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Výstavba nové komunikace Dražice západ
je dokončena

Úvodník starosty

Komunální volby

Ohlédnutí

Volby do zastupitelstva obce se na základě
rozhodnutí prezidenta republiky budou konat ve
dnech 20. a 21. října roku 2006, což je pátek a
sobota. V první den voleb začíná hlasování ve 14:00
hodin a končí ve 22:00 hodin. Ve druhý den voleb
začíná hlasování v 8:00 hodin a končí ve 14:00hodin.
Občané obce Dražice volí na Obecním úřadě.

V těchto říjnových dnech jsou dopisovány
poslední řádky další kapitoly v dějinách obce
Dražice. V polistopadovém uspořádání již v pořadí
čtvrté, ale co do obsahu aktivit obce asi té nejvíce
úspěšné. Dovolím si pro připomenutí proto malé
ohlédnutí.
V oblasti investic to bylo nejvíce markantní. Obec
se podle již dříve schváleného Programu obnovy
venkova ucházela již v předcházejícím období o řadu
dotací, jejichž podstatná realizační část připadla až
právě na toto období. Sem patří zejména přístavba
šaten sportovního areálu
nákladem více jak
600.000,- Kč , rozšíření vodovodního řadu o cca 600
m ve východní části obce nákladem téměř
1.500.000,- Kč, výstavba rybníka Na Suchých spolu
s obcí Meziříčí nákladem téměř 2.700.000,-,
rekonstrukce místního rozhlasu nákladem 400.000,Kč a rekonstrukce veřejného osvětlení za stejnou
částku. Z nově zařazených akcí to pak byla
plynofikace obce nákladem více jak 12.000.000,- Kč
a plynofikace obecních objektů za téměř 1.800.000,Kč. Příprava naší největší investice - výstavba
vícebytového domu za cca 24.000.000,- Kč stála
před jejím započetím více než 800.000,- Kč a v
současné době úspěšně probíhá včetně jejího
finančního zabezpečení. Rovněž byla zejména v
druhé polovině volebního období věnována
pozornost stavu chodníků a místních komunikací. Z
provedeného plánu rekonstrukcí za více než
18.000.000,- Kč bylo v první etapě na konci tohoto
volebního období proinvestováno téměř 2.800.000,Kč.
Za zmínku stojí i nemalá investice orientována do
vlastního materiálně technického zabezpečení obce v
podobě nákupu multifunkčního vozidla Magma za
více než 1.800.000,- Kč. S řadou menších akcí se
suma těchto prostředků blíží k 50 miliónům Kč. To
je vzhledem k velikosti naší obce částka téměř
astronomická a téměř z 50 % byla získána z grantů a
dotací z jiných rozpočtů.
Tato činnosti si však vyžádala i oběti v podobě
zadlužení obce. Její přijaté úvěry jsou však nízko
úročené a z hlediska nastavených podmínek
splatitelné v průběhu příštího volebního období při
koeficientu dluhové služby do 15%. Obec si však
pomohla ke značnému majetku. Za realizaci této
úspěšnosti patří poděkování všem členům obecního
zastupitelstva, kteří politiku obce v této oblasti
podpořili tak, aby se stala prioritní. Poděkování patří
i všem občanům za trpělivost a toleranci nedostatků,
které byly s touto činností spojeny. Domnívám se, že
je to dobrý standard pro budoucí volební období další kapitoly dějin obce a já osobně mám radost z
toho, že jsem mohl být při tom.
Ing. Jaroslav Průcha
starosta obce

Způsob hlasování
a) Po obdržení hlasovacích lístků a úřední obálky
vstoupí do prostoru určeného k úpravě
hlasovacích lístků.
b) Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolil
členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
c) Volič může na hlasovacím lístku označit
v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho
kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv
ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti
jednotlivých volebních stran.
d) Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem
ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty
volební strany nejvýše jednu volební stranu.
Zároveň může označit v rámečku před jménem
kandidáta křížkem další kandidáty, pro které
hlasuje, a to v libovolných samostatných
sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní
volební strany. Takto volí předně jednotlivě
označené kandidáty, dále tolik kandidátů
označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu
členu zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a
označených jednotlivých kandidátu, a to v pořadí,
v němž jsou kandidáti označené volební strany
uvedeni v jejím sloupci.
e) Po úpravě hlasovacího lístku jej volič vloží do
úřední obálky, kterou obdržel od okrskové
volební komise.
Zápis ze 42. jednání

