Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Jaro s létem proběhly i v naší obci ve znamení koronavirových opatření. Jsem rád, že jsme
prvotní protikoronavirová opatření v naší obci
zvládli na jedničku a postarali jsme se o všechny
naše občany. Administrativa v této souvislosti
ze strany státu, kraje, či krizového štábu nás zaměstnala také obrovsky. Jen pro vaši představu,
do dnešního dne, jsme obdrželi a zpracovali přes
200 písemných pokynů a informací týkajících se koronavirové nákazy.
Přijali jsme taktéž nutná opatření a zrušili některé kulturní, společenské, či sportovní akce. To
nás samozřejmě mrzí. Velký dík proto patří všem,
kdo se podíleli na několika málo akcích, které se
podařilo uskutečnit za zvýšených hygienických
opatření. Bohužel, vzhledem k nepříznivému vývoji šíření viru, budeme nuceni ještě některé další
akce zrušit. A to především tradiční setkání seniorů, které bylo naplánováno na listopad. Dále
uvidíme, jak v návaznosti na vývoj a opatření
vlády, budeme řešit zimní plesovou sezonu, kdy
již na 16. ledna máme naplánovaný obecní ples.
Akce, které dokážeme s opatřeními zrealizovat
samozřejmě nezrušíme, abychom nepřipravili
naše spoluobčany o tradiční zážitky. Takže vítání
občánků bude, ale v kulturním domě, na větším
prostoru, s přijmutím dalších hygienických opatření. Návštěvu partnerské obce Slovany jsme
přesunuli o rok. Nezbývá nám než se naučit s rizikem této nákazy žít.
V letošním roce máme v obci několik půlkulatých výročí. Jejich oslavy jsou adekvátní protivirovým opatřením. Na zahájení školního roku jsme si
připomněli výročí 195 let od založení naší základní
školy a 35 let od založení mateřské školky. Bylo mi
ctí předat u této příležitosti ocenění za dlouholetou práci pro základní a mateřskou školu a hlavně
pro obec Dražice paní Jaroslavě Salabové. V roce
1885 byl založen Dražický sbor dobrovolných hasičů, slaví tedy v letošním roce 135 let od svého
vzniku. A nemohu nezmínit Sbor pro občanské záležitosti, který slaví letos 45 let od svého založení.
Ani COVID 19 nás nezastavil od práce pro
naši obec. Dokončili jsme rekonstrukci podkroví
mateřské školy a vznikly tím dvě nádherné místnosti, které škola využije pro děti k jejich volnočasovým aktivitám. Propojili jsme tělocvičnu s nově
vybudovanými skladovými prostory tak, aby bylo
možno důstojně skladovat sportovní náčiní a nářadí všech spolků, které tělocvičnu využívají.
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Provedli jsme údržbu na části veřejného osvětlení a rozšířili jeho síť do míst, která ještě nebyla
osvětlena.
Ve spolupráci s Čevakem a.s. a s pomocí dotace
jsme vyměnili téměř 250 bm vodovodního potrubí v místech, kde jsme měli již vícero poruch. Propojili jsme okruhy v západní části obce podvrtem
pod silnicí 1. třídy tak, aby v případě poruchy
bylo možno uzavřít pouze malou část a pustit
do ostatních domů vodu druhou stranou. Na
2 přístupových místech hlavního vodovodního
řádu do obce jsme osadili regulační ventily a snížili tlak vody v řádu obce a šetřili tím vlastní vodovodní potrubí.
Ve sportovním areálu jsme z dotace opravili
hlavní tribunu a v září ještě opravíme opěrnou
zeď u tenisových kurtů.
V bytovém domě č.p. 4 (Lesanka) jsme z dotace opravili další byt. V bytovém domě č.p. 55 jsme
dokončili výměnu kotlů na uhlí za kotle na plyn.
Na podzim plánujeme ještě vyměnit část stoupaček vody a kanalizace.
V kulturním domě jsme vybudovali nové schodiště do 3.NP a vyměnili jsme část stropu nad kuchyní a jídelnou. Nyní připravujeme podklady pro
podání žádosti o dotaci, ze které bychom chtěli
v tomto patře dobudovat místnosti a zázemí pro
naše spolky.
Obec Dražice má ve vlastnictví 11 studní,
z toho 9 kopaných a 2 vrtané. Studny jsme v le-

