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Vážení spoluobčané!
Z pověření starosty obce,který si užívá zasloužené dovolené,mám příjemnou povinnost napsat úvod
našeho Občasníku. Nebudu se však rozepisovat o ekonomickém zdraví obce,které je ve výborném stavu a to
především díky starostově přístupu k hlídání obecní kasy. Nechám tedy toto zhodnocení na něm v příštím
vydání. Já bych se rád zmínil o připravovaných investicích . V první řadě připravujeme rekonstrukci
zbývajících neopravených komunikací v obci. V pátek 14.3. jsme požádali o dotaci na rekonstrukci místních
komunikací z fondu Evropské unie ve výši téměř 4 miliónů korun českých. Projekt počítá s kompletní
rekonstrukcí komunikace a chodníků v centru obce kolem parku. Současně by proběhla výměna a doplnění
kanalizace v této části,výměna veřejného osvětlení, sadbové úpravy a celkové zkulturnění v parku. A v
neposlední řadě nový povrch silnice v Radčanech. Ačkoli si hodně v získání dotace fandíme,pro případ,že
bychom v tomto kole neuspěli, zafinancujeme silnici v Radčanech z vlastních zdrojů. Samozřejmě, že dotace
z Evropské unie ve výši 92,5 % je zajímavá, ale v Radčanech si na další kolo vypsání dotace již nemůžeme
dovolit pro neutěšený stav čekat.V této části již probíhá výběrové řízení na zhotovitele.Vyhodnocení dotace
proběhne v průběhu 3 měsíců a realizaci předpokládáme do konce roku.
Další etapou komunikací je dokončení rekonstrukce komunikace v části Dražice – východ,kde
plánujeme realizaci v příštím roce v návaznosti na výstavbu rodinných domů, která zde probíhá.
28.6. bude vypsáno další kolo dotací z Evropské unie v několika odvětvích. Pro toto kolo připravujeme dvě
žádosti. První je cyklosteska, která by měla propojit obec Drhovice a Dražice s napojením na hřbitov. Tato
část je již vyprojektována a probíhají povolovací jednání na stavebním úřadě. Druhá etapa cyklostesky vede
podél silnice první třídy,v její jižní části a propojuje kompletně celou obec. Dále je napojena na komunikaci ve
směru na Radkov a napojuje obec Dražice na cyklotrasu Praha – Vídeň. Tuto část jsme již projekčně zahájili a
do léta bychom chtěli mít obě etapy připravené tak,aby bylo možné požádat o dotaci. Zároveň s cyklostezkou
dojde i k opravě zbývajících chodníků podél silnice 1. třídy. Ty jsou nyní nově ve vlastnictví obce včetně
pozemků.
Druhou žádostí bude ,,Přístavba základní školy Dražice,, . Ta by měla být v vprostoru mezi Základní
školou a farou v délce až za mateřskou školku. V současnosti zahajujeme projekční práce. Přístavba by měla
obsahovat především velkou tělocvičnu na úrovni sportovní haly,tak aby zde mohli být hrány sporty jako
tenis,floorbal či volejbal. Přednostně bude samozřejmě sloužit pro žáky základní školy, počítá se ale
samozřejmě i s komerčním využitím. Součástí přístavby budou i další učabny,které v naší škole dosud chybí a
není na ně místo jako je učebna s počítačovým vybavením,učebna praktické výchovy a podobně. Z vlastních
finančních prostředků by bylo nemyslitelné vůbec o takovéto investici uvažovat. Ovšem Eu přispívá 92,5 % a
takovou šanci bychom si tedy neměli nechat ujít.
Pokud se nám podaří v příštích dvouch letech doopravit výše zmiňované komunikace a chodníky, rádi
bychom dotáhli již rozpracovanou komunikaci od kulturního domu ke kostelu,nejlépe hned v následujícím
roce.
Jak jsme se již zmiňovali v minulých číslech Občasníku,pokukujeme ještě po dvou odvětvích dotací z
Evropské unie. A tím je výstavba Domu pro seniory a rekonstrukce Kulturního domu.
Přednost má samozřejmě Dům pro seniory. Jako místo jsme vybrali bývalý Dům služeb. Ten by se
včetně přístavků zboural a na jejich místě by vyrostl dům nový. Dotace bude pravděpodobně vypsána na
konci roku 2009 či jaro 2010 a chtěli bychom být připraveni.
Na rekonstrukci Kulturního domu ,která nás dříve či později nemine ,bychom rádi čerpali z prostředků
určených Evropskou unií na cestovní ruch. Jednalo by se o kompletní rekonstrukci včetně nástavby
dřevěného krovu. V podkroví by byly vybudovány pokoje pro penzion. Dobudoucna počítáme s
přestěhováním také Obecního úřadu do Kulturního domu.
Plány jsou tedy velké,finance je limitují. Kolik peněz z Evropských fondů se nám podaří získat ukáže
blízká budoucnost. Držte nám tedy palce,ať si bydlení v Naší obci za peníze z Bruselu co nejvíce zpříjemníme.

