Úvodní slovo starosty

Oslavy 130. výroční založení hasičského sboru.

Vážení spoluobčané!
Dostává se vám do rukou prázdninové číslo
našeho občasníku, ve kterém se vás snažíme informovat o životě naší obce od velikonočních svátků
do prázdninových měsíců. Tak jako skoro každý
rok bylo toto období naplněno mnoha akcemi,
které organizovala obec a ostatní aktivní spolky.
Jednou z největších byla oslava 130. výročí založení našeho sboru dobrovolných hasičů spojená s návštěvou našich přátel z družební obce Slovany ze
Slovenska. Při oslavě došlo k slavnostnímu otevření nové hasičské zbrojnice a poté k soutěži okolních
hasičských sborů včetně našich hostů. Oslava byla
zakončena večerní zábavou s živou hudbou. Domnívám se, že jsme důstojně oslavili krásné výročí
našich hasičů a družbu s našimi hosty. Již dnes se
těšíme na případné další setkání v příštím roce.
Ostatní akce jsou vám přiblíženy v samostatných
článcích našeho občasníku.
Je samozřejmé, že celé uplynulé období nebylo jen zábava, ale proběhlo i v silném pracovním
nasazení, neboť jsme zahájili stavbu nové místní
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komunikace od kulturního domu ke kostelu. Již
na konci června proběhla kolaudace této komunikace a v ní uložených sítí. V průběhu měsíce července nám zbývá dokončit majetkové vyrovnání
na této komunikaci, zhotovení závěrečné monitorovací zprávy a podání žádosti o proplacení části
nákladů z Regionálního operačního programu
Jihozápad. Domnívám se, že realizací této komunikace jsme položili poměrně slušné základy
k dalšímu rozvoji středu obce. S ohledem na větší
náklady potřebné pro zajištění svahu pod komunikací se nám zatím nepodařilo realizovat nový
živičný povrch na přilehlé komunikaci od kapličky
směrem za kulturní dům, které jsme měli v plánu
realizovat společně s novou komunikací. V současné době hledáme finanční zdroje, abychom
tuto opravu mohli realizovat alespoň do konce
roku. Další naší akcí je realizace dokončení výměny a doplnění herních prvků u naší základní
a mateřské školy, na kterou se nám podařilo zajistit dotaci až v hodnotě 400 tisíc korun. Stavba
by měla proběhnout během dvou měsíců. V prázd-

ninových měsících též proběhne úprava bytu
v naší základní škole na novou učebnu a družinu.
Součástí této drobné úpravy je též rozšíření sociálního zázemí (WC) pro žáky naší školy. Určitě
vás bude zajímat, jak pokračují práce na novém
pečovatelském domě. V současné době stále ještě
probíhá vypořádání s námitkami souseda budoucí
stavby a stavebního úřadu. Projednává se úprava stavební dokumentace tak, aby nic nebránilo
vydání stavebního povolení. O postupu prací vás
budeme včas informovat. Mnoho z vás určitě zaznamenalo mediální dění okolo rušení poboček
České pošty. Dle pravidel vydaných ministerstvem vnitra, by měla být pobočka České pošty
v naší obci zachována, neboť naše obec obhospodařuje i základní školu, což je jedna z podmínek
pro zachování pobočky.
Závěrem mi dovolte, abych vám v těchto žhavých dnech popřál pěknou dovolenou a těm co
již dovolenkové dny absolvovali šťastný návrat
do svých domovů a pracovních procesů.
Stanislav Flígr, starosta obce 
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Výtah z jednání zastupitelstva obce
5. jednání, konané dne 26. 3.
 podány informace ,od března byl zřízen
na kulturním domě free Wi-Fi spot. Ten
umožní, že se na parkovišti, terase a jídelně kulturního domu může kdokoliv zdarma připojit k internetu pomocí bezdrátové
technologie Wi-Fi. Tato síť „FREEDRAZICE“
je bez hesla a každý, kdo se připojí, ji může
plnohodnotně využít jednu hodinu. Poté
bude odpojen a bude se moci připojit až za
24 hodin. Webové stránky obce Dražice
www.obecdrazice.cz mají neomezený přístup.
 vzata na vědomí informace o čerpání rozpočtu obce Dražice k 28.2.2015.
 informace o schváleném rozpočtovém opatření starostou číslo 3/2015.
 schválena žádost o bezúplatný převod a současně i samotný bezúplatný převod pozemku
p.č. 2205/2 v katastrálním území Dražice
u Tábora z vlastnictví ČR – příslušnosti hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Dražice.
 schváleno znění smlouvy o zřízení věcného
břemene č. TA-014330028597/001, která
bude uzavřena mezi obcí Dražice a společností E.ON Distribuce a.s. za účelem zřízení osobní služebnosti energetického vedení
k pozemku p.č. 2143/1 v k.ú. Dražice u Tábora.
 schválen záměr vybudování cyklostezky
mezi obcí Dražice a městem Tábor.
 schváleno znění Obecně závazné vyhlášky
obce Dražice č. 1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území
obce Dražice.
 schváleno znění darovacích smluv a smluv
o poskytnutí dotace vzhledem ke změnám
zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů. Vzory těchto smluv obci poskytl Krajský úřad a budou
se týkat mimo jiné dotací, které obec poskytuje ze svého rozpočtu spolkům. Tyto
smlouvy začnou být používány s platností
od 27.3.2015 a v letošním roce se budou týkat těchto dotací:
Ochrana fauny Votice
2 000,- Kč darovací smlouva
MS Raště Dražice
10 000,- Kč darovací smlouva
Sdružení rodičů ZŠ Dražice
10 000,- Kč darovací smlouva
Nezávislá organizace mládeže Dražice
10 000,- Kč darovací smlouva
Leteckomodelářský klub Dražice
30 000,- Kč darovací smlouva
TJ Dražic
240 000,- Kč smlouva o poskytnutí dotace
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 schválena oprava usnesení č. 20/2015 ohledně výše schválení finančního příspěvku
na rok 2015 Leteckomodelářskému klubu
Dražice ve výši 30 000,- Kč. Tato výše byla schválena i v rozpočtu obce Dražice na
rok 2015.
 schváleno znění Smlouvy o smlouvě budoucí, která bude uzavřena mezi městem Tábor
a obcí Dražice za účelem zajištění terénních
sociálních služeb a pověřili starostu jejím
podpisem. Tato smlouva je uzavírána za účelem splnění podmínek pro podání žádosti
o dotaci na výstavbu Komunitního domu
pro seniory v Dražicích.
 schválena úprava pravidel sportovního rybolovu na rybníku „Na Suchých“.
 informace o tom, že výsledek hospodaření
ČOV Dražice za rok 2014 byl ztrátový vzhledem k opravám na ČOV, proto v letošním
roce nebude navýšena rezerva na tvorbu
obnovy vodohospodářského majetku obce
Dražice – v souladu se schválenou směrnicí
o tvorbě rezervy na obnovu vodohospodářského majetku.
 Pan Lev podal informace k záměru označení obytné zóny v části obce Dražice-Jih
vzhledem k plánovaným opravám komunikací v této oblasti. Nedoporučuje tuto realizaci z důvodu omezujících podmínek pro
občany. Zastupitelé pověřili p. Lva projednáním řešení situace s vlastníky sousedních parcel.
 Pan Lev informoval o instalaci dopravního
značení autobusové zastávky „Čamrda“ a navrhl, aby proběhlo posunutí špatně osazené
značky.
 Mgr. Růžičková informovala o přerušení řízení o určení vlastnického práva p.č. 1679
a 1682 v k.ú. Dražice z důvodu dohody
účastníků řízení – pozemky budou převedeny na obec Dražice a ke skládce, která se
nachází na těchto pozemcích, se zřídí věcné
břemeno.
 Pan Smažík informoval o zahájení výstavby
místní komunikace Kulturní dům – kostel
Dražice.
 Pan Melich informoval, že některým ze strojů taženým za vozidly obce chybí registrační
značky. Starosta věc prověří.
 Paní Mičíková informovala o akcích Sboru
pro občanské záležitosti, které již proběhly
a budou probíhat. Podrobnější informace
budou v následujícím čísle občasníku.