tošním roce všechny vyčistili. Část jsme již zprovoznili a zbylé bychom chtěli zprovoznit v nejbližší době.
Na jednání u starosty města Tábor jsme,
za účasti vedoucího odboru investic města Tábor
a naší paní místostarostky, dohodli podobu a trasu cyklostezky mezi Dražicemi a Táborem. Dohodli jsme, že Tábor zahájí projektovou přípravu
zadáním projektové dokumentace pro územní řízení (ne pouze studii trasy) a s naší obcí se podělí
o náklady.
V červnu jsme se, za účasti starostů Tábora,
Meziříčí, Drhovice, zástupců vedení Jihočeského kraje, Policie ČR a ŘSD, zúčastnili projednání
technickoekonomické studie silničního obchvatu
obcí Všechov - Dražice - Meziříčí - Drhovice. S její
podobou se můžete seznámit v odkazu na našich
webových stránkách.
Vzhledem ke slabším příjmům obce v 1. pololetí letošního roku jsme se rozhodli, rozdělit plánovanou opravu komunikací na dvě části. Letos
budeme pokračovat opravou chodníků v části
Dražice jih a komunikace se opraví v části Dražice sever. Spolu s těmito opravami se doplní
odvodnění, opraví se části kanalizace a vymění
vodovodní šoupata. Druhá část, která měla proběhnout na sídlišti Dražice západ, se zrealizuje
příští rok.
S novým školním rokem začne i třetí rok provozu naší nové sportovní haly. Před její výstavbou
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a i po dostavbě bylo mnoho dohadů mezi našimi
občany, zda nebude provoz takovéhoto zařízení příliš zatěžovat rozpočet obce. Již v průběhu
projektování a přípravy stavby jsme kladli důraz
na využití nových úsporných technologií v oblasti
vytápění, ohřevu užitkové vody, či osvětlení tak,
aby byl provoz haly co nejekonomičtější. Výpočty
nám dávaly zapravdu a s tím jsme také našim občanům argumentovali. Nic však nenahradí praktickou zkušenost. Udělal jsem tedy pro Vás přehled nákladů na provoz haly, které zahrnují plyn,
elektřinu, vodné a stočné, úklid, údržbu a správu
objektu včetně mezd. A výnosy, které jsou dány
především nájmy (200Kč /hodina) a příjmy z reklamy.
V roce 2018 (za 4 měsíce provozu) byly náklady 55 483.- Kč a výnosy 110 100 Kč.
V plnohodnotném roce 2019 byly celkové náklady 231 451 Kč a výnosy 275 200 Kč.
V 1. polovině roku 2020 byly náklady 95 071 Kč
a výnosy 98 800 Kč. Zůstali jsme v kladných
číslech, přestože byl letošní rok ovlivněn nouzovými opatřeními, kdy jsme museli halu částečně uzavřít a klesly tedy příjmy. Na druhou
stranu jsme museli více investovat především
do úklidu a dezinfekcí. Zpoplatněný provoz haly
v mimoškolních hodinách tedy zaplatí náklady
i na dobu školní výuky. Je to pro nás pozitivní
potvrzení správného rozhodnutí a zjištění, že
zatím není potřeba zvyšovat částku za hodinový
pronájem haly. Po dohodě s ředitelem školy zisk
využíváme na dokupování sportovního nářadí
pro naše děti.
Nedávno byla v sousedním katastru obce
Meziříčí zahájena výstavba nové komunikace
od nového hřbitova směrem na křižovatku s naší
komunikací „K Boru“. V rámci jednání o výstavbě
a předání staveniště zhotoviteli bylo dohodnuto,
že transport dřeva z lesů, který probíhá touto
cestou, bude přesměrován na Drhovice a nikoli
na naši nově opravenou komunikaci „K Boru“.
Komunikace by měla být otevřena pro osobní automobily na konci listopadu 2020 a pro nákladní
automobily v dubnu 2021.
Podzim bude pro nás čas přípravy na nové
žádosti o dotace na příští rok. Doupravíme a vylepšíme podklady pro žádost o dotaci na dům pro
seniory, kde se nám letos nepodařilo uspět. Doprojektujeme a připravíme žádost o dotaci na rekonstrukci a nástavbu šaten sportovního areálu.
Připravíme podklady na rekonstrukci kuchyně
a jídelny základní školy. Chtěli bychom opět opravit část vodovodů a kanalizace, včetně úprav
na ČOV, pokračovat v rekonstrukci veřejného
osvětlení a samozřejmě v opravách komunikací.
Závěrem bych Vás chtěl pozvat k volbám
do krajského zastupitelstva, které se budou konat
2. a 3. října a zároveň Vám popřát klidný podzim
letošního roku a především pevné zdraví.
Lubomír Smažík, starosta obce 
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Výtah z jednání
zastupitelstva obce
17. jednání, konané dne 29. 4.
 Starosta obce Dražice informoval přítomné
o průběhu epidemie koronaviru. V obci byla
řešena převážně oblast sociální. Proběhlo
jednání krizového štábu, při kterém byly
stanoveny potřebné informace pro občany
a rozděleny úkoly, které bylo nutné zajistit.
Všem poděkoval za spolupráci a solidaritu
jednotlivých občanů a organizací.
 Starosta předložil a okomentoval čerpání
rozpočtu obce Dražice k 31. 3. 2020. Současně představil predikci daňových příjmů
dle odhadu Ministerstva financí. Předpokládaný pokles příjmů nebude mít zásadní vliv
na chod místní samosprávy. Zastupitelstvo
obce vzalo tuto informaci na vědomí.
 Starosta obce předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 3/2020, které schválil
ke dni 27.3.2020.
 Starosta obce předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 4/2020 a podal k němu
komentář. Zastupitelstvo obce 7 hlasy odsouhlasilo rozpočtové opatření číslo 4/2020.
 Starosta obce předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 5/2020, které schválil
ke dni 6. 3. 2020.
 Koupě pozemku parc. č. 2179 v k. ú. Dražice u Tábora – zastupitelstvo obce Dražice
7 hlasy odsouhlasilo znění kupní smlouvy
na pozemek parc. č. 2179 v k . ú. Dražice
u Tábora s výší kupní ceny 44 080 Kč
 Prodej plynárenského zařízení – zastupitelstvo obce odsouhlasilo kupní smlouvu
na plynárenské zařízení v oblasti nové MK
Kulturní dům – kostel a v lokalitě Dražice východ se společností E.ON Distribuce, a.s.
s výší kupní ceny 797 330 Kč bez DPH
 Koupě pozemků „odlehčovací hřiště“ –
starosta obce shrnul výsledek proběhlých
jednání s vlastníky pozemků sloužících jako
„odlehčovací hřiště“. Se třemi majiteli se
podařilo domluvit odkup pozemků parc.
č. 175/4 a 165/9 v k. ú. Dražice u Tábora
(celkový podíl 11/16) za cenu 250 Kč/m2.
Celková výše kupní ceny činí 388 437,50 Kč.
Zastupitelstvo obce Dražice koupi podílů
předmětných pozemků za uvedených podmínek 7 hlasy odsouhlasilo.
 Nájemní smlouva „odlehčovací hřiště“
– zastupitelstvo bylo informováno o uzavření nové nájemní smlouvy se zbývajícím
vlastníkem pozemků parc. č. 175/4 a 165/9
v k. ú. Dražice u Tábora (podíl 5/16). Nájemní smlouva byla uzavřena starostou obce
na následujících 30 let. Zastupitelstvo obce
vzalo tuto informaci na vědomí.