Lubomír Smažík
Místostarosta

Z á p i s ze 13. jednání zastupitelstva obce Dražice konaného dne 25.10.2007
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starosta obce v úvodu okomentoval jednotlivé položky výdajů a příjmů obce k
30.9.2007.
Starosta informoval o ukončování smluv stavebního spoření s občany, zakládaných pro
financování plynofikace obce
Byla zahájena příprava rozpočtu na rok 2008. Návrh rozpočtu bude předložen na
příštím zastupitelstvu
příkaz k inventarizacím v roce 2007 (založen v příloze k zápisu).Zastupitelé 6 hlasy schválili
příkaz k provedení řádné inventariza ce v roce 2007.
sdružení měst a obcí okresu Tábor, ve kterém Obec Dražice také je a platí každoročně
příspěvky . Obec bohužel v současné době nemá z
účasti žádné výhody. Starosta tedy navrhl vystoupit z tohoto sdružení.
nájemce nebytových prostor v čp. 134 dal výpověď z nájmu.
smlouva na pronájem tělocvičny s panem Zdeňkem Samcem bude uzavřena s TJ Dražice,
neboť legislativa neumožňuje vztah mezi obcí a jiným subjektem, pokud jde o financování
oprav.
Správce konkursní podstaty Ing. Valeš oslovil Obec Dražice s nabídkou odkupu
lesních pozemků od úpadce pana Miloslava Hlaváče o výměru cca 45 000m2.
Starosta dále informoval o jednání s představiteli církve o zkulturnění prostoru kostela a
bývalého hřbitova. Ať už co se týče doopravení fasády a střechy kostela, opravy či úpravy zdi
oplocení, tak úpravy prostoru bývalého hřbitova,které by měly proběhnout v blízké
budoucnosti.
Zastupitelé a občané byli seznámeni se studií na odkanalizování rodinných domů
podél komunikace na Meziříčí. Je to oblast, ze které odpady tečou do potoka a obec ve
spolupráci s majiteli rodinných domů musí tuto problematiku řešit. Několik variant je
závislých na financích. Nejdražší varianta je napojení na kanalizaci, ústící do čističky
odpadních vod.Tato varianta je odhadována na cca 1 milion korun. Podstatně levnější
varianta je vybudování domovní čističky odpadních vod.
Do konce roku 2008 je obec povinna mít zpracován 10-ti letý plán obnovy vodovodního řádu
v obci. Na tuto obnovu je nutno tvořit finanční rezervu z vodného a stočného. Jak informoval
starosta, v obcích obdobné velikosti jako Dražice, se vybírá stočné cca 15,- , 16,- i 18,Kč/m3. V naší obci je to 9,50 Kč, což je pod provozními náklady a obec jej musí dotovat.
Zastupitelé vzali informaci na
vědomí s tím, že rozhodnutí o zvýšení stočného padne na příštím zastupitelstvu.
Zastupitelé dále také zváží účast ve skupině JVS. Pravděpodobně výhodnější by bylo
uzavřít smlouvu přímo s VAKem.
Poslanecká sněmovna rozhodnutím č. 25 ze dne 9. října 2 007 rozhodla o udělení
znaku a praporu Obci Dražice.
Starosta požádal předsedy finanční a kontrolní komise o provedení kontrol a zápisů
z nich, neboť se blíží termín dílčího auditu obce .
Pan Mácha informoval o průběhu řízení povolení starých studen, vybudovaných
před rokem 1980.
Místostarosta pan Smažík informoval, že bylo předáno vyhodnocení plynofikace
Obce Dražice v řádném termínu na Fond životního prostředí. Závěr předaného
vyhodnocení je, že obec splnila podmínky dotace na plynofikaci .
Starosta pan Flígr seznámil přítomné s plánem zimní údržby obce , který se téměř
neliší od plánu na loňský rok.