Prázdninové zastupitelstvo
.
Starosta seznámil zastupitele se stavem plnění
rozpočtu obce k 30.6.2006. Ten je v příjmech plněn
na 48 % a ve výdajích na 46 %. Dále starosta
okomentoval jednotlivé hlavní položky příjmů a
výdajů.
Pan Hrobský předložil druhý návrh na koupi skladu a
pozemku sousedící s jeho společností. Nabídl cenu
200.000,- Kč a podpořil ji rozpočty na opravu či
demolici objektu. Zastupitelé 7 hlasy návrh zamítli.
Místostarosta a starosta předložili návrh ponechat
možnost panu Hrobskému nabídnout původní cenu
560.000,- Kč s termínem do 11.8.2006. Starosta do
té doby zaurguje a zajistí posudek od Pojišťovny
Kooperativa. Pokud do té doby pan Hrobský cenu
neupraví, podá obec záměr o prodeji do realitních
kanceláří v Táboře.
Starosta s místostarostou předložili nabídku na
výměnu izolace terasy kulturního domu. Zastupitelé

8 hlasy návrh schválili s tím, že podmínkou
realizace je spoluúčast financování nájemcem
kulturního domu, neboť obec nemá na celkové řešení
v letošním roce finance.
Mgr. Růžičková a ing. Průcha seznámili zastupitele s
jednáním u Chytilů, kde projednali stížnost na
provoz dění ve sportovním areálu, především
restaurace. Závěr je zanesen v zápise, se kterým
starosta zastupitele seznámil. Především dojde k
osazení betonových sloupů pro osvětlení a výsadbu
živého plotu k zamezení vizuálního kontaktu se
sousední nemovitostí.
Starosta předložil znalecký posudek cen nemovitostí
(pozemků zahrádkářské kolonie Skalka) jako
podklad pro prodej těchto pozemků současným
uživatelům. Pan Jelínek, který zastupoval
zahrádkáře, odhadní cenu okomentoval a nesouhlasil
s ní. Navrhl cenu 30,-Kč/m˛. Tuto cenu zastupitelé 8
hlasy schválili jako cenu veškerých pozemků plus
veškeré náklady na řízení, t.j. odhad, smlouvy,
geometrický plán. Pan Jelínek se zavázal návrh
projednat se zahrádkářským svazem.
Ing. Průcha předložil výsledky výběrového řízení na
zhotovitele rekonstrukce veřejného osvětlení.
Zastupitelé 8 hlasy schválili výsledek výběrového
řízení, kde jako nejlepší je firma ELTA, s.r.o. z
Tábora.
Starosta dále předložil ke schválení návrh smlouvy o
dílo se zhotovitelem komunikací Dražice-západ a to
společností Swietelski. Zastupitelé smlouvu schválili.
Zastupitelé schválili výše dotací organizacím dle
jejich žádostí podaných prostřednictvím předsedy
kulturní a sportovní komise .
Starosta s místostarostou předložili výsledek
výběrového řízení na zhotovitele “Bytového domu
Dražice“. Výběrové řízení skončilo v pořadí:
Lesostavby Třeboň, a.s., 2. Českobudějovické poz.
stavby, s.r.o., 3. MANE stavební,
s.r.o., 4. HOCHTIEF VSB, a.s., 5. PRIMA, a.s.
Zastupitelé potvrdili výsledek výběrového řízení.
Starosta přečetl a seznámil zastupitele se
záporným vyjádřením Policie ČR k žádosti o souhlas
s úpravou dopravního značení na účelové
komunikaci podél areálu firmy Racek.
Zastupitelé schválili místostarostou předložený návrh
studie nové komunikace - propojení od kulturního
domu ke kostelu. Zastupitelé zároveň
pověřili
starostu a místostarostu jednáním s majiteli
dotčených pozemků.
Zápis ze 43. jednán