6. jednání, konané dne 23. 4.
 informace starosty o jednání s občany části
obce Dražice-Jih ohledně úpravy chodníků
asfaltováním.

 informace starosty o jednání s městem Tábor ohledně vybudování cyklostezky mezi
Dražicemi a Táborem.
 předloženo a okomentováno čerpání rozpočtu obce Dražice k 31.3.2015.
 předloženo a okomentováno rozpočtové
opatření číslo 4/2015, které schválil starosta
obce.
 schváleno rozpočtové opatření č. 5/2015.
 Pan Kuldan předložil Zápis z provedené kontroly finančního výboru ZO Dražice – bylo
kontrolováno poskytování dotací a finančních darů organizacím v roce 2014, vše v pořádku.
 informace o změně nařízení vlády číslo
37/2003 Sb. s platností od 1.4.2015. Toto
nařízení upravuje odměny za výkon funkce
členů zastupitelstev a v souladu s touto změnou je možné navýšení odměn zastupitelů
od 1.4.2015. Zastupitelé 8 hlasy schválili
ponechání odměn zastupitelů obce Dražice
včetně starosty a místostarosty v současně
vyplácené výši.
 informace o nabídkových cenách na dodávku materiálu na výstavbu kanalizace (místní
komunikace Kulturní dům – kostel). Obci
byla doručena nabídky firmy Ptáček – velkoobchod a.s. Brno ve výši 313 432,- Kč, firmy
Lukáš Počinek Tábor ve výši 313 461,40 Kč
a firmy Sagato s.r.o. Tábor ve dvou variantách – 281 214,15 Kč a 267 459,90 Kč.
Všechny ceny jsou včetně DPH.Schválena
nabídka společnosti Sagato s.r.o. Tábor
ve výši 281 214,15 Kč vč. DPH.
 Mgr. Růžičková se dotázala, jaká je odezva
z Ministerstva obrany ohledně převodu pozemků, na kterých se nachází bývalá skládka. Starosta informoval, že telefonicky dohodl s příslušným úředníkem Ministerstva
obrany postup s podpisem smluv.

7. jednání, konané dne 28. 5.
 podána informace o čerpání rozpočtu obce
Dražice k 30.4.2015.
 podána informace o schváleném rozpočtovém opatření číslo 6/2015.
 schválen Závěrečný účet obce Dražice sestavený k 31.12.2014 včetně zprávy Krajského úřadu Jihočeského kraje o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
bez výhrad.
 schválena Účetní závěrka obce Dražice
za rok 2014 bez výhrad.
 schválena Účetní závěrka ZŠ a MŠ Dražice
za rok 2014 bez výhrad. Zároveň schváleno
převedení hospodářského výsledku za rok
2014 ve výši 2 815,63 Kč do rezervního fondu.
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 schváleno znění smlouvy o poskytnutí dotace, která bude uzavřena mezi obcí Dražice
a TJ Dražice za účelem poskytnutí dotace
ve výši 240 000,- Kč na činnost TJ Dražice
v roce 2015.
 schváleno znění smluv o poskytnutí neinvestiční dotace, které budou uzavřeny mezi
obcí Dražice a obcemi Drhovice, Meziříčí,
Radkov, Svrabov a Balkova Lhota za účelem
finanční spoluúčasti těchto obcí na vybavení
nástavby MŠ Dražice.
 schváleno znění Smlouvy o poskytnutí dotace reg.č. 14-02-002, která bude uzavřena mezi obcí Dražice a Jihočeským krajem
za účelem realizace projektu „Rozšíření MŠ
Dražice“. Jihočeský kraj na tuto akci přispěje
částkou 600 000,- Kč.
 schválen prodej domu čp. 134 za cenu
1 350 000,- Kč a starosta pověřen jednáním
o této ceně se zájemci, manžely Pokornými.
 informace o zápisu do MŠ.V současné době
navštěvuje školku 71 dětí (kapacita školky je

72 dětí). Ze školky do ZŠ Dražice odchází 18
dětí, do ZŠ v Táboře odchází 3 děti, při zápisu bylo přijato 17 nových dětí, takže v novém
školním roce bude MŠ navštěvovat 67 dětí.
 informace o připravovaných úpravách v ZŠ
Dražice (bývalého bytu ve škole), které by
měly proběhnout o prázdninách.
 vyhlášeno výběrové řízení na akci „Dovybavení zahrady ZŠ a MŠ Dražice“ herními
prvky, které budou sloužit jak pro menší děti
ze školky, tak pro větší děti ze školy. Bude
instalováno 8 nových herních prvků. Obec
obdržela od Ministerstva pro místní rozvoj
registrační list akce, ministerstvo na tuto
akci přispěje částkou 400 000,- Kč.
 schváleno znění „Dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo č. 0001/15/0403/DS“. Tento dodatek
bude uzavřen mezi obcí Dražice a firmou
Casta dopravní stavby s.r.o., Písek za účelem
financování vícenákladů a změny termínu
plnění stavby „Místní komunikace Kulturní
dům – kostel Dražice

 Ing. Pospíšilová informovala o jednání
na MěÚ Tábor ohledně schválení záměru stavby cyklostezky mezi obcí Dražice
a Táborem. Pan Lev upozornil na problematiku s budoucím vlastnictvím mostu
na trase.
 Pan Melich upozornil na havarijní stav oplocení u mateřské školy a dále nutnost opravy míst k sezení na tribuně ve sportovním
areále. Dále upozornil na prověření pojištění
odpovědnosti za škody zaměstnanců OÚ.
Starosta informoval o tom, že místa k sezení na tribuně jsou již opravována a pojištění
odpovědnosti za škody zaměstnanců OÚ
prověří.
 Starosta informoval o postupech při likvidaci odpadů v obci a nových krocích vedoucích
k finančním úsporám při jejich svozu.
 Zastupitelé pověřili starostu a pana Melicha
přeorganizováním míst, určených ke stání
stánků v době pouti tak, aby nestály podél

komunikace I. třídy.