 Záměr pronájmu č. p. 4 - zastupitelstvo obce odsouhlasilo vyhlášení záměru
pronájmu č. 1/2020 na nebytové prostory
v č. p. 4 – garáž o výměře 32,94 m2 za min.
cenu obvyklého nájemného 427,32 Kč/m2.
 Darovací smlouva kontejnery na separovaný odpad - zastupitelstvo obce 7 hlasy
odsouhlasilo přijetí daru od Svazku obcí mikroregionu Táborsko
 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti – obec Dražice obdržela od společnosti E.ON Distribuce, a.s. návrh smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030057242/001, která se týká ošetření majetkových práv k připravované elektrické přípojce „Dražice-Obec Dražice: kNN
dobíjecí stanice“ v pozemku parc. č. 61/6
v k. ú. Dražice u Tábora. Návrh smlouvy byl
schválen a starosta obce Dražice byl pověřen
podpisem této smlouvy.
 Partnerství „Misijní centrum Dražice“
– zastupitelé odsouhlasili prohlášení o partnerství s Římskokatolickou farností v Dražicích pro účely podání žádosti o dotaci a následné implementaci projektu „Vybudování
misijního centra Dražice“ z programu Revitalizace movitého a nemovitého kulturního
dědictví (Norské fondy).
 Dar Miroslav Chval s rodinou – starosta
obce informoval o poskytnutí finančního
daru panem Miroslavem Chvalem ve výši
10.000 Kč jako pomoc při řešení nastalé epidemiologické situace.
 Dar ACG-Stavby s.r.o. - starosta obce informoval o poskytnutí finančního daru společností ACG-Stavby s.r.o. Předmětem daru
bylo pořízení ochranných a dezinfekčních
pomůcek (roušky, šátky a dezinfekční gely)
ve výši 34 600 Kč jako pomoc při řešení nastalé epidemiologické situace.
 Sociální fond – zastupitelstvo obce odsouhlasilo 7 hlasy znění dodatku č. 2 ke směrnici
o tvorbě a čerpání sociálního fondu, kterým
se mění výše příspěvku na stravování a možnosti na čerpání fondu.
 Snížení prominutí dluhu – Prominutí nájmu pro „Restauraci na hřišti“ spadá do kompetence starosty obce (nedosahuje 20 000 Kč)
– zastupitelstvo obce vzalo prominutí nájmu
za období 04-05/2020 v těchto prostorách
na vědomí. Dále Zastupitelstvo obce 7 hlasy
odsouhlasilo prominutí nájmu v plné výši
za období 04-05/2020 pro nájemce prostor
„Restaurace v kulturním domě“
• Přístavba kulturního domu „Pekárna
Dražice“ – darovací smlouva o převodu
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vlastnického práva k technickému zhodnocení v hodnotě 199 028 Kč, kupní smlouva
o převodu vlastnického práva k technickému
zhodnocení v hodnotě 478 400 Kč a dodatek
č. 5 ke smlouvě o nájmu ze dne 1. 9. 2010,
kterým se mění předmět pronájmu - rozsah
užívaných prostor v budově č. p. 166 (kulturní dům) a výše nájmu, přílohu tohoto
dodatku je smlouva o vzájemném započtení
pohledávek
Vestavba schodiště v kulturním domě
– vedení obce informovalo o probíhající vestavbě schodiště v budově kulturního domu,
u stropní konstrukce je nutné provést výměnu I profilů dle stanoviska statika
Místní komunikace – starosta obce informoval, že plánované opravy budou provedeny dle plánu, po uvolnění současných opatření bude provedena konzultační schůzka
s obyvateli žijícími v předmětných částech
obce
Ukončení pracovního poměru – starosta obce informoval, že zaměstnanec obce,
pan Ladislav Veselovský, ukončil odchodem
do důchodu pracovní poměr s obcí Dražice,
poděkoval mu za dlouholetou práci pro obec
a věnoval mu „Cenu starosty obce“
Pan Stanislav Flígr se dotázal na letošní návštěvu Slovan. Starosta obce odpověděl, že je
se starostou obce Slovany v kontaktu a konzultují, zda se návštěva přesune na podzim
nebo se uskuteční až v příštím roce.
Místostarostka obce zrekapitulovala situaci
s dotčenými pozemky a nastínila fáze projekčních prací. Vedení trasy a nové zpracování projektu bude projednáno s vedením
města Tábor.
Slovo ředitele ZŠ a MŠ Dražice – ředitel školy informoval o probíhajícím distančním
vzdělávání žáků a činnosti nepedagogických
pracovníků školy, sdělil informace o zápisu
do ZŠ a počtu žáků v následujícím školním
roce, nakonec představil připravenost školy
na znovuotevření, které se bude řídit příslušnými platnými nařízeními

18. jednání, konané dne 28. 5.
 Ředitel školy okomentoval znovuotevření ZŠ
a MŠ Dražice - činnost školy se podařilo obnovit v téměř maximálním rozsahu (funguje
jídelna a žáci mohou ve svých skupinách zůstávat až do odpolední hodiny), škola se maximálně snažila vyhovět všem zájemcům o výuku, žáci i zaměstnanci plně dodržují potřebná
opatření, škola je nyní navštěvována cca 75%
žáky.
 Plnění úkolů z minulých jednání zastupitelstva obce:
a) Cyklostezka Dražice – Všechov – místostarostka obce informovala o proběhlém jednání
s vedením města Tábor, bude zahájena projek-
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tová příprava nové trasy cyklostezky po pravé
straně hlavní silnice ve směru do Všechova
 Starosta předložil a okomentoval čerpání
rozpočtu obce Dražice k 30. 4. 2020. Starosta
obce informoval o poklesu příjmů v důsledku
koronavirových opatření. Zastupitelstvo obce
vzalo tuto informaci na vědomí.
 Starosta obce předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 6/2020, které schválil. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí rozpočtové
opatření číslo 6/2020.
 Pan Stanislav Flígr navrhl, v důsledku již nyní
známého poklesu příjmů, provést úpravu rozpočtu na rok 2020. Návrh změny bude předložen na příštím jednání zastupitelstva obce.
 Záměr pronájmu KD – „RESTAURACE“
– zastupitelstvo obce odsouhlasilo vyhlášení záměru pronájmu č. 2/2020 na nebytové
prostory v č. p. 166 – nebytové prostory (restaurace) o výměře 382 m2 za minimální cenu
obvyklého nájemného 427,32 Kč/m2 a rok.
 Záměr pronájmu KD – „PEKÁRNA“ – zastupitelstvo obce odsouhlasilo vyhlášení záměru
pronájmu č. 3/2020 na nebytové prostory
v č.p. 166 – nebytové prostory (pekárna) o výměře 160 m2 za minimální cenu obvyklého
nájemného 427,32 Kč/m2 a rok.
 Žádost o dotaci na zaměstnance OÚ – zastupitelstvo obce projednalo podání žádosti
o dotaci na 2 pracovní místa v období od 1. 6.
2020 do 30. 11. 2020. Na každé pracovní místo obec obdrží 15 tis. Kč.
 Kulturní akce v obci – starosta obce uvedl
možnosti konání společenských a kulturních
akcí v následujícím období, zastupitelstvo
projednalo potřebu dodržení veškerých organizačních a hygienických požadavků při
pořádání jednotlivých akcí. Zastupitelé vzali
informace na vědomí.
 Dotace z Jihočeského kraje - Zastupitelstvo obce bylo informováno o odsouhlasených dotacích z JčK. Podpořeny byly následující projekty:
- „Obnova vodovodu úsek č. 1 a 2 Dražice“ –
výše dotace 450 000 Kč
- „Oprava opěrné zdi a oprava zastřešení tribuny u fotbalového hřiště Dražice“ – výše dotace
600 000 Kč
- „Pořízení vybavení areálu TJ Dražice“ – dotace neposkytnuta
- „Setkání s historií Dražice – knižní publikace“
– dotace neposkytnuta
- „Oprava bytového domu č.p. 4 – Lesanka“ –
výše dotace 234 000 Kč
- „Úroky z úvěru na výstavbu BD čp. 260“ – výše
dotace 46 000 Kč
Zastupitelstvo obce vzalo informace o obdržených dotacích na vědomí.
 Smlouva o poskytnutí dotace z JčK – obec
Dražice obdržela smlouvu o poskytnutí dotace z Jihočeského kraje. Jedná se o smlouvu
o poskytnutí dotace na „Úroky z úvěru na vý-

