I na konci spousta práce
Předseda finančního výboru Michal Páša předložil
přehled plnění rozpočtu obce
k 31.8.2006.
Konstatoval, že příjmy jsou plněny na 71 % a výdaje
na 65 %. Dále pan Páša okomentoval jednotlivé
položky. Zastupitelé vzali informace na vědomí.
Zastupitelé schválili starostou předložený návrh
rozpočtových změn , který se týkal úprav především

v položkách, kde obec Dražice obdržela dotace. Jako
jsou nové komunikace, výstavba bytového domu , či
úpravy ve škole.
Mgr. Růžičková seznámila přítomné s
kupní
smlouvu na pozemky v zahrádkářské osadě Skalka,
které byly odděleny z bývalého historického majetku
obce, a které jsou součástí takzvaných společných
prostor v zahrádkářské kolonii , o celkové výměře
3112 m2 za cenu 34,-Kč/m2. Za stejných podmínek
zastupitelé schválili odprodej konkrétních částí
současným uživatelům uvedeného majetku, který
bude realizován podle této vzorové kupní smlouvy v
průběhu měsíce září a října 2006.
Kupní smlouvu mezi Obcí Dražice a panem Alešem
Hrobským na budovu číslo popisné 10 na stavební
parcele 12/1 ( v současnosti sklad obce)katastrální
území Dražice a uvedené parcely, přečetl a
okomentoval starosta obce.Uvedl, že smlouva byla
kompletovaná s Mgr. Růžičkovou, panem Smažíkem
a panem Máchou. Zastupitelé
schválili kupní
smlouvu v plném znění.
V dalším bodě byli zastupitelé a přítomní občané
seznámeni s úvěrovou smlouvou s Komerční bankou
na krytí výstavby komunikací Dražice-západ ve výši
2.135.703,- Kč .Po dokončení výstavby bude úvěr
zaplacen z peněz dotace Evropské unie. Zastupitelé
znění smlouvy schválili a pověřili starostu jejím
podpisem .
Zastupitelé dále schválili
a pověřili starostu
podpisem Smlouvy o financování akce z grantového
programu SROP na podporu místních komunikací v
Jihočeském kraji s Krajským úřadem Jihočeského
kraje.
Starosta předložil návrh zřizovací listiny Jednotky
sboru dobrovolných hasičů. Do jednotky starosta
jmenoval velitelem pana Josefa Voštu, Dražice 162
a informoval zastupitelstvo o jejím složení.
Místostarosta informoval o stavu výstavby Bytového
domu Dražice, která byla zahájena k 1.9.2006. .
Místostarosta dále informoval o postupu výstavby
komunikací Dražice-západ a části komunikace
Radčany. Zde je předpoklad dokončení v 1. polovině
října. Na návrh místostarosty zpracovává projektant
návrh dopravního značení na omezení nákladní
dopravy především se dřevem z lesa přes část
Dražice-západ. Předseda dopravní komise projedná
tento návrh na dopravním inspektorátu.
Starosta se zavázal vypracovat a zaslat žádost
ministrovi životního prostředí na prodloužení lhůty
uzavření dotace na plynofikaci o 1 rok. Poté by
dostavba bytového domu Dražice a plynofikace
firmy Racek splnila požadované podmínky.
Zastupitelé schválili proplacení 8 pracovních dnů
dovolené panu starostovi ing. Průchovi, které řádně
nevyčerpal.
Starosta závěrem informoval o probíhající generální
opravě reklamované hráze rybníka.

Z činnosti stavební komise

Připravované projekty

Bytový dům Dražice

Obec Dražice v letošním roce zadala několik
projektů nových komunikací či dopravních řešení v
obci Dražice. Tak, aby příští zastupitelstvo mohlo
projekty uvést do reálné podoby. Projektová
dokumentace je hrazena z odměny místostarosty.
Jedná se především o dopravní řešení hlavní
komunikace přes obec Dražice. Tento projekt
uvažuje s plynulými omezeními na komunikaci tak,
aby z obou stran přijíždějící automobily byly
donuceny projíždět obcí předepsanou rychlostí a
nikoliv jako nyní vjíždět do obce vysokou rychlostí a
ohrožovat bezpečnost našich občanů. Studie řeší
komplexně celou komunikaci skrze obec.
Dalším projektem je zcela nová silnice včetně
chodníku vedoucí od části za kulturním domem ke
kostelu. Zpřístupní se tím tak některé pozemky dosud
problematicky přístupné, vytvoří se nové stavební
parcely a také se ulehčí dopravnímu zatížení ulice ke
škole Dražice.
Lubomír Smažík