Místní komunikace
„Kulturní dům - kostel Jana Křtitele“

Myšlenkou,
vybudovat
komunikaci
a zpřístupnit tím střed obce, se zabývaly generace vedení obce Dražice po několik desetiletí a za různých ekonomicko-politických
situací.
23. června 2015 se tento sen naplnil. Toho
dne proběhlo místní šetření kolaudace dokončené stavby nové místní komunikace o délce
245,75 m (plocha 1.198,11 m2) a nového
chodníku v délce 250,40 m (plocha 375,60
m2). Vzhledem k finanční náročnosti, byla
stavba možná jen za spolufinancování z programu ROP Jihozápad. O dotaci žádala obec
Dražice v minulosti již několikrát a uspět
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se jí podařilo až v roce 2014. Cena komunikace, včetně veškerých nákladů na projektové práce, inženýrskou činnost a další spojené výdaje (investiční náklady), činila 3. 936 805,38 Kč. Z toho byla částka
2.396.222,55 Kč uhrazena z prostředků ROP
Jihozápad a 1. 540.582,83 Kč obcí Dražice.
Souběžně proběhla kolaudace inženýrských
sítí, a to nově vybudované kanalizace v celé
délce komunikace, plynu, elektropřípojek a veřejného osvětlení. Cenu kompletních inženýrských sítí zatím nemůžeme vyčíslit (obci nevyfakturovali ještě všichni dodavatelé). Náklady
na vybudování sítí hradila obec.

Výstavbou vzniklo propojení středu obce
s napojením na komunikaci končící jako dosud
slepá ulice u kostela Jana Křtitele. Komunikace
je jednosměrná od kulturního domu směrem
ke kostelu. Zvýší bezpečnost pro pěší, kteří
mohou využít nový chodník a samozřejmě
ulehčí místně přetížené silnici k základní a mateřské škole.
Dalším naplněným cílem je zasíťování přilehlých pozemků, čímž vzniklo osm nových stavebních parcel, z nichž tři jsou ve vlastnictví obce.
Bylo tedy vybudováno hodnotné dílo, které
bude zpříjemňovat život všem občanům.

Lubomír Smažík
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Dotace v roce 2015
– pokračování
V minulém čísle občasníku jsme vyjmenovávali jednotlivé žádosti o dotace podané v letošním roce – v současné době již
u některých známe výsledky hodnotících
komisí:
Žádost o dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 200 000,- Kč
na opravu části místní komunikace za kulturním domem, na kterou bude navazovat
nová komunikace kulturní dům – kostel
Dražice, byla úspěšná. Krajský úřad je nám
ale ochoten poskytnout pouze 110 000,- Kč,
takže se obec v současné době rozhoduje,
jestli bude mít dostatečné množství finančních prostředků ke krytí zbylé části opravy
této komunikace (cca 590 000,- Kč). Druhá
žádost o dotaci z tohoto programu ve výši
174 000,- Kč na vybavení přístavby mateřské školy v Dražicích byla též úspěšná, z požadované částky obdržíme 117 000,- Kč.
V současné době probíhá konečné dovybavení nástavby MŠ a obec kompletuje podklady potřebné k uvolnění těchto finančních prostředků.
Výsledek další žádosti o dotaci ve výši
14 100 000,- Kč na akci „Podpora materiálně technické základny sportu“ (výstavba tělocvičny u základní školy) zatím neznáme.
Na Ministerstvo pro místní rozvoj byla
adresována žádost obce o dotaci na dovybavení zahrady ZŠ a MŠ Dražice ve výši
400 000,- Kč. S touto žádostí obec také
uspěla, v současné době probíhá výběrové
řízení na dodavatele herních prvků. Po výběru dodavatele obec zkompletuje požadované podklady pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Měli bychom obdržet celou
požadovanou výši dotace tzn. 400 000,- Kč.
Poslední letošní žádostí byla žádost o dotaci ve výši 600 000,- Kč na financování
nástavby MŠ Dražice z grantového programu „Podpora školství“, vyhlašovaného
Krajským úřadem Jihočeského kraje. U této
dotace jsme vzhledem k ukončeným pracím
již odevzdali krajskému úřadu vyúčtování,
na základě kterého nám bylo přiděleno celých 600 000,- Kč.
Stavba místní komunikace kulturní dům –
kostel Dražice byla zkolaudována 23.6.2015.
Nyní obec zpracovává podklady k závěrečné
monitorovací zprávě a žádosti o platbu, toto
vše jsme povinni doložit poskytovateli dotace do 29.7.2015. Po kontrole všech písemností by nám měl poskytovatel zaslat 85 %
z celkových uznatelných nákladů na tuto
akci tak, abychom mohli do 31.12.2015 splatit úvěr poskytnutý Komerční bankou.
Jaroslava Slabá 
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Tradiční dražická pouť 2015

V neděli 21. června proběhla v naší obci tradiční pouť. K ní neodmyslitelně patří mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele, pouťové atrakce
a stánky. Vše bylo jako vždy, jen stánky byly
přemístěny z parku u hlavní silnice na komunikaci za bývalým obecním úřadem. Důvod je
prostý – bezpečnost. Stánky zabíraly často celý
chodník a lidé, rodiče s kočárky a dětmi museli
procházet po hlavní silnici. Stánkařů tentokrát
moc nedorazilo, snad je odradilo počasí či vidina lepšího obchodu jinde. Ti co přece jen dora-

zili, dostali za tuto změnu kompenzaci ve formě nevybírání místního poplatku z místa. Vše
proběhlo bez problémů, lidé si stánky „našli“
a stánkaři nakonec, přes počáteční nedůvěru, o své tržby nepřišli. Děkujeme místním
hasičům za pomoc při organizaci a majitelům
nemovitostí přilehlých ke komunikaci za bývalým úřadem za shovívavost. Na základě této
zkušenosti očekáváme takovouto podobu poutě i v dalších letech.
Blanka Čítková 

Mateřská škola se rozrůstá

Od 16. února 2015 jsme zprovoznili třetí
třídu v naší mateřské škole. Do krásného,
nového prostředí dochází 24 dětí, ve stávajících je jich 25 a 22. I ve školním roce
2015/2016 bude nová třída opět zaplněna.
Dne 15. 5. 2015 proběhl zápis do mateřské
školy a následně bylo přijato 17 dětí. Vybudováním další třídy se tak otevřela možnost vyhovět všem zájemcům o docházku
do MŠ, což oceňují rodiče nejen z Dražic, ale
i z okolních vsí.

Po několika měsících provozu nové třídy
musíme konstatovat, že vše funguje bez problémů a naše děti jsou spokojeny a moc se jim
ve školce líbí.
Jsme všichni moc rádi, že velkorysé moderní prostory budou opět plně využity a kapacita MŠ (72 dětí) bude téměř naplněna. Teď už
se těšíme na prázdniny, po kterých přivítáme
své nové kamarády a báječně si společný život
ve školce užijeme.
Věra Packová, vedoucí učitelka MŠ 

www.obecdrazice.cz

srpen 2015

Přespávání v MŠ Zahradní slavonost

Charitativní sběrné
kontejnery na textil
Obec Dražice ve spolupráci s firmou
DIMATEX a Českým červeným křížem
zajišťuje pro naše občany sběr použitého
textilu pomocí charitativních sběrných
kontejnerů na textil. Kontejnery na sběr
textilu jsou červené barvy označené
logem Českého červeného kříže.
V rámci ČR bylo v roce 2014 sesbíráno více jak 2 900 000 kg použitého textilu. Obec Dražice přispěla 2 263 kg.
Na charitativní účely neziskovým
organizacím bylo předáno více jak
100 000 kg vytříděného textilu dle
požadavků. Zbylý textil společnost DIMATEX zpracovává. Hlavní činností společnosti je výroba čistících hadrů, produkuje více jak 90 000 kg měsíčně. Použitý
textil dále slouží na výrobu geotextilií,