stavbu BD čp. 260“ ve výši 46 000 Kč. Zastupitelstvo obce Dražice 8 hlasy smlouvu odsouhlasilo.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo prominutí
nájmu v plné výši za období 06/2020 pro nájemce nebytových prostor „Restaurace v kulturním domě“ z důvodu probíhajících stavebních prací.
Zastupitelstvo obce Dražice 8 hlasy schválilo
zadání veřejné zakázky na stavbu „Dražice
– obnova vodovodů (I. a II. úsek)“ nejvýhodnějšímu uchazeči společnosti Čevak a.s., Severní 2264/8, 37010 České Budějovice ve výši
1 152 084,44 bez DPH.
Zastupitelstvo obce 8 hlasy schválilo ceník
jednorázových úhrad za zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrských sítí a dalších
zařízení na nemovitostech ve vlastnictví obce
Dražice v následujících výších:
inženýrská síť – 200Kč/bm bez DPH
stavební prvek – sloup, šachta, rozvodová
skříň, pilíř, stožár – 500 Kč/ks bez DPH
Dopravní situace u „večerky“ – vedení
obce představilo možnosti provedení opatření
pro zvýšení bezpečnosti v lokalitě a zajištění
přístupu k přilehlým nemovitostem, nově navržené varianty budou projednány s Policií ČR
a s ŘSD, bude zahájeno jednání ve věci případné koupě pozemku za zastávkou
Svaz obcí mikroregionu Táborsko – místostarostka informovala o proběhlé valné
hromadě mikroregionu Táborsko, valná hromada schválila darovací smlouvy, kterými se
na obec převádí vybavení pořízené v rámci
projektu „rozšíření nakládání s odpady“, dále
uvedla, že se obec v minulosti aktivně zapojovala do všech projektů mikroregionu.
Lávka přes potok u Padělků – pan Stanislav
Flígr navrhl umístit novou lávku přes potok
výše proti proudu potoka, bude zahájeno
jednání s vlastníky příslušných dotčených pozemků
Přívoz přes řeku – pan Stanislav Flígr dal
podnět k provozování přívozu přes řeku
Lužnici v letních měsících, budou zjištěny legislativní požadavky na provozování přívozu
a na následujícím zastupitelstvu obce bude
rozhodnuto o zahájení provozu
Vystoupení pana L. Veselovského – pan
L. Veselovský informoval zastupitele o stavu
obecních lesů, představil aktuální plán na hospodaření s lesy v letošním roce a potřebu zaškolení dalšího pracovníka na práci s chemikáliemi

19. jednání, konané dne 25. 6.
 Pan ředitel Mgr. Miloš Veselý zhodnotil uplynulý hektický školní rok. Předání vysvědčení
proběhne v řádném termínu 30. 6. 2020 Žáci
byli ve druhém pololetí hodnoceni dle pravidel ministerstva školství. Z důvodu dodržení
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Výtah z jednání zastupitelstva obce
hygienických opatření byly zrušeny veškeré
obvyklé aktivity na konci školního roku. Základní školu opouští 15 žáků z pátého ročníku, do první třídy v příštím roce nastoupí
14 žáků. Mateřská škola bude otevřena prvních 14 dnů v červenci a poslední srpnový
týden. V průběhu prázdnin budou probíhat
práce v areálu školy.
 Plnění úkolů z minulých jednání zastupitelstva obce:
a) Dopravní situace u autobusové zastávky „západ“ směr Písek – vedení obce informovalo
o zadání zpracování návrhu nového dopravního řešení a jednání s vlastníky případných
potřebných pozemků, o dalším vývoji bude
zastupitelstvo obce informováno
b) Obchvat I/19 – Tábor – Drhovice – starosta obce předložil zastupitelstvu zpracovaný
návrh trasy obchvatu obce, nyní ŘSD dokončuje zpracování technicko- ekonomické studie stavby, v případě kladného zhodnocení
ve vedení ŘSD a Ministerstva dopravy bude
v projekčních pracích na stavbu obchvatu pokračováno.
c) Vlásenický potok – na základě podnětů
od občanů budou se správcem toku Povodím
Vltavy s.p. projednány možnosti řešení problematických míst v katastru obce Dražice
d) Přívoz u řeky – z hlediska legislativní náročnosti (vyškolený personál) nebude v současné době obec Dražice legální přívoz přes
řeku Lužnici provozovat
 Starosta předložil a okomentoval čerpání
rozpočtu obce Dražice k 31. 5. 2020. V měsíci
květnu 2020 došlo k vylepšení daňových příjmů, obecní finance jsou v dobré kondici.
 Starosta obce předložil a okomentoval rozpočtové opatření č. 7/2020, které schválil
ke dni 2. 6. 2020.
 Starosta obce předložil rozpočtové opatření č. 8/2020 týkající se narovnání rozpočtu
obce 2020 ve vztahu k předpokládanému snížení příjmů a zanesení dotací z Jihočeského
kraje. Starosta obce sdělil, že se dokončí veškeré rozpracované a plánované akce (oprava
komunikací, dokončení prací v KD, veřejné
osvětlení, práce v č. p. 55). Rozpočet obce
byl snížen o předpokládané výdaje na komunitní dům pro seniory (neobdržení dotace z MMR). Zastupitelstvo předložené RO
č. 8/2020 7 hlasy schválilo.
 Zastupitelstvo obce Dražice 7 hlasy schválilo Účetní závěrku obce Dražice, sestavenou
ke dni 31. 12. 2019.
 Zastupitelstvo obce Dražice 7 hlasy schválilo Účetní závěrku Základní školy a Mateřské
školy Dražice, okres Tábor, sestavenou ke dni
31. 12. 2019.
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 Zastupitelstvo obce Dražice 7 hlasy schválilo
Závěrečný účet obce Dražice za rok 2019.
 Služebnost inženýrské sítě – ve věci stavby „Dražičky – DTS Vojsko: rekonstrukce
DTS“, v rámci které má být v pozemku parc.
č. 2075/18 v k. ú. Dražice u Tábora umístěna
pojistková skříň a kabel NN vč. uzemnění.
Jedná se o rekonstrukci již stávajícího vedení. Zastupitelé 7 hlasy uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí odsouhlasili.
 Žádost Základní a Mateřské školy Dražice, okr. Tábor – ředitel ZŠ a MŠ Dražice předložil žádost o navýšení neinvestičního příspěvku na provoz školy ve výši
100 000 Kč. Důvodem žádosti o navýšení
příspěvku jsou zvýšené náklady na provoz
školského zařízení v době po znovuotevření
(náročné hygienické a provozní podmínky)
a výpadek příjmů z poplatků za školku a družinu. Na základě opodstatněného odůvodnění zastupitelstvo obce 7 hlasy navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ a MŠ odsouhlasilo.
 Stavební úpravy schodiště v kulturním
domě Dražice č.p.166 – starosta obce představil návrh dodatku č. 2, jehož předmětem
jsou vícepráce v hodnotě 359 104,86 Kč bez
DPH, které je nutné provést v rámci stavby „Stavební úpravy schodiště v kulturním
domě Dražice č. p. 166“ a změna termínu dokončení díla.
 Dotace z JčK - obec Dražice obdržela smlouvy o poskytnutí dotací z Jihočeského kraje.
Zastupitelé 7 hlasy odsouhlasili smlouvy
o poskytnutí dotací z Jihočeského kraje a pověřili starostu jejich podpisem.
 Dobíjecí stanice pro elektromobily – pan
Stanislav Flígr představil provedený průzkum
trhu na dobíjecí stanici pro elektromobily
a seznámil zastupitele s nabídnutými cenami,
v souladu se směrnicí obce rozhodne o pořízení konkrétního zařízení starosta obce
 Lávka před Vlásenický potok u č.p. 128
– na lávce bude provedena nezbytná údržba
a projednáno přeložení inženýrských sítí
 Zastupitelstvo obce Dražice 7 hlasy schválilo zadání veřejné zakázky
na stavbu „Oprava opěrné zdi a zastřešení tribuny u fotbalového hřiště Dražice – opěrná zeď“ společnosti PŠV stavby
s.r.o, IČ: 07608659, Turovec 24, Turovec
s výší nabídkové ceny 644 633 Kč bez DPH.
 Hranice katastrálního území – v návaznosti na proběhlou obnovu katastrálního
operátu v obci Meziříčí byla znovuotevřena
otázka potřeby upravit průběh hranice k. ú.
Meziříčí a k. ú. Dražice u Tábora. Konkrétní
návrh bude představen na následujícím jednání zastupitelstva obce.