4. září letošního roku bylo úspěšně předáno
staveniště pro nový bytový dům stavební firmě, která
zvítězila ve výběrovém řízení. Vzhledem k
harmonogramu výstavby předpokládáme, že
stěhování nových nájemníků proběhne ve třetím
čtvrtletí roku 2007. Jak jsme již psali v minulých
číslech, výstavbou získá obec Dražice 20 nových
bytových jednotek. Z toho 3 byty jsou speciálně
řešeny pro invalidní či jinak handicapované občany.
Zbylé byty jsou řešeny od menších 1+kk, 2+kk až po
velké 2+1 či 3+1.
Obec Dražice zajistila financování bytového
domu způsobem, že přibližně polovinu hradí ze
získané nevratné dotace státu ČR a druhou polovinu
financuje z úvěru bankovního ústavu. Nájemné z
bytových jednotek je nastaveno tak, aby vybraná
činže nejen pokryla splátky úvěru, ale ještě byla
tvořena rezerva na opravy domu či případný výpadek
v placení některého nájemníka. Přesto je
připravované nájemné finančně zajímavé. Například
u bytu 2+kk o velikosti 50 m² by se mělo pohybovat
kolem 3.000,- Kč za měsíc.
Pro Obec Dražice je tato investice samozřejmě
také více než zajímavá. Slibuje si od ní nabídku
zpříjemnění bydlení v obci našim občanům v novém
domě, ať už s využitím “invalidních bytů“ či nikoliv.
Dále možný přírůstek nových spoluobčanů do
mateřské a základní školy a v neposlední řadě
zvýšení částky ročního příjmu obce ze státního
rozpočtu, která je na počtu obyvatel obce přímo
závislá.
Postup výstavby je možné shlédnout také na
obecních webových stránkách www.obecdrazice.cz,
kde jsou aktualizovány fotografie z postupu stavby.
Na závěr znovu připomínáme, že zájemci o
pronájem bytů se mohou hlásit na úřadu Obce
Dražice.
Lubomír Smažík

Nové komunikace Dražice-západ
Ve finiši jsou práce na nových komunikacích
sídliště západ. Zhotovitel dokončuje nové chodníky
včetně výměny části obrubníků. Jsou dokončeny také
nové uliční vpusti pro odvod dešťových vod.
Smlouva počítá s novými asfaltovými povrchy na
celé nedokončené části sídliště. Dále bude nově
proveden povrch v části Hradčan poničený
povodněmi. Zbývající část Hradčan bude opravena
po rekonstrukci sítě elektro NN a veřejného
osvětlení.
Lubomír Smažík

Letní tábor ve vzpomínkách dětí
Prázdniny utekly jako voda a školní lavice se opět
zaplnily dětmi. Většina z nich má ještě dnes hlavu
plnou zážitků z léta. Jiné to není ani u dětí ze ŠD v
Dražicích. Ty prožívaly 10 srpnových dnů v letním
táboře Růžená nedaleko Chyšek. Tábor obklopovaly
lesy a rybník Pařezitý. Na děti zde čekalo putování s
lovci kožišin.
Během celého pobytu plnily děti úkoly a sbíraly
body do soutěže. Lovily zvěř v lese, hledaly bylinky,
budovaly chýše a makety tvrzí. Učily se zakládat
ohniště, rozdělávat oheň, chodit po stopách a
značkách, cvičily si paměť a pozornost. Každý den
skládaly rozstříhanou zprávu s úkoly a večer
dostávaly etapové diplomy a navlékaly si kožišinové
trofeje a náhrdelníky.
Svou zručnost, pečlivost a fantazii uplatňovaly při
savování triček, při zdobení slavnostního oděvu a při
výrobě přívěšků.
Vyvrcholením celé hry byla cesta za pokladem a
karnevalová slavnost s předáváním diplomů a
sladkých odměn.
O legraci, dobrou náladu a pestrý program nebyla
nouze, a tak všech 24 dětí a vedoucí Jarka Salabová a
Hanka Krátká odjíždělo domů s s pěknými zážitky.
A na co vzpomínají děti?
Položila jsem jednoduchou otázku: “Na co si
vzpomeneš, když se tě zeptám na letní tábor
Růžená?“
Terezka Šedivá - 1. třída:
„Dobrý bylo koupání, i když byla voda studená. A
taky chození v lese se zavázanýma očima podle
provázku jako v tajné chodbě. A hledání pokladu.“