Z á p i s ze 14. jednání zastupitelstva obce Dražice konaného dne 22.11.2007
·
V úvodu provedl starosta kontrolu bodů a úkolů z minulého zastupitelstva. Nejprve
informoval o tom, že pozemky v místě starého hřbitova kolem kostela nejsou obce ani církve, ale fyzické
osoby. Není tedy prioritou obce tento pozemek zajišťovat.
· Dále informoval, že prověřil možnost koupě pozemku lesa, který dostal v minulém zastupitelstvu.
Zjistil, že pozemek je špatně přístupný a zdevastovaný. Pro údržbu tedy poměrně nákladný a navíc do
něj bude nutné ihned investovat peníze. Je otázkou, zda obec tedy potřebuje nyní takto investovat.
Zastupitelé vzali informaci na vědomí a pověřili pana Mynaříka prověřením možností větší dotace na
zalesnění. V opačném případě je tato investice nezajímavá.
· Starosta znovu požádal předsedu finančního výboru a kontrolního výboru, aby provedli
řádnou kontrolu, neboť na 5.12.2007 je ohlášen audit nadřízeného orgánu.
· starosta obce okomentoval jednotlivé položky výdajů a příjmů obce k 31.10.2007.
Materiál byl předložen v předstihu zastupitelům. Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí.
Starosta dále předložil ke schválení rozpočtové opatření číslo 4/2007. Okomentoval jednotlivé
položky změn rozpočtu. Zastupitelé 9 hlasy schválili rozpočtové opatření č. 4/2007.
· Starosta dále předložil zastupitelům návrh rozpočtu na rok 2008. Okomentoval jednotlivé položky
výdajů a příjmů a požádal o případné připomínky z řad občanů a zastupitelů. Návrh rozpočtu bude
řádně vyvěšen na veřejné vývěsce a internetu. Po konzultaci a diskusi vzali zastupitelé informace
starosty na vědomí. Zastupitelé zároveň pověřili předsedu finanční komise, aby ve spolupráci s paní
Slabou dopracoval návrh rozpočtu do příštího zastupitelstva.
· Starosta dále informoval o průběhu uzavírání a ukončování smluv o stavebním spoření s jednotlivými
občany, vinkulovanými ve prospěch obce na plynofikaci.
· Zastupitelé pokračovali v diskusi, započaté již minulé jednání, týkající se výše vodného a
stočného. Starosta informoval o jednotlivých nákladech provozování čistírny odpadních vod
a nákladů na opravu kanalizace. Zmínil zvýšení DPH a upozornil na nutnost tvorby rezerv
na opravu stávající sítě. Také seznámil přítomné s platbami v okolních obcích. V závěru
předložil návrh nových částek za vodné a stočné, který by začal pokrývat náklady na provoz.
Návrh je též na webových stránkách obce.
· Paní Marcela Mrzenová požádala o pronájem nebytových prostor domu čp. 134 (jedné
poloviny) za účelem kancelářských prací v tomto prostoru. Zastupitelé návrh 9 hlasy
schválili a pověřili starostu podpisem smlouvy za podmínek standardních v obci, tj. 400,Kč/m2.
· Paní Pavla Dědovská požádala o odkoupení třímetrového pásu v délce cca 34 m parc.číslo 135/14 a
135/16 v KÚ Dražice za účelem vytvoření dalšího přístupu na pozemek paní Dědovské za bytovým
domem. Zastupitelé 9 hlasy schválili záměr odprodat část pozemků p.č. 135/14 a 135/16 v KÚ
Dražice manželům Dědovským.
· SDH pořádá hasičský ples 19.1.2008 a požádal o osvobození od poplatku ze vstupného.
Zastupitelé 9 hlasy schválili osvobození od poplatku ze vstupného na hasičský ples.
· Myslivecké sdružení Raště požádalo o osvobození od poplatku ze vstupného na myslivecký ples
10.11.2007.Zastupitelé 9 hlasy schválili osvobození od poplatku ze vstupného na myslivecký ples.
· Společnost Vodafone požádala o souhlas obce Dražice s umístěním základové stanice na
katastrálním území obce. Zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí a pověřilo starostu
dalším jednáním se společností Vodafone.
· Starosta informoval zastupitele o možnosti koupi bytového domu Lesanka. Zastupitelé
pověřili starostu obce jednáním o jeho případné koupi.
· Starosta předložil zastupitelům dodatek č. 2 k "Vnitřní směrnici o účetnictví, účtování o
majetku, oběhu účetních dokladů a inventarizaci" ke schválení. Zastupitelé dodatek č. 2 k výše uvedené
směrnici 9 hlasy schválili.
· Starosta informoval o tom, že kronika základní školy byla psána od roku 1888 s tím, že v ní chybí
posledních 7 let,kdy z neznámého důvodu nebyla dopisována. Bohužel je tím hodnota kroniky
snižována. Zastupitelé pověřili nového ředitele školy, aby ve spolupráci s
učitelským sborem zajistil dopsání kroniky, a to do konce roku 2008.
· Paní Mičíková informovala o personálních změnách v kuchyni školy, kde odcházející paní Gálikovou
nahradila paní Fuková

Z á p i s z 15. jednání zastupitelstva obce Dražic konaného dne 20.12.2007
· starosta obce seznámil přítomné s plněním rozpočtu obce. Dále okomentoval
jednotlivé položky příjmů a výdajů k 30.11.2007. Zastupitelé vzali informace na vědomí. Starosta
dále okomentoval úpravy provedené v návrhu rozpočtu pro rok 2008. Zastupitelé 9 hlasy schválili
rozpočet obce Dražice pro rok 2008. V závěru tohoto bodu předložil starosta obce rozpočtový výhled
do roku 2010 a zároveň okomentoval jednotlivé položky. Zastupitelé 9 hlasy schválili rozpočtový
výhled na roky 2006 – 2010.
· Paní Mičíková se starostou obce seznámili přítomné s tím, že 18.12.2007 předal pan
Vlček a paní Němcová (předseda a místopředsedkyně Parlamentu ČR) zástupcům obce
znak a prapor obce Dražice s oficiálním listem.
· Starosta dále předložil plán práce Zastupitelstva obce na rok 2008. Zastupitelé 9 hlasy
schválili plánpráce ZO na rok 2008.
· Stanislav Flígr dále informoval přítomné o přípravách v prostorech úřadu obce na
zahájení provozu systému Czech POINT, který by celorepublikově od 1.ledna 2008 měl umožnit
občanům zajistit výpisy z informačních systémů veřejné správy (výpisy z KN, obchodního a
živnostenského rejstříku).
· Na obec byla doručena výzva Rady Města Tábora, která zvýšila poplatek za žáka z
5
000,- Kč na 7 000,- Kč od 1.1.2008.
· Dne 5.12.2007 proběhl na OÚ audit, provedený pracovnicemi KÚ pro Jihočeský kraj.
Audit nezjistil žádné vážnější pochybení v hospodaření obce, jak informoval starosta obce.
· Starosta seznámil přítomné se zápisem kontrolního výboru o provedené kontrole plnění
usnesení zastupitelstva obce Dražice ze dne 26.11.2007.
· jednání s vedením Obce Meziříčí o dlužné částce za výstavbu rybníka „Na Suchých“ dosud
neproběhlo. Bohužel si starosta obce Meziříčí nenašel do dnešního dne vhodný čas na
schůzku,jak informoval starosta obce Dražice.
· Starosta rovněž informoval o jednání s vedením pivovaru Platan Protivín o neutěšeném
stavu v provozování restaurace „Na hřišti“. Byly přislíbeny kroky k rekonstrukci pánských toalet a
vymalování prostoru.
· probíhají jednáních se společností E.ON o provozování řádu pro rozvod plynu a neuhrazené
částce za projektovou dokumentaci. Starosta zároveň předložil „Smlouvu o zápůjčce
plynárenského zařízení na rok 2008“ a seznámil přítomné s jejím zněním. Zastupitelé 9
hlasy schválili znění „Smlouvy o zápůjčce plynárenského zařízení na rok 2008“ a pověřili
starostu jejím podpisem.
· Starosta dále informoval, že připravuje prodloužení přístřešku u garáže na hřišti
s vybudováním sociálního zázemí pro pracovníka obce.