 Budova ZŠ Dražice – starosta obce informoval o jednání ve věci zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy budovy
základní školy, v současné době nebude se
zpracováním projektu započato, o aktuálnosti potřebných stavebních úprav bude případně individuálně rozhodnuto.
 Aktualizace
ceníku
jednorázových
úhrad za zřízení věcných břemen – vedení obce Dražice představilo aktualizaci ceníku za zřízení věcných břemen na pozemcích
ve vlastnictví obce. Bylo navrženo doplnit
ceník o položku pro fyzické osoby nepodnikající, které budují inženýrské sítě za účelem
připojení své nemovitosti v obci. Aktualizované položky ceníku:
- inženýrské síť a stavební prvek (fyzická osoba nepodnikající) – 100 Kč/ks bez DPH - veškeré sítě pro nemovitost budou počítány jako
jeden kus vč. stavebních prvků
- inženýrská síť (právnická osoba či fyzická
osoba podnikající) – 200 Kč/bm bez DPH
- stavební prvek – sloup, šachta, rozvodová
skříň, pilíř, stožár – 500 Kč/ks bez DPH











Zastupitelstvo obce aktualizaci ceníku úhrad
7 hlasy schválilo.
Podání žádosti o dotaci MAS Krajina
srdce – místostarostka obce informovala o připravené žádosti o dotaci na projekt
„Vybavení pro spolkovou a kulturní činnost
v obci Dražice“. Zastupitelstvo obce Dražice
7 hlasy podání žádosti o dotaci odsouhlasilo
vč. zajištění potřebné spoluúčasti na projektu.
Finanční výbor – předseda finančního výboru pan Stanislav Flígr představil závěr
provedené kontroly, jejímž předmětem byla
kontrola fakturace v období od 18. 12. 2019
do 24. 6. 2020. Kontrola neshledala žádné
pochybení, veškeré výdaje byly vynaloženy
na činnosti obce. Kontrola proběhla bez závad. Zastupitelstvo obce vzalo tuto informaci
na vědomí.
Kontrolní výbor – předsedkyně kontrolního výboru informovala o provedené kontrole
plnění usnesení zastupitelstva obce z období
7. 6. 2019 – 21. 6. 2020. Veškerá usnesení
jsou plněna řádně a kontrolní výbor uzavřel
kontrolu bez zjištěných závad. Zastupitelstvo obce vzalo tuto informaci na vědomí.
Areál ZŠ Dražice – pan Ing. Zdeněk Novotný
požádal o provedení prořezu stromů v areálu
školy
Úprava veřejné plochy – pan Ing, Zdeněk
Novotný na základě požadavku občanky obce
požádal o úpravu zeleně na pozemku parc.
č. 381/3 v k. ú. Dražice u Tábora
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Dotace v roce 2020 - pokračování
Navazuji tímto na článek Ing. Elišky Pospíšilové z minulého čísla s informacemi o tom,
jak jsme byli úspěšní či neúspěšní v získávání
jednotlivých dotací, o které jsme pro letošní
rok žádali:
 „Komunitní dům pro seniory“ – poskytovatel MMR, bohužel jsme se žádostí úspěšní
nebyli, určitě budeme pokračovat a požádáme o finanční podporu, jakmile bude vypsán
dotační titul, který bude vhodný pro náš záměr.
 „Oprava bytového domu čp. 4 Lesanka“ –
poskytovatel Jihočeský kraj, obdrželi jsme
234 000,- Kč, v současné době jsou již práce
dokončeny a připravujeme vyúčtování.
 „Úroky z úvěru na výstavbu BD čp. 260“
– poskytovatel Jihočeský kraj, obdrželi









jsme 46 000,- Kč, vyúčtování bude podáno
po ukončení kalendářního roku.
„Oprava opěrné zdi a zastřešení tribuny
u fotbalového hřiště Dražice“ – poskytovatel
Jihočeský kraj, obdrželi jsme 600 000 Kč,
tribuna je již hotová a v současné době se
začíná s opravou opěrné zdi.
„Pořízení vybavení areálu TJ Dražice“ – poskytovatel Jihočeský kraj, naše žádost nebyla finančně podpořena.
„Dražice – obnovení vodovodů I. a II. úsek“
– poskytovatel Jihočeský kraj, obdrželi jsme
450 000 Kč, práce na opravách byly dokončeny na konci srpna, v současné době je připravováno vyúčtování akce.
„Elektromobilita – dobíjecí stanice Dražice“
– poskytovatel Jihočeský kraj – dotační pro-

gram byl poskytovatelem zrušen z důvodu
úsporných opatření v souvislosti s koronavirovou nákazou.
 „Setkání s historií – obec Dražice“ – poskytovatel Jihočeský kraj – žádost finančně nepodpořena, zatím se neuskutečnila.
 „Energetické úspory – instalace fotovoltaických panelů na budovu MŠ Dražice“ – poskytovatel Jihočeský kraj, dotační program byl
poskytovatelem zrušen z důvodu úsporných
opatření v souvislosti s koronavirovou nákazou.
 „Dotace z úřadu práce na pracovní místa –
veřejně prospěšné práce“ – podána žádost
o 2 pracovní místa na letní období (od 1. 6.30. 11.), obdrželi jsme 15 000 Kč na jedno
pracovní místo a měsíc.
Jarka Slabá 