Zdenda Dvořák - 2. třída:
„Výlet na kolech do Prčic. Vyrábění a střílení z luků
na terč. A ještě budování chýší. Pořád nám to padalo
a bombardovali jsme se šiškama.“
Kája Dvořáková - 2. třída:
„Trošku jsem se bála při noční hře na vydry. Byla
jsem schovaná za kamenem a zůstaly mi 4 životy. A
naučila jsem se drhat přívěsky.“
David Výborný - 1. třída:
„Jezdili jsme na výlety na kolech a taky časovku na
kolech.“
Honza Švec - 2. třída:
„Hodně soutěží. Byl jsem druhý nejlepší lovec divoké
zvěře. Jezdili jsme na výlety na kolech. A taky jsme
dostávali a vystříhávali si každý večer diplomy.
Mohli jsme si hrát v lese.“
Ondra Smažík - 3. třída:
„Nejlepší byla cesta za pokladem. Dobrá byla i
přehazka a turnaj ve vybíjené. Ten moje družstvo
vyhrálo.“
Lucka Novotná - 4. třída:
„Skákali jsme přes lano a já jsem vyhrála. Lovení
zvěře v lese nám dalo velkou práci, ale líbilo se mi
to“.
Martin Bartoník - 2. třída:
„Soutěžil jsem v hodu tyčí. Taky jsme si savovali
trička a povedly se nám. Hodně práce nám dalo
sbírání bylin do váčku na cestu za pokladem. Mně se
povedla tvrz ze šišek, mechu a klacíků.“
Jaroslava Salabová

Základní škola v Dražicích jde s dobou !
Základní a Mateřská škola v Dražicích prošla v
průběhu letních prázdnin významnou změnou. Škola
byla vybavena novou moderní technikou. V podkroví
školy
naleznete
„kino“.
Škola
zakoupila
dataprojektor značky ACER, stahovací plátno, DVD
přehrávač a repro soustavu Genius. Kombinací všech
těchto zařízení vzniklo školní kino. Děti mohou
sledovat na plátně ( obraz 210 x 210 cm) nejen filmy,
ale i výukové programy, které vyučující ovládá. Toto
prostředí může sloužit i pro školení či prezentaci
firem ( po dohodě s Mgr. Miroslavem Martínkem ).
Škola tímto krokem vstoupila do nové moderní fáze
vyučování a dokazuje, že její výuka jde s dobou.

Pozadu nezůstala ani mateřská škola. Její sborovna je
vybavena novým PC s připojením na internet.
Vyučující tak mohou získat kdykoli informace z
internetu či společných dokumentů, doplňovat a
případně si vyhledané i vytisknout. Tento krok by
měl ulehčit administrativní práce vedené „na papíře“
a zjednodušit hledání nových nápadů a inspirací.
Martin Svoboda

FOTO CO STOJÍ ZA TO!
Připojte se do soutěže a vyhrajte zajímavé ceny!
O jakou soutěž se jedná?
Nebojte se podělit s ostatními o vaše dojmy z
dovolené. Nejpovedenější fotografii zašlete a
vyhrajte!
Podmínky soutěže:
- Fotografie s námětem z dovolené, ať už z Čech či
jiného státu.
- Téma fotografie záleží jen na vás (napětí, žraloci,
příroda, momentky…)
- Soutěžící musí mít trvalý pobyt v Dražicích a smí
zaslat max.3 fotografie
- Fotografie musí být v digitální podobě zaslána na
prispevky@email.cz . V předmětu e-mailu vepište
heslo soutěže FOTO CO STOJÍ ZA TO. V emailu
vždy uveďte vaše jméno a bydliště a připojte
fotografii. Přidat můžete i vlastní výstižný komentář.
- Soutěž bude uskutečněna pouze při minimálním
počtu 15 přihlášených fotografií.
- Redakční rada si vyhrazuje právo vyřadit nevhodné
snímky ze soutěže.
Fotografie zasílejte od 1.7.2006 do 31.11.2006.
Fotografie zveřejníme všechny v jednotném termínu.
Jednotlivé fotografie budete moci obdivovat a
bodovat. Fotografie která bude mít nejvíce obdivu
vyhrává !
A ceny?
Benq DC E310 3.2 MP – digitální fotoaparát
DeLock USB 2.0 3-port + Card Reader 13in1 –
čtečka paměťových karet
KINGSTON 512MB USB 2.0 Flash Memory
Těšíme se na vaše fotografie
Redakční rada