Naše MŠ se letos připojila k projektu Noc
s Andersenem. Pro děti i rodiče jsme připravili zábavnou a poučnou pohádkovou stezku.
Po lesní trase byly rozmístěny záludné úkoly
pro rodiče a obrázky pro děti. Po jejich splnění
jsme si opekli buřty a rodiče mohli jít domů, zatímco děti si rozbalily spacáky v naší nové třídě. Celý večer jsme si četli neobvyklé pohádky
při svíčkách. Pár slz dětem ukáplo, ale vše se
obešlo bez problémů. Ráno jsme si pochutnali
na skvělé snídani připravené maminkami a každý účastník našeho pohádkového putování
dostal na památku dáreček.
Bc. Markéta Vojnarovičová 

Logohrátky ve školce
Do naší mateřské školy přichází stále více
dětí, které trápí nejrůznější logopedické
vady a standardní nápravné metody, běžně
používané v MŠ, pro ně přestávají být dostačující. S pomocí dotací MŠMT jsme tento
problém uchopili z jiné strany a snažíme se
více přizpůsobit dětem dnešní doby. Projekt
je koncipován na využití moderních médií
a zejména ICT technologií, protože počítače se dostávají do povědomí mnoha dětí již
v předškolním věku. Zakoupili jsme interaktivní výukové programy a spoustu krásných
didaktických her a pomůcek pro dechová
a artikulační cvičení.
Po prázdninách čeká na naše děti další velké
překvapení v podobě nově vybaveného logo-

pedického koutku. Formou výukových her pro
danou věkovou skupinu zde budou děti pracovat buď individuálně, nebo ve skupinkách.
Cílem této skupinové práce je kooperace dětí
s logopedickou vadou a dětí, které mají tento
problém už zvládnutý a mohou tak ostatním
poskytnout zpětnou vazbu a správný mluvní
vzor. Děti zde budou moci využívat speciální
výukové programy rozvíjející mluvní dovednosti, výslovnost, slovní zásobu atd.
Chtěli bychom také posílit spolupráci s klinickým logopedem a pozvat jej do naší mateřské školy.
Tak nám i dětem držte palce, ať se nám povede tento projekt úspěšně zrealizovat.
Martina Barboříková 

MŠ na návštěvě u hasičů
Ve středu 8. 7. „letní třída“ MŠ zabalila svačinu a vyrazila na návštěvu za pány hasiči do jejich nové zbrojnice. Děti si vyzkoušely, jak se
sedí na staré historické stříkačce, roztáčely sirénu, navlékly si na sebe alespoň velkou hasičskou bundu. Všechny zajímalo, jaké to je, mít
hasičskou helmu na hlavě. Velkým zážitkem
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bylo zařízení na sušení hadic. Všechny otázky
byly zodpovězeny i paním učitelkám. Obrázky,
nakreslenými křídami okolo zbrojnice, se děti
rozloučily.
Za pozvání a prohlídku děkujeme panu Aleši
Melichovi a Miroslavu Kadlecovi.
Hana Krátká 

izolací a k opětovné výrobě oděvů. Část
finančního výtěžku z této komerční činnosti je poukázána Českému červenému
kříži na podporu jím vybraných humanitárních projektů.
Prosíme občany. Chcete-li přispět,
odkládejte do těchto speciálních
kontejnerů použitý a nepotřebný
textil zabalený a zavázaný do igelitových tašek nebo pytlů. S textilem
je ručně manipulováno. Volný textil se
může znehodnotit.
Do kontejneru patří veškeré nepotřebné ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové
textilie, ručníky, ubrusy, rovněž párovaná, nositelná obuv. Nepatří sem koberce, matrace, molitan, stany, spací pytle,
netextilní materiály, výrazně znečištěné
a mokré textilie. Myslete prosím na to,
že s tímto materiálem bude při zpracování ručně manipulováno.
Více informací www.textileco.cz
Kontejnery na textil jsou umístěny
za bývalým obecním úřadem a u sběrné
ho dvora.
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Uběhl další školní rok
Školní rok již tradičně končí školní akademií,
která je závěrečnou přehlídkou šikovných dětí
ze ZŠ a MŠ. Vystoupením provázeli tři školáci,
kteří malé předškolačce vysvětlovali, co ji čeká
ve velké škole. Na podiu se objevily čarodějnice, taneček při anglické písničce a hrané vstupy
z českých dějin. Závěr patřil hudebnímu vystoupení „páťáků“, kteří naši školu opouští. Při
závěrečné fotografické projekci jejich dětského
života ukápla sem tam i slza.
Doufáme, že vystoupení potěšilo rodiče
i ostatní veřejnost. Děti se při nacvičování
pobavily a přistupovaly ke svým „hereckým
rolím“, včetně tichého sezení na jevišti během
vystoupení, velmi zodpovědně.
V příštím roce by si naši vystupující zasloužili tišší publikum, které by jim lépe rozumělo.
Hana Krátká 

Loučení a vítání …

Konec ledna nebyl významný pouze pro naše
žáky, kteří se dočkali zhodnocení své snahy
v podobě vysvědčení, ale také pro předškoláky,
kteří se žáky naší školy teprve stanou. V pátek 23. ledna 2015 proběhl v naší škole zápis
do první třídy. K zápisu přišlo 27 předškoláků.
Ve školním roce 2015/2016 nastoupí do první třídy 18 prvňáčků.
26. června 2015 jsme se rozloučili s našimi
páťáky. Dražickou školu opustilo 11 žáků, kteří budou ve svém studijním úsilí pokračovat
na táborských školách.
Prvňáčkům i páťákům přejeme v nových životních situacích hodně úspěchů.
Marcela Vosátková, ředitelka školy 
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Den otevřených dveří v Klokotech

Ve čtvrtek 30.4. se všichni žáci i pedagogové školy vypravili do Tábora na návštěvu
k vojenskému útvaru 1825 do Klokot. Jedna
skupina jako pěchota, druhá, motorizovaná
jednotka, na kolech.
Na parkovišti na nás čekala lezecká stěna
a v areálu další překvapení. Nejdříve své umění
předvedla elitně vycvičená skupina vojáků pro
boj zblízka, která všem předvedla bojové umění Musado. S průzkumníky jsme zažili oprav-

dovou vojenskou akci. Příkladná byla i ukázka spolupráce se zdravotníky. Psovodi a jejich
psí miláčkové nám dokázali, že umí vyhledat
drogy, ale i vystopovat a zastavit nebezpečnou osobu. Na závěr všichni dostali možnost
důkladně si prohlédnout nejmodernější ruční
zbraně, vojenskou výzbroj a techniku, prozkoumali jsme i nechvalně známé obrněné
transportéry Pandur.
Jana Bozadžievová 