Odpadky kam se podíváš
Nález z minulého týdne mne donutil k tomu,
abych sepsala těchto pár řádků a podělila se
o své rozčarování nad chováním některých lidí.
Bydlím ve vedlejší obci, kde kromě uvolněného starosty a na dohodu zaměstnané účetní
není žádný obecní zaměstnanec. To znamená,
co si občané sami neudělají, to nemají. Několikrát ročně je svolaná brigáda, kdy opravujeme,
uklízíme a děláme vše, co je potřeba. Protože
většina obyvatel přikládá ruku k dílu, rozmyslí
si, zda někde něco rozbije či odhodí odpadky.
V Dražicích máme v současné době dva
technické zaměstnance. Jednoho vytěžuje převážně péče o sportovní, školní areál a sběrný
dvůr, druhý řeší zejména řemeslné práce, aktuální úkoly a problémy. Jejich úkolem je i péče
o veřejné prostranství. Někteří si to pravděpodobně vykládají po svém, nač dávat odpadky
do koše, když to po mě uklidí. Zejména mládež
si oblíbila lokalitu na Čamrdě – autobusovou
zastávku, či zídku pod zmrzlinou, dále terasu kulturního domu a posezení u „Palerma“.
Po jejich setkáních na těchto místech zůstává
spousta odpadků – plechovek od iontových ná-

pojů či piva, rozbité sklo, obaly od brambůrek
a spousta nedopalků. A to i přes to, že se v blízkosti nachází odpadkové koše. Snad každý rok
se někdo pobaví tím, že vnikne do vitríny autobusové zastávky na Čamrdě, vyhodí zde zveřejněné letáky a odnese špendlíky. Přivítala mě
už i vitrína, po které byla rozmatlaná zmrzlina.
V létě se zase někdo bavil vytrháním afrikánů
z jednoho korýtka před kulturním domem, dodnes se z toho vzpamatovávají. Je to opravdu
velký problém po sobě nezanechávat stopy?
Problém s odpadky řešil pan starosta i v jedné zahrádkářské kolonii. Přestože je i zahrád-

kářům k dispozici sběrný dvůr a nádoby na tříděný a netříděný odpad u sběrného dvora,
rozmohly se černé skládky. Doufejme, že to už
je také za námi. Ovšem největším překvapením byl pro naše zaměstnance nález z minulého týdne u vojenské střelnice před naší skládkou bioodpadu. Je smutné, že v obci, která
má vlastní sběrný dvůr, který je třikrát týdně
otevřen, mimo to devět sběrných hnízd s tříděným odpadem, se někdo nestydí vysypat volně
do přírody káru či valník „bordelu“. Místo naši
zaměstnanci již uklidili a nám nezbývá nic jiného než doufat, že se jednalo o ojedinělý případ.
Svůj příspěvek zakončím s nadsázkou.
S paní místostarostkou jsme na toto téma vedly diskusi a obě jsme se shodly, že by nás zajímalo, jaká by byla asi účast na svolané brigádě
na úklid obce…. Upřímně, moc optimistické
odhady nepadaly :o(. Již v minulosti totiž proběhla podobná akce pod záštitou Sdružení rodičů s účastí pouze pár dětí a dospělých. Prosíme, udržujte pořádek, který je velkou vizitkou
každé obce.
Blanka Čítková 

Program rozvoje venkova
Obec Dražice podala koncem června žádost
o dotaci do 8. výzvy Programu rozvoje venkova, kterou vyhlásila nám příslušná místní akční
skupina „MAS Krajina srdce“. Obsahem výzvy
byla i podpora základních služeb a obnova vesnic ve venkovských oblastech. Náš projekt „Vybavení pro spolkovou a kulturní činnost obce
Dražice“ zahrnuje vybavení jednotky sboru
dobrovolných hasičů a mobilní vybavení pro

www.obecdrazice.cz

kulturní a spolkovou činnost. Žádost o dotaci
již prošla jak administrativní kontrolou, tak
i hodnocením výběrové komise místní akční skupiny. Projekt obdržel dostatečný počet
bodů a byl doporučen ke schválení. Nyní čekáme na rozhodnutí příslušného řídícího orgánu
- Státního zemědělského intervenčního fondů.
V případě kladného výsledku obdržíme dotaci
přibližně 500 tis. Kč.

V současné době již připravujeme projektovou dokumentaci a podklady pro podání žádosti do další výzvy, ve které by měly být způsobilé
výdaje na budování prostor pro spolkovou činnost. Na stavebním úřadu projednáváme změnu dispozice prostor ve 3.NP kulturního domu,
kde bychom nejlépe za přispění dotace vybudovali velmi potřebné prostory pro obecní spolky.
Eliška Pospšilová 
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Důležité
upozornění!
Od 1. října 2020 budeme zasílat
informace o dění v obci a pozvánky
na společenské akce pouze prostřednictvím webových stránek obce v sekci
„Zasílání novinek“. Pokud chcete být
informováni o dění v obci po tomto
datu, musíte být zaregistrováni a přihlášeni k odběru zpráv na našich webových stránkách. Podrobné informace
naleznete v minulém čísle občasníku
na str. 5 – Zprávy z obce – Zasílání novinek.
Ve stručnosti:
1) Navštivte www.obecdrazice.cz
2) Klikněte na „Zasílání novinek“
uprostřed červené lišty na hlavní
stránce
3) Klikněte na „Nová registrace“ a vyplňte požadované údaje
4) Přihlaste se a vyberte si oblast informování a jakým způsobem chcete být informováni (první část je
forma SMS nebo e-mail, druhá část
je oblast informací)
a) SMS – Kulturní dění (pozvánky
na akce pořádané obcí či místními spolky…)
b) SMS – Důležité informace (odstávky vody, plynu, elektriky,
termíny svozu KO…)
c) E-mail – Kulturní dění (pozvánky na akce pořádané obcí či místními spolky…)
d) E-mail – Úřední deska (vše co je
zveřejněno na elektronické úřední desce)
e) E-mail – Sdělení (odstávky vody,
plynu, elektriky, termíny svozu
KO…)
f) E-mail – Koronavirus (informace
týkající se nákazy)
g) E-mail – Novinky na webu (automaticky přednastaveno)(vše co
je zveřejněno na webu)
Abyste se mohli zaregistrovat a dostávat informace, musíte zadat e-mail.
Toto může být problém zejména u dříve narozených spoluobčanů, kteří jej
nemají. Nebojte se, informace můžete
dostávat, ale zajděte prosím v úředních
hodinách na obec, kde vše spolu vyřešíme.
Blanka Čítková 
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Slavnostní zahájení školního roku