Setkání

V kulturním domě 30. září proběhlo tradiční
setkání důchodců. Občerstvení a přátelskému
popovídání předcházelo vystoupení ze Základní a
Mateřské školy v Dražicích. Písničky, recitaci a
country tance nově doplnili „Malí tamboři“ a
závěrečná dětská módní přehlídka společenských
šatů a malých fotbalistů. Po zbytek odpoledne
vyhrávala k poslechu “Dražičanka“.
Organizátoři akce by jistě uvítali, aby této
možnosti setkání využilo v dalším roce ještě více
občanů.
Hana Krátká

Burza
Termín burzy dětského podzimního a zimního
oblečení a obuvi SK REPO stanovilo na:
19.10.2006
20.10.2006

výběr věcí
prodej věcí
výdej věcí

16,00 - 18,00 hod.
16,00 - 18,00 hod.
18,00 - 19,00 hod.

Místo: jídelna ZŠ Dražice
Výběr věcí bezplatný.
Hana Krátká

SPORT
Přípravka
Naši fotbaloví benjamínci začali ročník 2006 – 2007
v plné zbroji. V minulém ročníku byla v Dražících
pouze mladší přípravka, ale letos byl dostatečný
počet kluků na přihlášení jak mladší tak i starší
přípravky. Do týmu přišli kluci i z ostatních vesnic
z okresu. Například z Jistebnice nebo Křídy.
Současný kádr je složen ze 14 kluků, jmenovitě
Michal Fuka a Vojtěch Šimák (oba hostování
z Opařan), Ondřej Smažík, Tomáš Pavlík, Ondřej
Páša, Zdeněk a Martin Dvořákovi, Daniel Cupák, Jan
Samec, Novák Radek, Josef Andreas, z Jistebnice
přišli Dominik Sokol, Radek Studenovský a Jiří Mol
a z mladší přípravky tým doplňují Martin Hrobský a
David Výborný. Do letošního ročníku vstoupili kluci
vysokým vítězstvím nad týmem Chotovin na domácí
půdě 5:0 a v současné době okupují 4. příčku
v tabulce, kdy na 1. Bechyni, se kterou jako jediný
tým soutěže uhráli bod, ztrácí pouhých 6 bodů.
Přejme proto klukům hodně štěstí do dalších zápasů
a co nejlepší umístění na konci sezóny.
Aleš Salaba

…fotbal … dorost
Dorostenci se scházejí pravidelně na trénincích a
v okresním přeboru se drží ve středu tabulky.
Zdeněk Krátký

... fotbal ... muži A

Na novou sezónu se hráči v létě připravovali v
okolí Dražic. Znovu využili krásného prostředí v
okolí řeky Lužnice pro nabírání fyzické kondice.
Přípravu zpestřila účast na kvalitně obsazeném
turnaji v Soběslavi, kde po porážce s ligovým
dorostem pražských Bohemians, zvítězili v utkání o
3. místo nad rakouským Linzem.
Mužstvo zůstalo stejné, jedinou posilou je Michal
Vinklárek.

Začátek soutěže se vydařil nad očekávání. Po osmi
odehraných kolech jsou Dražice největším
překvapení Krajského přeboru na 4. místě. V této
fázi soutěže za sebou nechávají i největšího favorita
soutěže FK Tábor. Jeho hráči hrají fotbal vesměs za
peníze, a někteří mají smlouvy, na které nedosáhnou
ani platy mnohých našich hráčů v civilních
zaměstnáních.
Naši hráči zatím prohráli pouze jediné utkání, a to
právě s FK Tábor. Na toto utkání se přišlo podívat
600 diváků, což je největší návštěva na fotbalovém
utkání v historii Dražic. Naopak úspěšné výsledky
dosahovali v utkáních na cizích hřištích, když
dokázali zvítězit v Čížové, Prachaticích i Jindřichově
Hradci.
Hlavním cílem našeho mužstva však stále zůstává
záchrana nejvyšší soutěže Jihočeského kraje pro
Dražice a ve skromných podmínkách konkurování
ekonomicky nesrovnatelně zajištěným oddílům.
Zdeněk Krátký