Nová cvičebna

Z á p i s z 16. jednání zastupitelstva obce Dražice konaného dne 24.1.2008
·

Rozpočet obce a jeho čerpání obdrželi zastupitelé v předstihu. Starosta obce okomentoval
jednotlivé položky příjmů a výdajů. Zastupitelé vzali informace na vědomí.Starosta dále
předložil zastupitelům rozpočtové opatření č. 5/2007 a okomentoval jednotlivé
položky. Zastupitelé 7 hlasy schválili rozpočtové opatření číslo 5/2007.
· Starosta přečetl „Zápis o provedené inventarizaci za rok 2007“ se závěrem, že nebyl zjištěn
žádný schodek ani přebytek. Hlavní inventarizační komise navrhla k vyřazení majetek, který
je přílohou této zprávy.
· seznam dotací, o které Obec Dražice žádá:
- dotace pro knihovnu na nový software a čtečku čárových kódů,
- dotace z POV(plán obnovy venkova) na opravu veřejného osvětlení a komunikací,
- dotace z POV na úroky z úvěru na bytový dům,
- dotace z POV na úroky z úvěru na plynofikaci obce,
- dotace na územní plán Obce Dražice,
- dotace na umělý povrch ve sportovním areálu.
· V dalším bodě informoval místostarosta o připravované projektové dokumentaci na
rekonstrukci komunikace a chodníků ve středu obce za obecním úřadem. Ta je
připravována tak, aby bylo možno požádat o dotaci již v březnu 2008.
· Místostarosta se starostou informovali přítomné o přípravách a záměrech vybudovat
„Přístavbu základní školy Dražice“. Měla by obsahovat prostory tělocvičny,pracovní výchovy, výuky
počítačů apod. Odhadovaná investice na výstavbu přístavby je 25 000 000,- Kč a
1 000 000,Kč na projektovou dokumentaci.
· nabídky na projektování 1. etapy cyklostezky „Hřbitov Dražice –Dražice“a to:
a) Atelier Šimeček s cenou 82 000,- Kč bez DPH,
b) Ing. Pavel Douša s cenou 55 000,- Kč bez DPH,
c) firma Proges s.r.o. s cenou 83 000,- Kč bez DPH.
· Starosta informoval o uzavření nové pojistné smlouvy na nemovitý a movitý majetek
obce včetně pojištění odpovědnosti. Zastupitelé vzali informaci na vědomí.
· Starosta navrhl, aby se v roce 2008 nezvyšovaly odměny zastupitelů.
· žádosti o příspěvky organizacím v obci Dražice v roce 2008. Jedná se o:
- Příspěvek na provoz základní školy a mateřské školy Dražice ve výši 504 000,Kč (456 000,- Kč provoz, 35 000,- Kč myčka a 13 000,- sporák),
- NOM 25 000,- Kč,
- TJ Dražice – činnost a oprava tělocvičny 560 000,- Kč,
- MS Raště 30 000,- Kč,
- SK Palermo Dražice 5 000,- Kč,
- Letecko- modelářský klub Dražice 5 000,- Kč,
- Útulek pro ochranu ptactva Votice 2 000,- Kč.
· Pan František Chval požádal o odkup pozemku p.č. 2220/1 – příjezdová komunikace
k nemovitosti č.p. 151.
· proběhlo jednání se zástupci Obce Meziříčí ohledně nedoplaceného podílu na
spolufinancování výstavby rybníka „Na Suchých“.V závěru bylo dohodnuto, že Obec Dražice
doloží veškerou dokumentaci a rozhodnutí padne na jednání zastupitelstva obce Meziříčí v
březnu 2008.
· Společnost Daich s.r.o. požádala o vyjádření k vybudování deponie zeminy a
terénních úprav p.č. 1833/1, 1840, 1848.