Prvňáčky jako obvykle čekala nejen usměvavá paní učitelka a krásně vyzdobená třída, ale
i mnoho barevných pracovních sešitů i dalších
dárečků, včetně pamětního listu. Děti a jejich
rodiče přišla pozdravit a přivítat také vzácná
návštěva – pan starosta Lubomír Smažík a paní
místostarostka Eliška Pospíšilová, kteří dětem
popřáli do nového školního roku a přinesli jim
nový školní batůžek. Pevně věřím, že si prvňáčci a jejich rodiče první školní den patřičně
užili. Dále mi dovolte, abych touto cestou popřál zdraví, štěstí a ještě mnoho pedagogických
úspěchů dlouholeté zaměstnankyni naší školy
paní Jaroslavě Salabové, která slaví krásné životní jubileum. Určitě i vy si vzpomenete, jak
se o vás „Jarka“ starala ve školní družině nebo
na letním táboře. Ještě mi dovolte popřát paní
učitelce Markétě Vojnarovičové k její nedávné
svatbě mnoho štěstí, lásky a spokojenosti.
Rád bych ještě touto cestou poděkoval všem
rodičům za jejich spolupráci při jarním distančním vzdělávání. Nezbývá než doufat, že nový
školní rok bude probíhat bez nutnosti větších

zásahů a dalších opatření. Pevně věřím, že budou moci probíhat alespoň některé tradiční
školní akce během celého roku. Všem žákům
přeji za všechny zaměstnance základní a mateřské školy mnoho školních úspěchů a vydařený start do nového školního roku.
M. Veselý 

Škola o letních prázdninách
Rád bych Vás seznámil s aktivitami, které
ve škole proběhly o letních prázdninách. Kromě již klasických drobných oprav školního majetku, malování zdí a úpravy zeleně v okolí školy, jsme opravili a následně natřeli a nalakovali
všechny herní prvky školního areálu. Do jedné

třídy základní školy jsme pořídili, a na místo
staré tabule nainstalovali interaktivní tabuli
pro moderní způsoby výuky. Dále jsme pořídili
několik kusů nového tělocvičného náčiní s využitím nejenom pro tělesnou výchovu, ale i pro
cvičení široké veřejnosti.
Novou prázdninovou aktivitou bylo pořádání tzv. „Vzdělávacích dnů“, kdy jsme téměř
pro tři desítky dražických dětí, ve spolupráci
s MŠMT, připravili prázdninový program. Děti
se podívaly na Kozí hrádek, poznaly Sezimovo
Ústí, vykoupaly se v Jordáně, nebo vlakem dojely do nedalekého Písku, kde navštívily místní muzeum pro děti tzv. „Sladovnu“. Z celého
prázdninového programu si kromě vlastnoručně namalovaného trička odnesly i mnoho zážitků a dny strávené ve škole o prázdninách si
užily.
M. Veselý 
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Podzim v hale
V průběhu léta byla v hale provedena přístavba nářaďovny pro optimálnější uložení
sportovního materiálu. Současně byly zakoupeny sloupky a síť pro badminton, takže můžeme zájemcům nabídnout další sálový sport.
V souvislosti se zvýšenými požadavky na dodržování základních hygienických pravidel při
využívání haly je třeba dodržovat všemi uživateli haly (sportující, trenéři, doprovod, diváci)
tato pravidla:
1. Při každém vstupu do haly je třeba si vždy
důkladně umýt ruce mýdlem a teplou vodou
(na toaletách u laviček na přezutí), případně
použít desinfekci (dávkovač na botníku).
2. Jednotlivé sportující skupiny musí mezi
sebou zejména při příchodu a odchodu zachovávat minimální bezpečností odstup,
aby se lidé zejména u vstupu do objektu
a chodbách nehromadili.

3. V průběhu a po ukončení každé akce je třeba provést důkladné vyvětrání haly (spouštění u ovládání světel haly).
4. Chodby, šatny a použité nářadí budou pravidelně desinfikovány.
5. Přesné aktuální podmínky a případně
omezení užívání haly podle vládních nařízení a opatřeních KHS budou pravidelně
zveřejňovány na webu obce, FCB stránkách
haly a ve vývěsce u vchodu do haly.
Provoz haly podle těchto upřesnění bude
probíhat podle stejných pravidel jako v uplynulých letech podle obvyklých priorit : ZŠ
a MŠ Dražice, TJ Dražice, ostatní nájemci
(nájem 200,- Kč/hod). Zájemci o využití haly
kontaktujte správce haly F.Kotšmída, tel.
733 517 075.
František Kotšmíd, správce haly 

Fotbal – Muži „A“

Když zpívání
radost přináší
V loňském roce, v říjnu 2019, jsme znovuobnovili činnost dětského pěveckého sboru při
ZŠ Dražice. Sbor ve školním roce 2019/2020
navštěvovalo 16 dívek. V listopadu proběhlo
naše první vystoupení – zpívání při rozsvěcení
vánočního stromečku. O Vánocích jsme zapěly
dětem v mateřské škole, a po velkém úspěchu
jsme vánoční skladby představily i spolužákům
ze školy základní. Do chvíle, než přišla koronavirová pandemie (a s ní také koronaprázdniny),
jsme se s dívkami každý pátek učily nové písničky a připravovaly se na další vystoupení.
Bohužel jsem se nestihla rozloučit s dívkami
z 5. ročníku – tímto se s vámi, moje páťačky,
loučím a děkuji za skvělou spolupráci. Ať se
vám daří na víceletém gymnáziu či druhém
stupni základní školy.
Doufám, že jste si během měsíců, kdy jsme
se nesetkávaly, prozpěvovaly a dělaly radost
sobě i vašim příbuzným. Pomalu oprašujte
desky a notový materiál. Budu se na vás zase
od října těšit!
P. S. Samozřejmě zvu také chlapce, protože
kroužek pěveckého sboru není jen o zpěvu. Pokud
nebudeš chtít zpívat, můžeš se zapojit třeba hrou
na nějaký hudební nástroj.
Lucie Novotná 