Staří páni - nad 35 let

... fotbal ... muži B
Začátek nové soutěže se našemu „béčku“ nevydařil a
zatím se pohybuje na chvostu tabulky 3. třídy okresu.
Zdeněk Krátký

Stolní tenis
Loňská sezóna skončila na jaře pro „A“ i „B“ tým
poměrně úspěšně. „A“ mužstvo skončilo v horní
polovině tabulky a jen některé těsné porážky mu
vzaly lepší umístění. Hráči podávali dobré výkony a
hráli ve složení: Běhoun L., Vlček M., Cibulka V.,
Turek V. a z „B“ mužstva zaskakující Šerý J. a Vošta
J.
Novou sezónu zahájí domácí zápasem proti
Sudoměřicím u Bechyně 5.10.2006.
„B“ mužstvo v loňské sezóně postoupilo mezi
nejlepších 8 celků v okresní soutěži a skončilo na
pěkném 5. místě. Zápasy odehrálo ve složení: Vošta
J. Šerý J., Turek V., Ursacher F., Koloušek R. a
Vančura J. Pro nemoc nezasáhl do bojů Chval M.
Novou sezónu zahájí „B“ mužstvo
4.10.2006 s rezervou Nových Dvorů na jejich půdě.
Letos se musí tým obejít bez Turka V., který může
hrát jen za „A“ mužstvo. Příprava obou mužstev
začala tréninky počátkem září v sále KD Dražice.
Na úvod sezóny nezbývá než popřát všem
hráčům hodně zdraví a vyhraných mistrovských
utkání. Tradiční vánoční turnaj se bude konat v KD
Dražice 25.12.2006 pro registrované i pro
neregistrované.
František Ursacher

... sport ... nohejbal
Nejstarším hráčům pomalu končí sezóna 2006,
která nebyla až tak jednoduchá. I přes dlouhodobá
zranění mnoha hráčů je mužstvo těsně před koncem
soutěže na výborném druhém místě.
Tabulka:
Rk. Tým
Záp. + 0 - Skóre Body
1. T-V Tábor
12 11 1 0 38:9
34
2.
TJ Dražice
11
8 2 1 32:12
26
3.
Kovosvit
12
6 2 4 20:19
20
4.
Sokol Stádlec
13
5 5 3 27:21
20
5.
FC Bilík
13
6 2 5 42:32
20
6.
FC Růžek
11
5 3 3 35:23
18
7.
Blesk Tábor
12
4 2 5 22:32
17
8.
AGAMA
7
5 1 1 26:13
16
9.
1. FC Drs
12
5 1 6 17:19
16
10. Planá n. Luž.
11
5 0 6 30:28
15
11. Hasiči Tábor
14
4 1 9 20:42
13
12. Sultán
11
4 1 6 40:34
13
13. Chotoviny
12
3 1 8 16:29 10
14. NIKA Měšice
12
3 1 8 22:39 10
15. Dukla Tábor
11
0 1 10 7:42
1
Boh. Knotek

3 x – 4 x týdně probíhají rekreační utkání našich
nohejbalistů ve sportovním areálu.
Zdeněk Krátký

PAMĚTNÍ KNIHA OBCE DRAŽICKÉ
Je tomu již 75 let. Psal se rok 1931.
VOLBY OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Tento rok konaly se obecní volby.
Zástupcem dohlédacího úřadu byl Fr.
Novotný, řídící učitel z Dražic. Ve volební
komisi bylo osm členů, předsedou zvolen
Josef Samec, místopředsedou Josef Kozojed.
Kandidovaly
pouze
dvě
strany:
republikánská a lidová. Odevzdáno bylo
celkem 394 obálek, z nichž bylo 30 obálek