Brambora za fotbal
Oblíbenou činností chlapců naší školy byl,
je a bude fotbal. S láskou ke kulatému nesmyslu se snad již narodili. Pokud čirou náhodou
a zjevným nedopatřením tomu tak nebylo,
jejich otcové, dědové nebo strýčkové jim brzy
ukázali, jaké hodnoty je třeba vyznávat. Hoši
již od zimních měsíců netrpělivě vyhlížejí
ukončení plaveckého výcviku, protože tuší, že
už to nebude dlouho trvat a budou moci vyběhnout na zelený trávník za školou a popustit
uzdu své vášni. Fotbalové utkání jakékoli délky
(stačí i 10 minut během velké přestávky) má
většinou dohru v šatnách, kde si to naši chlapci
pěkně od plic vyříkají.
Ovšem jakmile dojde na každoročně se opakující fotbalový turnaj s názvem McDonald´s
Cup, z rivalů se stává semknutý tým, ochotný
položit za dobré jméno školy snad i život.
První pokus pokořit 20 škol z celého táborského okresu nastal 20. května. Po zjištění, že
na hřišti stojí asi 10 cm vody, stále jí přibývá
a přibývat bude celý den, pořadatelé, ač neradi,
uznali, že tohle by asi ani ostřílení fotbalisté
nemuseli zvládnout a navíc by jim zničili pečlivě udržovaný trávník. Termín je tedy přesunut
na pondělí 25. května. Obloha vymetená, ani
kapička, teplota přesně na fotbal, hoši a tatínek Loužecký v té správné náladě. Co víc si
přát? Ale - někdo přece musí být poslední. A už
Pierre de Coubertin řekl, důležité není vyhrát,
ale zúčastnit se. Je to hezké a je to i pravda.

Obávám se však, že v případě fotbalu by doslovné naplnění Coubertinova hesla naše borce
příliš nerozradostnilo. A tak se do toho pěkně
opřeli. Hráli skvěle. Ke konci výborně rozehraného turnaje v naprosto vyrovnaných zápasech
sice chyběla ona pověstná kapička štěstí, ale
výsledkem bylo úžasné 4. místo. A bramborová medaile se, na rozdíl od těch kovových, dá
sníst. Děkujeme všem hráčům za krásnou reprezentaci školy.
Alena Tůmová 
A kdo za naši školu hrál?
V náhodném pořadí:
Dominik Loužecký, Filip Cícha, Kryštof Mrzena, Kamil Čítek, Jakub Stuchlík, Radek Koloušek, Matěj Knotek, Dominik Tůma, Patrik
Blažek, Vojtěch Novák.
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Fandíme hokeji

V rámci projektu „ Vstupenky na hokej
do škol“, který se uskutečnil pod záštitou organizačního výboru Mistrovství světa IIHF
v ledním hokeji 2015, vyrazila do Prahy fandit
i skupinka žáků naší málotřídní školy. Z ochozů O2 arény zažívali atmosféru zápasu Rakousko – Německo.
Již během cesty vlakem došlo k líčení do barev červené a bílé, takže bylo rozhodnuto, že
budeme fandit Rakousku. Po důkladné vstupní
kontrole před stadionem, během které končily
naše pitné lahve v odpadkovém koši a všechny
trumpety v úschovně, jsme zaujali svá místa.
Atmosféru MS v hokeji jsme prožívali na vlastní kůži nejen během utkání, ale dočkali jsme se
i prodloužení a nájezdů. Byl to pro nás jedinečný zážitek.

Z pocitů dětí:
Radek Koloušek: „Překvapila mě kontrola
u vstupu na stadion.“
Tomáš Fuka: „Líbili se mi fanoušci Rakouska a já fandil s nimi, i když neumím jejich jazyk a vyhráli jsme.“
Kamil Čítek: „Nájezdy byly super a hodně rychlé.“
Veronika Soldátová: „Moc se mi utkání líbilo
a během přerušení mě rozesmál Bob s Bobkem,
kteří chodili mezi fanoušky a tancovali při hudbě.“
Bára Samcová: „Byla jsem ráda, že bylo prodloužení a nájezdy.“
Patrik Blažek: „Bylo tam drahé pití.“
Zdenda Čítek: „Nevěděl jsem, že je ta hala tak
veliká, ale viděl jsem dobře.“
Kryštof Mrzena: „Chodím fandit na hokej v Táboře, ale v Praze se mi to líbilo víc.“
Jarka Salabová 

My jsme stále tady
Na konci školního roku se děti rozutečou
na dovolené, dětské tábory, k babičkám a dědečkům. V družině jsme tedy ještě před prázdninami využili společného času. Své tempo
jsme nezvolnili a pracovali jako obvykle. Děti
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ukončily poslední číslo Mini reportéru, které si
lze přečíst i na stránkách naší školy. Dočtete se
tam třeba i o tom, jak využít čas o prázdninách.
Dále se děti zúčastnily soutěže Chytré hlavičky,
kde si úspěšně změřily síly s osmisměrkami,
doplňovačkami a hlavolamy. Svou energii, chuť
sportovat, soutěžit a hrát si jsme využili ještě
při posledním přespávání. Vydováděli jsme se
na bitevním poli, v kině prožili dobrodružství
v jurském světě, zasoutěžili jsme si o něco
sladkého a prodloužili jsme si den až do rána.
A něco si necháme také na příští rok.
Přeji Vám všem krásné léto plné odpočinku
a velkou dávku času stráveného s Vašimi dětmi.
Veronika Tomášová 

Dětský den
V sobotu 30. května se sportovní areál proměnil v husitské ležení. Nejprve všechny přivítal bratr Jan Žižka, poté se děti s rodiči vydali
na okruh Dražicemi, kde plnili různé úkoly.
Po návratu do areálu je čekala sladká odměna
a další atrakce jako husitské zbraně, kohoutí
strkání, molitanová bitva či možnost vyfotit se
v husitském kostýmu se zbraněmi. Děkujeme
všem, kteří se na realizaci tohoto dne jakkoli
podíleli, zejména dobrovolníkům na jednotlivých stanovištích za jejich čas a ochotu,
panu Tomáši Klicmanovi, Jiřímu Barboříkovi
a Romanu Vačlenovi za materiální podporu,
firmám Sakutus CZ, a.s. a Kafka Transport,
a.s. za finanční podporu a Husitskému muzeu
a Housovu mlýnu za zapůjčení kostýmů a rekvizit.
Blanka Čítková 
Dětský den očima dětí
Radek Koloušek: „Bylo to dobrodružné a nejlepší
byla jízda na lanovce. Škoda, že nebyla delší. S klukama jsme si vyzkoušeli křižáckou bitvu. Mlátili
jsme se takovým měkkým válcem na dřevu.“
Kája Běhoun: „Já jsem držel v ruce nějakou
zbraň husitů, už nevím jakou a byl jsem jako husita oblečený. Taky jsme se fotili a dostávali razítka.“

