pozadu a v několika uspořádaných zápasech otestovali své sportovní
síly. Chvíle strávené na rybníce byly pro
mnohé opravdovou vzpruhou v těchto náročných dnech.
Eliška Pospíšilová 

Police Symphony Orchestra
oživuje kulturou plakátovací
plochy v celé České republice
Symfonický orchestr Police Symphony Orchestra (PSO) z Police nad Metují oživuje
od dubna plakátovací plochy obcí a měst v České republice projektem „Na viděnou!“. Ten navazuje na lednový happening na podporu živé
kultury „Na slyšenou!“, živě vysílaný prostřednictvím místních rozhlasů.
Než se totiž hudebníci budou moci se svými posluchači potkat tváří v tvář, rozhodli
se vstoupit do veřejného prostoru s novým
typem kulturního vyžití. Tentokrát si dali

za cíl oživit výlepové plochy speciálními plakáty, které díky své interaktivní složce mohou
přenést vlastníka chytrého telefonu do koncertních sálů. Série plakátů totiž obsahuje
unikátní výtvarně zpracované QR kódy. “Pod
každým z nich se skrývá jiná skladba z koncertů Police Symphony Orchestra. Většina
mobilních zařízení je umí intuitivně načíst,
stačí mít k dispozici mobilní data,” vysvětluje
záměr zakladatelka orchestru Petra Soukupová. “Pokud kód načtete, uvidíte z velké části
koncertní provedení skladeb, které má orchestr takzvaně v šuplíku, s milými hosty jako
jsou například Vendula Příhodová, Jan Cina,
Kühnův smíšený sbor, Balet Národního divadla
a mnoho dalších.”
Aktuálně se připojilo okolo 200 obcí a měst
napříč celou Českou republikou. Jsou mezi
nimi i Dražice. Plakáty s QR kódy naleznete
v uzavřených vývěskách na autobusových zastávkách a na kulturním domě. Série plakátů
obsahuje v deseti QR kódech devět hudebních dárků a jeden vzkaz. V okně obecního
úřadu, vedle úřední desky, naleznete plakát, jehož QR kód vám symfonický orchestr
představí.
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Sté výročí sčítání lidu 1921 × 2021
Sčítání lidu v roce 1921
Poslední sčítání lidu konané na našem území před první světovou válkou se uskutečnilo
v roce 1910. Nově vzniklá Československá republika potřebovala znát co nejpodrobnější
demografická data nově vytvořeného státu.
V roce 1919 byl založen Státní úřad statistický jako nový orgán pověřený celostátními
statistickými
šetřeními.
Mezi
jedno
z nejdůležitějších patřilo sčítání lidu. Podle
tradice převzaté z monarchie se mělo konat
v roce 1920. To však nebylo z mnoha důvodů
(především dostatečné přípravy, ale také pro
neujasněné hranice Československa) možné.
Navíc nový zákon o sčítání lidu byl přijat teprve 8. dubna 1920.
Sčítání lidu se podle nového zákona
č. 256/1920 Sb. uskutečnilo 15. února
1921. Zároveň byl proveden soupis bytů, a to
v 28 aglomeracích, které měly alespoň 20 tisíc
obyvatel.
Za politicky nejdůležitější se považovalo zjištění národnosti obyvatelstva, které mělo potvrdit oprávnění vzniku samostatné Československé republiky. Za důležitou charakteristiku
se považovalo rovněž zjištění povolání obyvatelstva, i když nutno poznamenat, že se zjišťovala ekonomická aktivita podle hospodářských
odvětví a nikoli za klasické povolání (profese).
Obsah sčítacího archu:
Řadové číslo
Příjmení
Jméno
Příbuzenský nebo jiný poměr k majiteli bytu
Pohlaví
Rodinný stav
Rodný den, měsíc a rok
Rodiště (rodná obec, okres, země)
Od kdy bydlí zapsaná osoba v obci
Domovská příslušnost aneb státní příslušnost
Národnost (mateřský jazyk)
Náboženské vyznání
Znalost čtení a psaní
Druh povolání
Postavení v povolání
Bližší označení závodu, v němž se povolání vykonává
Měla zapsaná osoba 16. července 1914 nějaké
výdělečné povolání
Druh povolání 16. července 1914
Postavení v povolání 16. července 1914
První československé sčítání je považováno
za úspěšné nejen po stránce organizace či úplnosti a správnosti zjištění, ale zejména z hlediska zpracování a publikování jeho výsledků.
Okresní správa politická v Táboře ustanovila sčítacím komisařem pro obec Dražice pana
učitele Antonína Švece. Ten sčítání lidu provedl
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ve dnech 16., 17. a 18. Února 1921. Bylo zjištěno, že v obci žije 755 osob ve 130 domech.

Sčítání lidu v roce 2021
Sčítací formulář obsahuje o polovinu méně
údajů než při minulém sčítání v roce 2011.
Zjišťují se výhradně informace, které nejsou
dostupné z databází státu, a nejsou tedy zjistitelné jiným způsobem. Vyplňují se údaje
o domě či bytě, kde bydlíte, a o všech osobách,
jež tam společně žijí.
Dále zde naleznete otázky, zda bydlíte
ve vlastním nebo pronajatém, na plochu bytu
v metrech čtverečních, počet místností, vybavenost plynem a vodou a způsob vytápění.
Současně se zjišťuje i první bydliště po narození a místo obvyklého pobytu rok před sčítáním,
informace o nejvyšším ukončeném vzdělání,
zaměstnání a místě pracoviště nebo školy.
Otázky týkající se národnosti a náboženské
víry jsou dobrovolné. Je na vašem rozhodnutí,
zda na ně odpovíte. Pro vyplnění údajů o všech
osobách, které v bytě bydlí, potřebujete jejich
jména, rodná čísla nebo čísla osobních dokladů
vydaných Českou republikou a data narození.
On line sčítání 27.3. – 11.5.2021
Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem
o půlnoci z 26. na 27. března. Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst se online
prodloužena do 11. května. Elektronický sčítací formulář naleznete na webu www.scitani.
cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která je
dostupná v Google Play i AppStore. Online
formulář můžete jednoduše a bezpečně vyplnit
z pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti, ať už se jedná o rodinné příslušníky nebo
o starší příbuzné.