Z á p i s ze 17. jednání zastupitelstva obce Dražice konaného dne 21.2.2008
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Starosta obce seznámil přítomné s plněním rozpočtu obce ve výdajích a příjmech k 31.1.2008.
Zároveň okomentoval jednotlivé položky. Zastupitelé vzali informace na vědomí.Starosta dále předložil
návrh rozpočtového opatření č. 1/2008 a okomentoval jednotlivé položky. Zastupitelé 9 hlasy schválili
rozpočtové opatření č. 1/2008.
Pan Rostislav Hazmuka požádal o odkoupení pozemků p.č. 1293/15 o výměře 6 m2, 1293/16 o
výměře 29 m2, 1293/18 o výměře 6 m2, 1293/3 o výměře 55 m2, vše v KÚ Dražice. Zastupitelé 8
hlasy schválili záměr prodat výše uvedené pozemky za cenu 100,- Kč/m2. 1 hlas byl proti.
Starosta osobně prověřil prodej pozemku p.č. 2220/1 o výměře 306 m2 před bytovým domem pana
Chvala. Soused, pan Zdeněk Dvořák, Dražice čp. 152, vyjádřil souhlas s prodejem tohoto pozemku
panu Chvalovi. Starosta tedy navrhl pozemek panu Chvalovi prodat. Zastupitelé 9 hlasy schválili
záměr prodat pozemek p.č. 2220/1 za cenu 200,- Kč/m2.
Starosta předložil nabídkový rozpočet na rekonstrukci toalet restaurace „Na Hřišti“, který počítá s
kompletní rekonstrukcí. Zastupitelé 8 hlasy schválili záměr obce podílet se 50 % nákladů, maximálně
však do 50 000,- Kč na rekonstrukci toalet restaurace „Na Hřišti“. 1 hlas se zdržel hlasování.
předseda dopravní komise pan Lev předložil zápis z jednání mezi Obcí Dražice a společností Daich
s.r.o., týkající se deponie zeminy. V zápise byly upřesněny podmínky, za kterých vydá Obec Dražice
souhlas s touto deponií. Zastupitelé vyjádřili 9 hlasy souhlas s vybudováním deponie zeminy s
podmínkami, uvedenými v zápise ze dne 27.1.2008 a dále s omezením stavby na pracovní dny a
úpravou panelové komunikace tak, aby se omezil hluk z provozu.
Starosta předložil přítomným ke schválení „Vnitřní směrnici obce o účetnictví, účtování
o majetku, oběhu účetních dokladů, inventarizaci, zadávání veřejných zakázek,odměňování
zaměstnanců obce“.
zaměstnanec obce pan František Novák odchází v měsíci únoru do starobního důchodu. Nový
zaměstnanec, který jej nahrazuje, je pan Ladislav Veselovský.
proběhlo jednání s ředitelem Vojenských lesů a statků ČR, panem Ing. Brandtlem. Na jednání bylo
dohodnuto, že tato organizace nebude používat k odvozu dřeva z lesů místní komunikaci Dražice a to
s okamžitou platností.
Starosta pověřil pana Máchu, aby prověřil stav a možnost poražení stromu u restaurace „Na Hřišti“,
který hrozí zřícením.
Starosta informoval o změnách ve vybírání daně z nemovitosti. V některém z příštích zastupitelstev
bude toto upraveno veřejnou vyhláškou.
Byly osazeny nové informační tabule do opravených zastávek.
bude zřízeno nové místo pro sběr tříděného odpadu u truhlářství Heřmánek .
Místostarosta informoval o průběhu příprav žádostí o dotace:
a) Byla dokončena příprava žádosti o dotaci na rekonstrukci komunikací Dražice-náves. Tato
žádost bude podána první týden v březnu.
b) Cyklostezka od hřbitova po Dražice je ve fázi projektů a žádosti o územní řízení.
c) Oprava chodníků podél hlavní komunikace – byla zahájena projekční část. O dotaci bude
požádáno v letních měsících.
d) Probíhá výběrové řízení na dodavatele projektu „Přístavba základní školy Dražice“.
Pan Černý požádal o úpravu topení v prostorách knihovny. Starosta do příštího zastupitelstva předá
zprávu.
Pan Černý vznesl dotaz, jak se řeší měření rychlosti vozidel na hlavní komunikaci. Zastupitelé
odpověděli, že toto není v kompetenci zastupitelstva obce. Starosta prověří cenu světelného radaru.
Pan Ing. Drmla vznesl dotaz, kdy bude provedeno vodorovné značení na silnici 1. třídy. Starosta bude
urgovat Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Dále se Ing. Drmla dotázal, co se připravuje v lomu. Odpověď zastupitelů - dochází pouze k čištění
náletů.
Na dotaz paní Salabové, kam je možno vozit smíšený odpad, odpověděl starosta - odpad je možno
odvážet do sběrného dvora v Opařanech.

Zápis do 1. třídy
Jako každoročně i tento rok na naší škole 24. ledna proběhl zápis do 1. třídy. Přišlo 13
šikovných dětí z Dražic, Meziříčí i Drhovic.
Paní učitelka Volfová pro budoucí prvňáčky připravila několik stanovišť, kde plnili zajímavé
úkoly. Zahráli si na matematiky, detektivy, novináře, zpěváky i malíře.
Přiřazovali čísla k tečkám, počítali do 10, vytleskávali slova podle počtu slabik, hledali chyby
na podobných obrázcích i trénovali ohebnost svých jazýčků.
Zapeklitý byl pro ně úkol od pani Mičíkové. Ta si pro ně připravila na obrázcích příběh
chlapce, který jede na koloběžce, nedává pozor, najede na kámen, upadne a rozbije si koleno. Podle
děje měli správně obrázky složit. Někteří se rozpovídali i o svých nehodách.
Nakreslili nám také obrázky, které si schováme na památku.
U zápisu byla i učitelka z mateřské školky pani Šimáková, která byla pro ně oporou, aby se
nestyděli v novém prostředí.
Nechyběl ani fotograf z TÁBORSKÉHO DENÍKU.
Nakonec od pana ředitele Mrzeny dostali budoucí prvňáčci knížečku, která připomíná naší
školu. Na cestu domů si ještě odnesli sladkosti a hezké sluníčko, které jim vyrobili nejmenší školáci
ve školní družině.
Všem budoucím prvňáčkům přejeme, aby se do naší školy vždy těšili a byli vždy usměvaví,
jako byli tento slavnostní den.