Deniska Stuchlíková:
„Z těch papírových kostek jsem složila postavu
Žofie. Měla krásné dlouhé šaty. Chodila jsem se
zavázanýma očima podle provázku jako po hradu.
Nejvíc se mi líbilo to mlácení cepem do slámy.“
Matěj Knotek: „Bavilo mě bojovat dřevěným mečem a střílet z kuše. Jenže se ztratily šípy.“
Zdenda Čítek: „Zkusil jsem si vytahovat pytel
na laně. Mám docela sílu. A nejlepší to bylo na lávce, když jsme se sráželi takovými tyčemi dolů.
A taky tam byl Žižka.“
Kuba Stuchlík: „Nejlepší byla bitva na hřišti.
Oblékli jsme se za křižáky a bouchali jsme do sebe
molitanovými palicemi. Tam byla největší legrace.
Od někoho to docela bolelo.“
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Sbor dobrovolných hasičů – JARO 2015
V dubnu uskutečnil Sbor dobrovolných hasičů Dražice dvě akce. 11. června sběr železného
šrotu a o týden později sběr kamene.
Na konci května se v areálu TJ Dražice
uskutečnila okrsková soutěž v požárním
sportu, které se zúčastnily všechny sbory
okrsku. Dražice reprezentovalo šest týmů,
Drhovice a Radimovice čtyři, Meziříčí a Radkov tři, Svrabov jeden. Dále hostovaly dva
týmy z Orlova. Před zahájením celé soutěže
již tradičně vystoupily nejmenší děti SDH Drhovice. Předvedly požární útok, který zvládly
na výbornou. V samotné soutěži se, ve dvou
mužských a dvou ženských kategoriích, soutěžilo o čtyři sady pohárů. Z celkového počtu
dvanácti trofejí jsme jich získali pět. V kategorii žen jedno první a jedno třetí místo,
v mužské kategorii dvě druhá a jedno třetí
umístnění.
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravách
a organizaci soutěže na domácí půdě a zároveň
těm, kteří se aktivně zapojili do soutěží a přispěli k zisku pohárů.
V sobotu 4. července se, u příležitosti oslav
130. založení Sboru dobrovolných hasičů Dražice, uskutečnilo slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice. Budova byla vysvěcena přítomným knězem, slavnostní pásku přestřihli
starosta SDH Dražice Jaroslav Soldát, starosta
obce Dražice Stanislav Flígr a starosta obce Slovany Marek Straka. Slavností přípitek hasičů
zněl: „Vlasti ku prospěchu, bližnímu ku pomoci.“ Po průvodu všech sborů a nemalého počtu
hostů v čele s koňmi a historickou stříkačkou,
následovala zkrácená soutěž v požárním sportu. Tento den nešlo o výsledky. Na sportovišti panovala dobrá nálada a přátelství, což je
považováno za hlavní úspěch. Večer oslavy
pokračovaly posezením ve sportovním areálu
za zvuku přítomné hudební kapely. Termín byl
záměrně naplánován tak, aby se oslav mohli
zúčastnit i zástupci partnerské obce Slovany,
kteří se rovněž zapojili do průvodu i sportovních aktivit.
Dovolte, abych poděkoval všem, kteří se
na přípravě a organizaci oslav podíleli. Zvláštní
poděkování patří panu Miroslavu Kadlecovi,
který celý sobotní program pečlivě naplánoval
a byl hlavním strůjcem akce, kterou můžeme
považovat za velice úspěšnou.
Ve středu 8. července dopoledne jsme
do nové zbrojnice pozvali také děti z naší mateřské školky. Byla jim ukázána výstroj a výzbroj a mohly si vyzkoušet obleky, helmy, jak
se spojují hadice, atd. Největší nadšení však
vypuklo, když si mohly vyzkoušet točit malou
sirénou. Při odchodu měly všechny děti úsměv
na tváři a v očích jim byla vidět radost.
Aleš Melich 
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OKRSKOVÁ SOUTĚŽ Dražice
23. 5. 2015
kategorie

ŽENY I

útok

celkem

pořadí

Dražice

tým

74,97

26,61

101,58

1.

Drhovice

75,76

32,53

108,29

2.

Radkov

76,81

45,91

122,72

3.

Meziříčí

97,93

35,35

133,28

4.

125,65

49,32

174,97

5.

Orlov

92,48

26,14

118,62

x

Drhovice

85,53

29,13

114,66

1.

Radimovice

ŽENY II

MUŽI I

MUŽI II

100 m

Radimovice

94,10

33,60

127,70

2.

Dražice A

98,41

36,53

134,94

3.

Dražice B

102,36

58,10

160,46

4.

Drhovice

73,34

23,50

96,84

1.

Dražice A

76,06

29,55

105,61

2.

Dražice B

67,93

40,32

108,25

3.

Svrabov

82,75

36,79

119,54

4.

Radimovice A

81,55

41,25

122,80

5.

Meziříčí

80,12

48,25

128,37

6.

Radimovice B

87,71

88,30

176,01

7.

Radkov

71,04

105,52

176,56

8.

Orlov

83,38

30,04

113,42

x

Drhovice

69,81

32,16

101,97

1.

Dražice

67,20

35,28

102,48

2.

Meziříčí

67,83

35,00

102,83

3.

Radkov

78,61

39,03

117,64

4.
M.P.

www.obecdrazice.cz
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Jawa klub Dražice
V sobotu 13. června jsme, za velmi teplého
počasí, uspořádali 3. ročník srazu motocyklů
československé výroby. Na sraz dorazilo něco
přes osmdesát strojů. Nejmladším účastníkem byl osmnáctiletý Jiří Krejčí na Jawě 250
a naopak nejstarším dvaasedmdesátiletý Karel
Chaloupka na Jawě 350. Nejdále to měl pan
Jarko Jokinen z Finska, ale také nechyběli už
známí z Pňovic na Přibramsku, Sokolova a Prahy. Nejstarším motocyklem byla Jawa 350 SV

rok výroby 1935 majitele pana Václava Butala
z Chýnova. Půl hodiny po dvanácté jsme vyjeli na spanilou jízdu (cca 70 km), směr Přeštěnice, Milevsko, Chyšky, Nadějkov, Borotín
a zpět do Dražic. Po dojezdu proběhlo vyhodnocení a tradiční losování startovného. Na závěr bychom chtěli poděkovat za podporu obci
Dražice, firmám Brisk Tábor, Sakutus Dražice
a ostatním drobným sponzorům.
Za Jawa klub Míra Kadlec 

Dražičtí fotbalisté
Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi zhodnotit právě končící ročník
krajského přeboru z pohledu našeho mužstva.
Většinu z Vás určitě překvapí, že několikanásobný vítěz této soutěže skončil až na samém chvostu tabulky!
Věřte, že během dvou let z našeho mužstva
odešla skoro celá jedenáctka fotbalistů, kteří vesměs našli uplatnění v jiných oddílech hrajících
krajský přebor. Bohužel ti, kteří zůstali, zatím
nedosahují jejich kvalit, ale mají stále do fotbalu
chuť. Hlavně reprezentují Dražice zcela zdarma
a hrají pouze pro svoji radost a potěšení. Je potřeba vidět, že tito hráči hráli nižší soutěže, nebo
se jedná o mladé talentované dorostence a hráče
na tzv. junior start z nižších soutěžích. Ještě chvíli potrvá, než se vyhrají a stanou se opravdovými
oporami dražického mužstva. Vždyť tito hráči
jsou budoucnost našeho fotbalu.
Podzimní část soutěže jsme odehráli po letním
průvanu v naší kabině až nad očekávání dobře,
získali jsme velmi slušných 24. bodů a skončili v podzimní tabulce na vynikajícím 6. místě.
V žádném případě jsme neusnuli na vavřínech,
i když zimní příprava nebyla úplně ideální a tréninková morálka nebyla tak vysoká, jak bychom
si představovali.
Bohužel přišlo velmi nešťastné jaro a v něm
několik dlouhodobě zraněných nebo studijně
zaneprázdněných hráčů. V našem nepříliš širo-