Listinné sčítání 17. 4. - 11. 5. 2021
Kdo se nesečte online, má zákonnou
povinnost od 17. dubna do 11. května
vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář.
Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři, což
jsou zaměstnanci České pošty, příp. Českého statistického úřadu. Vzhledem k současné
epidemické situaci upravil ČSÚ v součinnosti
s Českou poštou distribuci a sběr listinných
formulářů tak, že při nich dojde k výraznému
omezení fyzických kontaktů mezi sčítacími
komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formuláře spolu s odpovědní obálkou do domácností
bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při
dodržování přísných hygienických pravidel (respirátor, dezinfekce, fyzický kontakt primárně
venku, minimalizace doby kontaktu). Sčítací
komisaři budou také pravidelně testováni
na koronavirus. Z epidemických důvodů však
nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se můžete obrátit na infolinku 253 253 683, napsat dotaz na e-mail
dotazy@scitani.cz nebo chatbota a online chat
virtuální poradny na webu scitani.cz.
Vyplněné formuláře bude možné zdarma
odeslat v odpovědní obálce prostřednictvím
schránek České pošty nebo odevzdat na kontaktních místech sčítání (viz dále). Na kontaktních místech sčítání bude možné si formulář
i vyzvednout. I po obdržení listinného formuláře bude stále platit možnost využít praktičtější i jednodušší online způsob sečtení.
Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby,
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý po-
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byt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez
ohledu na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18
let, osoby omezené ve svéprávnosti a podobně
provádí sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání
se týká i cizinců přítomných v ČR v rozhodný
okamžik, s výjimkou diplomatů nebo cizinců
s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca
800 vybraných pobočkách České pošty
a všech krajských správách Českého statistického úřadu. Poskytují široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na kterých
lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.
Na kontaktních místech budou zavedena přís-

ná hygienická opatření. Adresy a telefony kontaktních míst sčítání zjistíte na webu
https://scitani.ceskaposta.cz.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.
Veškeré informace o sčítání naleznete
na webu www.scitani.cz. Informace k vyplnění
sčítacího formuláře jsou dostupné v sekci „Jak
se sečíst“. Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v sekci „Časté dotazy“.
Zveřejněné výsledky sčítání za obec Dražice
shrneme a zveřejníme v některém dalším čísle
Občasníku.
Zdroj: kronika obce, ČSÚ 

Platí od 1. 3. 2021 do 11. 12. 2021
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JUBILANTI
(leden - březen)
Julie Vršková		
Jaroslav Volek		
Hana Gáliková		
Ladislav Průša		
Jaroslava Levová		
Jan Růžička		
Hana Palečková		
Zinajda Chovančíková
Marie Špalová		
Jan Černý			
Karel Zíka			

Dražice čp. 89
Dražice čp. 180
Dražice čp. 142
Dražice čp. 245
Dražice čp. 122
Dražice čp. 169
Dražice čp. 213
Dražice čp. 48
Dražice čp. 72
Dražice čp. 149
Dražice čp. 185

Všem jubilantům přejeme do dalších let
pevné zdraví, mnoho spokojenosti a osobní
pohody.

Odjezdy autobusů Dražice–Tábor


Sbor pro
občanské záležitosti
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Odjezdy autobusů Tábor–Dražice
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 – Jede v pracovní den
P – Nejede o školních prázdninách
S – Spoj má určitá specifika -sledujte jízdní řád
Nestaví na „západě“, 5 – Jede v pátek, 6 – Jede v sobotu
7 – Jede v neděli, 8 – Jede v neděli a státem uznané svátky

Přehled byl zpracován dle údajů platných v době vydání Občasníku (polovina dubna 2021).
Aktuálně platné jízdní řády jednotlivých dopravců
naleznete v autobusových zastávkách nebo na www.idos.cz.

Plánované kulturní a společenské akce
Pokud to aktuální proti epidemiologická opatření dovolí
12. 6.2021
od 10:30 KD
9. ročník srazu motocyklů
				československé výroby
		ve 11:30		
Výjezd na vyjížďku
20. 6.2021
obec		
Pouť 2021
V případě adekvátního rozvolnění opatření bude stanoven
a zveřejněn termín následujících tradičních akcí:
květen – červen		
sportovní areál
Dětský den
květen – červen 		
u Skaláků
Jarní tenisový turnaj 4her
květen – červen 		
sportovní areál
Košt pálenek

Tadeáš Pelikán		
Eliška Čtvrtníková		
Matouš Vrchota		
Jiří Truc			

Dražice č.ev. 300
Dražice čp. 223
Dražice čp. 97
Dražice čp. 231

Miminkům přejeme do života jen to nejlepší.

ZEMŘELI
Josef Pejša		
Svatomír Novotný		
Josef Šerý			
Alena Janíčková		
Romana Bendová		
Bohuslav Knotek		
Václav Klicman		

Dražice čp. 137
Dražice čp. 42
Dražice čp. 9
Dražice čp. 50
Dražice čp. 86
Dražice čp. 173
Dražice čp. 5

Čest jejich památce!
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