Školní jídelna plná nápadů
Uvařit pro děti tak, aby se najedly, je v dnešní době stále větší problém. To zná dobře každá
maminka, která má doma menší děti. Ještě složitější je to ve školní jídelně.
Vařit podle normy a zahrnout celý sortiment zdravé výživy včetně zeleniny a luštěnin a to
ještě tak, aby to všem dětem chutnalo, je téměř nadlický ůkol. A tak je třeba k běžému
kuchařskému umění přidat i nějaký dobrý nápad a fantazii. O to není v naší školní jídelně nouze.
Jídelníček ve škole obohacují nové receptury. Děti kromě klasických jídel ochutnávají slepičí
ragů, kuřecí plátek se sojovou náplní, file po čínsku, kuře po zahradnicku, pštrosí vejce, bratislavské
vepřové plecko, tokáň, lazaně. Velký zájem a pozornost dětí vyvolala soutěž „ o nejlepšího jedlíka“.
Paní kuchařky sledují jen v některých dnech dojídání obědů a „ čárkují“. To znamená, že kdo sní
vše, co je k obědu, získá čárku. Nejde o množství, nýbrž sníst polévku i hlavní jídlo a přílohu a nic
nevrátit do zbytků. Takové čárkovací dny jsou 4 v měsíci. Pak se sčítá a pro nejlepší ( ne největší )
jedlíky jsou připraveny odměny v podobě zmrzlinového poháru, banánu se šlehačkou a čokoládou a
jiné dobroty. Není to soutěž, která vede děti k přejídání, ale aby se naučily jíst i jídla, která neznají a
jsou zdravá.
Nevím , jak by se mělo stanovit měřítko na hodnocení toho jak děti ve školní jídelně jí. Nikdy
se nedá zavděčit všem. A s výběrem: smažák, hranolky, kečup, buchtičky s krémem, kuřecí řízek,
svíčková a rajská se dlouho vydržet nedá.
A tak doufejme, že elán a nápady našich paní kuchařek a vedoucí školní stravovny nezmizí a
vrácených zbytků jídel bude ubývat.
J. Salabová

Maškarní přespávání ve školní družině
Letošní zima nám moc sněhu nenadělila, a tak se musely děti rozloučit s oblíbeným
karnevalem na sněhu. Ale aby jim to nebylo líto, připravila jsem pro děti z malého oddělení ŠD zimní
maškarní přespávání na půdě školy. V pátek neodešly děti jako obvykle domů, ale zůstaly ve školní
družině. Nikdo nezahálel a všichni se pustili do práce. Každý si musel vyrobit papírovou masku na
obličej a z naší „ školní kostymérny“ jsme vybírali a přešívali oblečky na maškarní průvod. Po 2
hodinách práce běhali po družině rytíři, piráti, ohnivec, čarodejnice, lesní strašidlo, vodník, pavoučí
muž , lesní strašidlo , pejsek a kočička i meluzína. Abychom prověřili síly našich karnevalových
postav, závodilo se na překážkové dráze na hřišti. Po řádném vylítání čekalo na všechny posilnění v
podobě sekané s chlebem a kečupem a teplý čaj. Nechyběly ani sladké buchty od maminek. Po jídle
děti malovaly, soutěžily a tancovaly při hudbě. Až když se setmělo, vyrazil celý průvod malých
masek osvětlených ohnivými loučemi po vesnici. Všechny domky jsme obejít nestačili, protože zima
a rychle ubíhající čas nás po 22. hodině zahnaly do školy do spacáků. Ale sladkosti , které na nás za
mnohými vrátky domků čekaly, za ten namáhavý pochod stály. Teplý čaj a hezká pohádka byly těmi
nejlepšími odměnami před spaním.
Nikdo se neztratil, nikdo se nezranil , všichni jsme si přespávání užili a můžeme se těšit na
další přespávání v dubnu.
J. Salabová

Modelářský kroužek
„Dne 9. 3. 2008 jsme úspěšně dokončili zimní Sezimáckou ligu“. Říká Pavel Liška,
vedoucí kroužku našich leteckých modelářů. Konala se na letišti Čápův Dvůr letos už po páté. Počasí
se vydařilo přesně podle představ a dovolilo tak klukům a děvčeti bojovat o umístění na těch
nejlepších příčkách. V mladších žácích se probojoval na první místo Jaroslav Halaš,
ve starších skončil na třetím až čtvrtém místě Vít Krátký a v kategorii juniorů se o další úspěch
postarali Jan Liška na prvním místě a Petr Deutsch na druhém. Ale byli i další pěkná umístění jako
například čtvrté místo Jaroslav Malenický v juniorech nebo šesté místo Jan Švec v mladších žácích.
Současně proběhlo celkové vyhlášení za celou letošní zimní ligu (součet tří nejlepších bodových
hodnocení ze soutěží Sezimácké ligy), jehož výsledky dopadly podobně. V mladších žácích získal
druhé místo Jaroslav Halaš, ve starších Vít Krátký třetí místo a v juniorech Jan Liška první a Petr
Deutsch druhé místo. Letos také přibyli noví členové jako další posila týmu: Anna Divišová, David
Skalák, Lukáš Halaš a Lukáš Páša. Naši soutěžící se už nemohou dočkat na další soutěže a už
připravují nové letecké zbraně. Tentokrát půjde o závody
na Všechovském letišti. Společná oslava úspěchu se ale přesouvá až na příští týden o pátečním
kroužku a bude s Coca Collou a šampaňským, ovšem s tím dětským!

Masopustní průvod

Nová cvičebna v provozu
Od ledna je v bývalém kinosále provizorně otevřena nová cvičebna. Zatím ještě bez sociálního
zázemí a přistěhovaného sportovního vybavení, ale vytopenou, s novou podlahou ji využívají
zájmové kroužky ZŠ (country, florbal) děti z MŠ, cvičení žen REPO a starší přípravka fotbalu.