www.obecdrazice.cz

kém hráčském kádru je bohužel každá absence
velice znát. Pouze si dovolím nastínit naši situaci
během jarní části sezony. V zimě odjel na roční
studijní cestu do zahraničí náš bezesporu nejlepší obránce Kaše, dlouhodobě nemocný Hojdar
odehrál na jaře pouze jedno utkání. Polovinu
jarní části sezony promarodil Kromka, Janouch,
Kos a Valášek. Ke vší smůle se na závěrečné, nejdůležitější boje zranil Veselý a střelec Prášek. Jak
můžete sami číst, naše situace v jarní části sezony
nebyla vůbec růžová. I proto jsme získali pouze 9.
bodů a opanovali nakonec spodní patra krajské
tabulky. Nutno přiznat, že takové zdravotní problémy u hráčů jsme za poslední roky v Dražicích
opravdu nezažili.
Na druhou stranu jsme dokázali pro Dražice
zachránit krajský přebor. Za to patří všem hráčům, kteří se vždy snažili podat na hřišti svůj maximální výkon a členům realizačního mužstva,
velké poděkování. Věřte, že ne každé mužstvo
by se dokázalo s těmito nástrahami vypořádat
a pokračovat ve své další fotbalové existenci. Podle mého názoru bychom se měli všichni za své
účinkování v letošním ročníku krajského přeboru
pochválit.
Všem fanynkám a fanouškům dražického fotbalu děkuji za přízeň, s kterou nás provázeli celou sezonu a přeji jim mnoho, nejen sportovních
úspěchů.
Miloš Veselý, předseda oddílu kopané 

Rybářské závody

Dne 6. června 2015 proběhla rybářská soutěž Na Suchých. Do soutěže se přihlásilo 12 rybářů, z toho 10 dospělých a 2 děti. Velice teplé
počasí bylo úmorné jak pro soutěžící tak pro
ryby. V soutěži o největší rybu zvítězil pan Vladimír Nečas z Tábora, který chytil kapra o délce
48 cm. V dětské kategorii se na prvním místě
umístil Štěpán Karkula z Meziříčí, na druhém
Štěpán Bartoník též z Meziříčí. V kategorii
dospělých zvítězil pan Miroslav Žák z Jindřichova Hradce, který ulovil 199 ks ryb. Druhé
místo obsadil pan Vladimír Nečas a třetí Marcel Vápeník z Dražic. K dobré náladě přispěly
vynikající rybí speciality kapří tatarák, pečená
a uzená ryba. Děkuji všem účastníkům a těším
se na 7. ročník.
Za rybářské společenství Vlasta Urban 

Činnost modelářů
Modelářský klub Dražice uspořádal v sobotu
26. dubna krajský přebor mládeže Jihočeského
kraje, kterého se zúčastnilo 50 závodníků, kteří
reprezentovali kluby nejen z Jihočeského kraje,
ale i z kraje Královehradeckého a Středočeského.
Na základě výsledků v tomto závodě si postup
na mistrovství České republiky mládeže konané
v Hořicích zajistili Kamil Čítek, Lukáš Halaš,
Vojtěch Jedlička a Rudolf Moravčík v kategorii
žáků a Martin Bartoník, Tomáš Bartoník, Martin Dvořák, Jaroslav Halaš, Petr Novotný a Michal Páša v kategorii juniorů. Naši závodníci
budou v září na tomto mistrovství obhajovat
prvenství v obou věkových kategoriích.
Ve čtyřech závodech českého poháru v kategorii F1B reprezentoval náš klub Jaroslav
Malenický. V celkovém pořadí seriálu mu
po polovině soutěže patří 8. příčka. Největšího úspěchu v letošní sezóně dosáhl v závodě
světového poháru na Slovensku, kde obsadil
5. místo v konkurenci závodníku z devíti států.
V říjnu, na konci sezóny, se Jaroslav Malenický
chystá i na závěrečný závod světového poháru,
který se koná ve Švýcarsku.
Dražičtí modeláři se prezentovali i na dětském dni v Chýnově, kam byli pozváni ředitelem chýnovské základní školy. Jejich vystoupení, ke kterému si přizvali i bývalé členy
klubu, kteří se věnují RC modelům, sklidilo
veliký úspěch.
Vít Krátký 
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MEKEBEK CUP 2015

Volejbal žen II

Dne 30. května se v Táboře na vojenské
plovárně konal 3. ročník nohejbalového turnaje trojic - MEKEBEK CUP. Zúčastnilo se
10 týmů rozdělených do dvou skupin. Náš
tým ve složení Samík, Vlčák a Laco svou skupinu za tři vítězství a jednu remízu vyhrál.
Ve čtvrtfinále jsme vyřadili tým z Hlavatců
2:0, ale v semifinále jsme prohráli 1:2 s Volfíky (táta s dvěma syny) a zbyl na nás souboj o bronz. Ten jsme s přehledem vyhráli
2:0 a obsadili celkově 3. místo.
Jan Samec 

Jistebnice 2015

Dne 6. června jsme se po roční pauze zúčastnili nohejbalového turnaje trojic v Jistebnici. Stejně jako předloni, tak i letos
pořadatelé objednali tropické počasí. To
byla žízeň... Bylo zde devět týmů, z toho tři
z Milevska. Hrálo se systémem každý s každým a podle výsledků se určilo konečné
pořadí. Záleželo tedy na každém setu. Náš
tým ve složení J. Samec, J. Veselý a M. Špale
jich z osmi zápasů šest vyhrál a dvakrát remízoval. Obě remízy jsme měli s Milevskem.
V závěrečném zápase, shodou okolností šlo
o 1. místo, jsme smázli dosud vedoucí Tukany z Milevska 2:0 a mohli slavit vítězství.
Na závěr chci pochválit Špalíka za jeho bojovnost a předvedenou hru. Jen tak dál.
Jan Samec 

Zimní sezónu jsme ukončily „přátelákem“
s volejbalistkami pod vedením Ivety Stuchlíkové. Hra byla příjemným zpestřením v jarních
dnech.
Od května se pravidelně scházíme jednou
týdně v areálu TJ Dražice. Chodíme si zahrát,
ale také se pobavit. Jelikož léto je výbornou
příležitostí na odreagování, uspořádaly jsme si
již druhým rokem „garden párty“. Podmínkou
pro účast bylo letos oblečení ve stylu 60. a 70.
let. Velké díky patří Tereze Vlčkové za perfektní organizaci a Kateřině Suchopárové, která
nám pro změnu připravila pětiboj, kde jsme si
mohly vyzkoušet lukostřelbu, střelbu z pušky,

závody na loďce, pantomimu nebo klasickou
hru na schovávanou.
Jana Maroušková 

Kdo sesadí Petara?
V sobotu 6. června 2015 se uskutečnil
na kurtu U Skaláků už 21. tenisový turnaj
4her „Dražice open“. Jednalo se o 13. ročník
oblíbeného turnaje, který se až do vzniku
Turnaje o putovní pohár pana starosty obce
Dražice hrál 2x ročně. Tentokrát byli všichni
borci losování z jednoho výkonnostního koše.
Vzhledem k počtu přihlášených (13 účastníků) byl zvolen model 6 párů (nejzkušenější
pár s alternací), každý pár s každým. Dvojice
byly vyrovnané, ale dopadlo to skoro stejně

jako vždy: pokud se zúčastní Petr Novák, je
jedno s kým hraje, ale zase vyhraje! Tentokrát
to „odnesl“ Radek Koloušek. Vítězům blahopřejeme! Po sportovní části turnaje přišla
na řadu společenská část spojená se sledováním ženského finále na Roland-Garros. Počasí přálo, slunce pařilo, takže první sud došel
podstatně dříve, než se čekalo. Škoda jen, že
se nepodařilo Lucce Šafářové letos v Paříži vyhrát. Tak příště!!!
František Kotšmíd 