prázdných, 1 obálka neúřední, 7 obálek s
více hlasy a 356 obálek splatnými hlasy.
Ze 356 platných hlasů obdržela:
strana republikánská 239 hlasů a 10
mandátů, strana lidová 117 hlasů a 5
mandátů.
Za stranu republikánskou byli zvoleni:
J. Mrázek, čp. 41, V. Pařízek 44, J.
Samec93, V. Volek 45, Fr. Procházka 2, J.
Chvál 95, A. Plachý 38, V. Volek 83, A. Volek
89, Fr. Kocík 34,.
Za stranu lidovou: J. Šerý čp. 9, J.
Kozojed 14, Fr. Samec 16, J. Voneš 110, J.
Pařízek 43.
Dne 6. listopadu konala se volba
obecního strarosty a zvolen byl Jan Mrázek,
rolník, čp. 41. Jeho náměstkem V. Pařízek
čp. 44, radními: Jan Pařízek čp. 43, Jan
Samec čp. 93, Ant. Plachý čp. 38.
Valná hromada kampeličky
Na valné hromadě kampeličky byl
starostou zvolen V. Pařízek 44, pokladníkem
Fr. Mácha 10, do dozorčí rady učitel V.
Moravec, který zvolen jejím předsedou.
Obrat v roce 1931 činil 2 009 645,67 Kč, zisk
1 115,38 Kč, vklady 1 219 636,- Kč, obrat ve
zboží 150 000,- Kč. Kampelička poskytla
členům postiženým v r. 1929 živelní
pohromou celkem 463 000 Kč hypotekárních
zápůjček s 3 % stát. příspěvkem úrokovým
na 15 let. Obyčejných zápůjček poskytla 176
000 Kč, na běžných účtech 155 000 Kč.
Knihovna
V měsíci srpnu byla prohlédnuta a
opravena obecní knihovna. Podřadné a
neúplné knihy byly vyřazeny a knihovna
doplněna novými hodnodnými svazky. Práci
tu provedl předseda knihovní rady uč. V.
Moravec za pomoci místních studentů Jar.
Novotného a V. Volka. Upravená knihovna
čítá 432 svazků.
Divadla, slavnosti
Místní sdružení republikánského starosty
sehrálo v tomto roce dvě divadelní hry.
Provedení her i návštěva byly velmi pěkné.
Hasičský sbor uspořádal dva sousedské
věnečky, výnosy z nich byly věnovány na
fond motorové stříkačky.
Osm chlapců a osm dívek z okresního
sdružení republ. dorostu z Dražic se
zúčastnilo oslav 100 letých narozenin Al.
Šťastného z Padařova a předvedlo tam
staročeské tance.
Následky loňské neúrody.
Loňská neúroda píce a slámy se hlavně
projevila po jaru roku letošního. Hospodáři

byli nuceni prodávati dobytek za velmi nízké
ceny. Hovězí dobytek nejlepší prodával se 1
kg živé váhy za 4,50 Kč, horší 3 Kč až 1 Kč. I
cena vepřů klesla na 5 Kč za 1 kg živé váhy.
Silážování
V letošním roce poprvé v naší obci byla
nakládána píce - silážována. Toto provedli
pan Jar. Samec čp. 47 a Fr. Fošta čp. 12.
První pokus se plně vydařil a proveden byl
za dozoru ing. J. Tesaře, profesora vyšší
hospodářské školy v Táboře. Nakládána byla
kukuřice a slunečnice, která narostla až do
výšky tří metrů.
Ovocné stromy
V srpnu podalo 12 místních občanů
žádosti o subvenční ovocné stromky k
zemědělské radě v Praze. Subvence činila 6
Kč na 1 ovocný stromek a poskytnuta
každému, komu ovocné stromy pomrzly za
kruté zimy r. 1929. Přiděleno bylo 435
stromků, z toho 46 třešní, 19 hrušní, 28
švestek a 342 jabloní. Ovocné stromořadí u
státní silnice od Dražic k novému hřbitovu
vysázeno bylo v roce 1929 a 1930 a nazváno
na oslavu 80letých narozenin p. presidenta
"Alejí Masarykovou".
V Dražicích 31.12.1931 zapsal V. Moravec
Z obecní kroniky vypsala J.
Mičíková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Noví občánci
Denisa Stuchlíková
Amélije Barboříková

Dražice 247
Dražice 190

Rozloučili jsme se
Stiborová Natálie
Samcová Marie
Staňková Marie
Voštová Anna
Volková Marie
Moravčík Šimon

Dražice 183
Dražice 8
Dražice 62
Dražice 97
Dražice 19
Dražice 4
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