Tříkrálová sbírka trochu jinak
V neděli 6. ledna 2008 proběhla v naší obci TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. V letošním roce byla
organizována pod hlavičkou ZŠ a MŠ Dražice a tak celý obnos neputoval na charitativní účely někam
jinam, ale zůstala v obci. Vybraná částka 11 500 Kč se využije na nákup žíněnek a duchny pro skok
vysoký. Zakoupené sportovní vybavení budou využívat nejen děti z MŠ a ZŠ v Dražicích, ale i
veřejnost v nově otevřené cvičebně ( bývalé kino v Dražicích ).
Všem, kdo přispěli na tuto akci , srdečně děkujeme. Poděkování patří i všem dětem ( A. Koloušková,
S. Cupáková, K. Dvořáková, E. Pecková, D. Buchcarová,, L. Stejskalová, E. Nováková, P. Skalák a V.
Máchová ) a dospělým, kteří děti doprovázeli ( J. Nováková, B. Volfová a P. Mrzena).
J. Salabová

Naše volejbalistky
Činnost volejbalového oddílu žen v Dražicích byla zahájena dne 18. 7. 2007. V průměru se
scházelo 12 hráček na antuce v areálu fotbalového hřiště . Před zimní přípravou bylo sehráno
přátelské utkání s volejbalovým družstvem Jistebnice, kde hráčky poprvé okusily hru v tělocvičně.
S touto zkušeností se při první nepřízni počasí přesunuly do tělocvičny na ZŠ Zborovská do
Tábora, kde doposud trénují každé pondělí. Zde by se mělo odehrát i odvetné utkání s Jistebnicí.
Jakmile počasí dovolí, zahájí hráčky jarní sezonu opět na hřišti v Dražicích.
za hráčky
I. Stuchlíková, J. Nováková

S čerty nejsou žerty
Už je to tu zase, začíná se stmívat, malé děti se začínají bát a to znamená, že za chvíli bude chodit
čert a mikuláš. Tak jako každý rok i letos vyrážejí členové NOM převlečeni za mikuláše, který má s
sebou několik čertů a andělů, nadělovat dobrůtky a taky trochu postrašit. Bojácné pohledy střídá
radost ze sladkostí a úleva, že čert už odchází.
NOM Dražice

Masopustní průvod
Dne 9. 2. 2008 se konal masopustní průvod za účasti členů NOM Dražice. Průvod vyšel v hojném
počtu z fotbalového hřiště za doprovodu místní kapely „Dražičanka“. Masky procházely obcí až do
setmění a dostávaly od občanů nejen občerstvení, ale i příspěvek na daně, na které dostávali
předem připravené potvrzení.
NOM Dražice

Úspěch Karolíny Smažíkové
V sobotu 8. března 2008 proběhlo v táborské Střelnici tradiční vyhlášení nejlepších sportovců
okresu Tábor za rok 2007.
Mezi úspěšnými sportovci, mezi kterými byli i reprezentanti České republiky, se výrazně
prosadila volejbalistka dražická Karolína Smažíková.
Získala titul Talent roku 2007, který přebrala od poslance parlamentu ČR Jana Babora.

Střípky z plesové sezóny
Tradičně ji zahájila listopadová ,, Hubertská veselice “ s krásnou nezaměnitelnou výzdobou a
typickou tombolou.
V lednu obnovil tradici ,, Hasičského plesu “ místní Sbor dobrovolných hasičů, který před jeho
přípravou zajistil obroušení parket a úklid v sále.
Polovina února patřila ,, Sportovnímu plesu “, na kterém si místní cvičení žen ve svém vystoupení
zavzpomínalo na spartakiádu.
Na první jarní den se chystá školní ples, který plesovou sezónu místních organizátorů ukončí.
Všem organizátorům patří dík a jejich ,, odměnou “ jsou vyprodaná místa a zaplněný parket

Výsledky stolního tenisu
Stolní tenisté zakončili ročník 2006 a 2007 s docela dobrými výsledky a pořádanými turnaji.
V okresním přeboru bylo šesté místo velice dobrým úspěchem. V okresní soutěži jim patří desáté
místo. V listopadu byl uspořádán první ročník memoriálu Lubomíra Běhouna.
Závěr roku patřil vánočnímu turnaji s účastí 35 hráčů. Vítězství patřilo Milanu Vlčkovi