Stolní tenis
Vážení příznivci stolního tenisu,
chci se s vámi podělit o dobrou zprávu a tou
je nejlepší umístění dražického stolního tenisu
v jeho dlouholeté historii. ‚‘A‘‘ tým zakončil sezónu 2014-2015 na vynikajícím druhém místě
regionálního přeboru (14 mužstev) s tím, že
si může zahrát v kvalifikaci o postup do kraje, která se uskuteční na podzim tohoto roku.
O výsledku budete včas informováni.
‚‘B‘‘ tým skončil na druhém místě v přeboru
Táborska (16 mužstev), což je také velmi dobrý
výsledek.
Doufám, že nám tato forma vydrží nebo
ještě lépe, bude nadále stoupat. Sportu zdar
a stolnímu tenisu zvlášť.
Jiří Šerý 
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Noc kostelů – Děkovný koncert
V pátek 29. května v podvečer měl dražický
kostel sv. Jana Křtitele svou premiéru. Po rozsáhlé rekonstrukci, která trvala po etapách
od roku 2006, se mohl poprvé představit širší veřejnosti. Stalo se tak při příležitosti Noci
kostelů, která se zde uskutečnila poprvé. Dražičtí farníci tak mohli, ústy otce Jiřího Můčky,
poděkovat všem dárcům sbírky, která napomohla obnovu kostela dokončit. Velký dík patří
též starostům a zastupitelům Dražic, Drhovic
a Meziříčí, bez jejichž finanční podpory by celé
dílo zůstalo stát těsně před dokončením, tedy
před obnovou vnitřních omítek a celkové výmalby.

zpěváčků ZŠ Dražice, pod vedením pana učitele Martina Kučery, byla také opětována velkým
potleskem. Příjemným překvapení pro mnohé
bylo pěvecké vystoupení Michaely Stejskalové,
která se na svůj věk představila náročnými písněmi. V sakristii se připravující členové Milevského smíšeného sboru se zaujetím naslouchali a v duchu tleskali se všemi diváky.
Milevský smíšený sbor předvedl půlhodinový program, ve kterém, mimo dalších, zaznělo Mozartovo Ave Verum, Michnovi Nebeští kavalérové a v samém závěru Verdiho
Nabucco.
Každý z diváků si z tohoto večera odnášel
příjemný zážitek. Srdečná atmosféra překvapila i členy sboru a rozhodně je potěšilo pozvání
k vánočnímu koncertu, který by se měl uskutečnit opět ve spolupráci se ZŠ Dražice.
Za všechny organizátory M. Martínek 

A jak celý večer probíhal?
Hřejivá a upřímná slova otce Jiřího Můčky, v samém úvodu koncertu, odměnil stejně
upřímný potlesk. Každá píseň v podání malých

„…zatím se máme koho ptát“
Na počátku letošního roku proběhlo v restauraci kulturního domu několik pamětnických setkání, jejichž obsahem bylo vyprávění
o dávných časech nad starými fotografiemi
a dokumenty.
Protože bychom na tyto akce chtěli navázat a také oslovit co největší počet občanů, nejen pamětníků, připravujeme
v současné době koncepci dalších setkání,
která budou zaměřena na konkrétní témata, např. na kulturu, sport, zemědělství,
školu, na proměny obce v čase atd. V živé
paměti máme úspěch panelů s fotografie-

Závod Míru z roku 1961 - fotografoval p. Sv. Novotný
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Setkání s historií

mi, které jsme připravovali na sraz rodáků před několika lety. Každý návštěvník
na nich hledal a s úsměvem nacházel sebe
nebo své blízké na převážně černobílých
školních fotografiích.
Projekt, který náš tým připravuje, a se kterým budete od podzimu průběžně seznamováni, může někomu sloužit ke vzpomínání, jinému pak k poznání obce ve které žije.
Do současné doby se nám podařilo shromáždit několik desítek, často velice překvapivých snímků a pohlednic, které sice pocházejí
z doby poměrně nedávné, ale zachycují místa

a osoby, na které bychom rozhodně neměli
zapomínat.
Znovu bychom proto chtěli poprosit Vás, občany Dražic: „Prohlédněte krabice s fotografiemi, se starými dokumenty týkajícími se nejen
vašich babiček a dědečků, rodičů, ale i života
v obci, a přineste nám je na obecní úřad nebo
přímo na jednotlivá setkání“.
Oskenujeme je a vrátíme. A pokud byste
měli dojem, že na fotografiích nikoho neznáte, přineste je také, protože „…zatím se máme
koho ptát“.
Za realizační tým: Alena Janíčková 

Návesák asi z roku 1970 - fotografoval p. Žlůva st.
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UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme obyvatele a majitele rekreačních objektů v Dražicích, že splatnost poplatku
za „komunální odpad“ a „ze psů“ byl splatný
k 30. červnu. Úhradu je možné provést bezhotovostně (bližší informace na www.obecdrazice.cz v záložce odpady) či v hotovosti v úřed
ních hodinách na OÚ.

Sbor pro
občanské záležitosti
Od dubna do června letošního roku se v Dražicích událo…
JUBILANTI
Anna Čopjanová
Dražice čp. 171
Miluška Samcová
Dražice čp. 138
Karel Polauf
Dražice čp. 90
Jiřina Bláhová
Dražice čp. 199
Všem jubilantům přejeme do dalších let
pevné zdraví a mnoho spokojenosti a osobní
pohody.
NARODILI SE
Marian Horka
Dražice čp. 67
Přejeme mu do života jen to nejlepší.
ZEMŘELY
Libuše Pařízková
Marcela Hubálková
Anna Prášková
Čest jejich památce!

Dražice čp. 116
Dražice čp. 244
Dražice čp. 61

Dopisy od vás...

Plánované kulturní a společenské akce v Dražicích
24. 07. 2015

od 20:00 Rest. Na hřišti

Svatoanenské posezení
k tanci a poslechu hraje
Evergreen band

07. 08. 2015

od 20:30 areál TJ

Letní kinematograf - „Okresní přebor“

08. 08. 2015

od 08:00 areál TJ

2.ročník tenisového turnaje
O pohár kanceláře Generali Tábor

28. 08. 2015

od 20:00 Rest. Na hřišti

Loučení s létem
k tanci a poslechu hraje Duo Anděl

25. 09. 2015

od 21:00 KD

Keks

18. 12. 2015

od 21:00 KD

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