Karolína Smažíková - Sportovec roku

Jiří Šerý
vedoucí stolního tenisu

Sbor pro občanské záležitosti
Sbor pro občanské záležitosti vznikl v naší obci před více než 30 lety. Členky sboru v tomto
volebním období pracují ve složení – Jaroslava Mičíková, Jaroslava Salabová, Hana Krátká a Marie
Pavlíková.
Činnost sboru je pestrá a zahrnuje několik důležitých oblastí. Jednou z nich jsou návštěvy
jubilantů. V naší obci žije téměř 150 důchodců ( z toho 60 mužů a 90 žen ) a v loňském roce jsme
jich navštívily 24. S gratulací se přichází k občanům ve věku 70, 75, 80, 85 let a pak každým
rokem. Výročí se připomínají lidovými písničkami v místním rozhlase. Oslavence potěší nejen květina
s blahopřáním, ale i dárkový balíček od obecního úřadu. U mnohých se objeví i slzy dojetí, že na
jejich významný den obec nezapomíná. V kronice každý najde svou „ malovanou „ stránku
se jménem a gratulací, ke které přibyde jeho fotografie s podpisem. Listováním v kronice si oživí
vzpomínky na své vrstevníky a povídání pak nebere konce. Jen zřídka se stává, že osobní důvody
jubilanta návštěvě zabrání.
Významnou oslavou je také setkání důchodců. Probíhá každým rokemv místním kulturním
domě a loni se jich sešlo 65. Na seniory čekalo vystoupení našich dětí, hudba, tanec a dobré
občerstvení. Poslední setkání obohatilo povídání kronikářky paní Jaroslavy Mičíkové o historii obce a
o nově vzniklých symbolech – znaku a vlajce obce Dražice. Všechny potěšila přítomnost nového
starosty obce pana Stanislava Flígra, který je nejen přivítal, ale rád mezi nimi i poseděl a popovídal.
Každý nemá to štěstí, aby své stáří prožíval v kruhu rodiny, a tak je o něj postaráno v
pečovatelském domě. Ale ani na ty se nezapomíná. V zimě loňského roku jsme navštívily paní
Jarmilu Maškovou v domě s pečovatelskou službou v Chýnově. Větou : „Dražice jsou tady..“
bezprostředně vyjádřila svou radost ze setkání.
Milé je i přivítání nejmnladších občánků obce. Loňského roku přišlo k vítání ze 7 pozvaných 6
dětí se svými rodiči a prarodiči. Při setkání zazněly dětské básničky a přání starosty
obce. Po předání květiny a dárků se rodiče podepisují do kroniky sboru.
Jak je vidět, nezapomínáme na ty nejstarší ani na ty nejmladší. Dobrý a spokojený pocit z
každého setkání je pro nás tou nejlepší odměnou.
členky SPOZ

Czech POINT
Obec Dražice jsou souč ástí projektu Czech POINT.
V České republice byla naplno spuštěna síť kontaktních míst, která mají lidem zjednodušit
komunikaci s úřady. Cílem projektu Czech POINT, tedy Českého podacího ověřovacího informačního
národního terminálu, je poskytnout občanům ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a
rejstříků na jednom místě, aniž by občan musel navštívit několik různých úřadů státní správy. Jedná
se o výpisy z Katastru nemovitostí, z Obchodního rejstříku, ze Živnostenského rejstříku - od
letošního roku přibyla možnost žádat i o výpis z Rejstříku trestů. První den provozu projektu Czech
POINT v roce 2008 je hodnocen jako bezproblémový, s očekávaným přínosem.
Poplatek za stránku: 50,- Kč
Martin Svoboda

Zapsáno do kroniky obce:
OBEC DRAŽICE ZÍSKALA SVŮJ ZNAK A SVOJI VLAJKU
Tato historicky významná událost bude výrazně zapsána na stránky obecní kroniky a přidána
jako vzácný dárek generaci současné i mnoha generacím budoucím.
Cesta k získání symbolů nebyla vůbec jednoduchá. Vlajka i znak musí být zřízeny podle
přísně daných pravidel heraldiky ( u znaku ) a vexilologie ( u vlajky ), musí vycházet z daných
historických rodových držeb.
Pro zhotovení návrhů jsme hledali vhodného autora a nakonec nejpřijatelnější pro nás byl
renomovaný výtvarník pan Petr Bratka z táborského muzea. Z několika návrhů jsme vybrali
konečnou podobu, kterou zastupitelé naší obce sedmi hlasy schválili.
ZNAK obce Dražice vychází uspořádáním z důležitých držeb v minulosti. První zmínka o obci
je z roku 1352. Od samého počátku osídleni náležela obec ke zboží Rožmberků. Na rozdíl od
Dražiček nazývaly se v té době Dražice Větší. Během několika staletí náležely různým rodům. Po
roce 1602 se ujal majetku Jan z Dobroště, který postavil novou tvrz. Jako účastník českého
stavovského hnutí byl v roce 1623 odsouzen ke ztrátě 2/3 svého majetku. Zboží Dražic získal Adam
Lipovský z Lipovice za 6 900 zlatých rýnských. Po smrti Adamově připadl majetek jeho ženě
Kateřině z Barště. Rod znamenal pro obec jistou hospodářskou konjunkturu v době všeobecného
hospodářského úpadku.
Půlený znak obsahuje podle stratigrafie v patní části rodový znak Rožmberků, červenou
pěticípou růži se zlatým semeníkem a zelenými lístky ve stříbrném poli. Horní polovina cituje znak
Lipovských, rostoucí zlatý lev s jedním ocasem na modrém poli.
VLAJKA obce Dražice je v žerďové části půlena na horní 2/3 modrou část s rostoucím zlatým
lvem a spodní bílou 1/3. Vlající červený díl, převzatý z rodového rožmberského znaku růže,
obsahuje 1/3 délky vlajky.
Návrhy daných symbolů byly zaslány komisi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ke
schválení. Dne 18. prosince minulého roku převzal pan starosta Stanislav Flígr spolu se
zastupitelkou obce paní Jaroslavou Mičíkovou z rukou předsedy Poslanecké sněmovny Miloslava
Vlčka dekret o udělení znaku a vlajky. Tyto slavnostní okamžiky jsou pro nás nezapomenutelné,
vážíme si toho a pro naši obec je to do budoucna nesmazatelný krok.
Nakonec nám ještě zbývá poslední, neméně důležitý úkol, nechat zhotovit originální látkovou
podobu obou symbolů. Ty pak budou naši obec důstojně reprezentovat při různých mimořádných
slavnostních příležitostech. Nabídek přichází velkémnožství, v krásném provedení i kvalitě, bohužel
vysoké cenové nabídky nás ve výběru značně omezují. Věříme, že i toto postupně zvládneme,
abychom my i naši nástupci mohli být na dražické symboly hrdi.
Erb obce

Prapor obce

kronikářka obce
Jaroslava Mičíková
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