Mladší přípravka
Dražická mladší přípravka vyběhla do fotbalové sezóny s novými posilami. Tým od letošního podzimu doplnili Eliška a Lukáš Melichovi,
Tomáš Chodora, David Smrž a Jáchym Hladík.
Dva kanonýři, Roman Vačlena a Marek Pospíšil, naší soupisku opustili a vydali se na zkušenou do FC Táborsko.
S trénováním kluci a holky začali na konci
srpna. Svojí formu již prověřili ve dvou mistrovských utkáních. Nejprve pokořili v domácím utkání SK Větrovy a první zářijovou sobotu
vyhráli souboj s děvčaty z FC Táborsko.
Doufám, že celému kádru vydrží nasazení,
a v pevném zdraví zvládneme celou podzimní
část soutěže.
Roman Vačlena 
Po jarní pauze zaviněné koronavirem, kdy
byly zrušeny kompletně všechny soutěže,
jsme se v tréninkovém rytmu připravovali
v areálu TJ. Po uvolnění opatření se v přípravném období před podzimní částí sehrála příprava - Příbram U18 2:3 , Táborsko
U19 5:2, Sedlčany 1:4, ČP Jih. kraje Čekanice
4:3. Kádr se doplnil o hráče Holub - Větrovy, Pinc - Mezno, Studenovský - Táborsko,
Chylík - Lom a odešli Cimburek - Jistebnice,
Vanýsek - Sokol Sezimovo Ústí a Jan Kromka, náš dlouholetý kanonýr, prozatím domů
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do Borotína z rodinných důvodů. Na začátku
nového ročníku máme odehrané tři zápasy:
s Blatnou 4:0, se Strakonicemi 1:1 a s Čimelicemi 1:0. S těmito výsledky můžeme být
zatím spokojeni a doufejme, že se bude dařit
i po zbytek sezóny. Hlavně všichni doufáme,
že se soutěž odehraje kompletní a nebude
ovlivněna pandemií a vyhne se všem hráčům,
našim fanouškům a samozřejmě i vám všem
ostatním.
Sportu zdar
Vlastimil Stuchlík, vedoucí týmu 
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Kam na nás virus?
První důležitou pokoronavirovou sportovní
akcí v naší obci byl 18. ročník tenisového turnaje 4her u Skaláků, který se uskutečnil 13.
června 2020. Turnaje se zúčastnilo 16 přeživších tenistů, jejichž výkony potvrdily jejich
stoupající výkonnost, na kterou neměly vliv
ani dlouhodobé vládní restrikce. Pravdou však
zůstává, že ne všichni pozvaní byli schopni se
včas náležitě připravit na první vrchol sezóny
a pod rouškou „omluv“ dali přednost důkladné
přípravě na podzimní turnaj pana starosty.
Termín byl nakonec zvolen výborně, neboť
sobota byl první skutečně tropický den v roce,
což však našim borcům nedělalo vůbec žádné
problémy. Vysoké očekávání nakonec nenaplnili Stuchlíci dirigováni hlasitým hecováním
Vlasty, jehož však celou dobu držel v pavouku
největší běhavec turnaje Mates. Vítězem se
stala po velkém boji dvojice Kamil Maroušek –
Tomáš Richtr, která jen o fous ve finále zdolala
Petra Nováka s Ondrou Malátem.
Po vyhodnocení sportovní části turnaje
následovalo tradiční focení a důkladné společenské vyhodnocení. Za podporu děkujeme

sponzorům akce: Hance a Petrovi Hervířovým,
společnosti Sakutus a Vaškovi Stuchlíkovi.

Turnaj dědků poprvé!
aneb kam se hrabe Wimbledon?
V termínu, který nebezpečně kolidoval s každoročním vrcholem světové tenisové sezóny,
se Bohouš Fajtl velmi odvážně rozhodl zorganizovat první tenisový turnaj 4her v naší obci,
který byl výlučně určen pouze pro ty nejzkušenější tenisty. A tak se nám zrodila nová tradice
– tenisový turnaj dědků je na světě! Za branou
novinky v našem obecním sportovním kalendáři zůstalo mnoho zasloužilých playerů, ať už
z důvodu, že si momentálně nevěřili a neměli
nahráno, nebo byli již dříve osloveni pořadateli
jiných akcí. Vyvrcholení letní tenisové sezóny
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přilákalo celkem sedm dědků a dokonce jednoho pradědka. A všichni jsme tentokrát přežili! Putovní pohár zvedla nakonec nad hlavu
dvojice Stanislav Mrázek – František Kotšmíd.
Letos však vyhrál sport a všichni dědkové.
V Dražicích se nám povedlo nevídané: vypili
jsme více šampáňa a snědli více jahod než v samotném Wimledonu, to už se nám nikdy nepovede! Moc děkujeme za vše Drahušce a Bohoušovi Fajtlovým a příští rok čekáme zápisné
od spousty nových i staronových dědků a možná i bab!
František Kotšmíd 

A příště, to už bude úplně bez roušek!
František Kotšmíd 

Tenisový turnaj
podesáté!

V sobotu 8. září 2020 se od 8.00 hodin uskutečnil ve sportovním areálu již 10. ročník tenisového turnaje 4 her „O putovní pohár starosty
obce Dražice“. Lítého klání se zúčastnilo celkem
16 připravených borců, kteří předvedli kvalitní
výkony. Svého historicky prvního turnajového
vítězství dosáhl dokonce samotný pan starosta! Počasí nám přálo, takže se podařilo dokončit
soutěž bez zranění a tentokráte i bez protestů,
před vítězným fotbalovým utkáním našeho
Áčka. Starosta obce odměnil všechny zúčastněné upomínkovými předměty s logem naší obce.
Putovní pohár si odnesla zaslouženě dvojice
Tomáš Richtr – Milan Vlček, které zbylo nejvíce
sil až do finále, kde porazili nadějný pár Kamil
Maroušek – Jarda Stuchlík.
František Kotšmíd 
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Aktivní léto florbalového oddílu SK REPO Dražice
I když nám koronavirus na čas naši činnost
omezil, po uvolnění opatření jsme se ihned
v plném počtu začali scházet. Sportujeme pravidelně každý víkend. Většina z nás léto trávila
v České republice a dala tedy přednost sobotním florbalovým utkáním před dovolenými
v zahraničí. V letošním roce se k nám přidal
nový člen Jan Richtr, který se ve florbalovém
oddíle pomalu rozkoukává.
Zpestřením naší sportovní činnosti bylo
dvoudenní splutí Vltavy na kánoích z Vyššího Brodu do Zlaté Koruny. Někteří z nás byli
na vodě poprvé, ale nejenom jejich spokojenost
přispěla k opakování vodácké akce, která se konala v půlce srpna. K příjemné atmosféře přispělo příznivé počasí, vytrvalost, odhodlanost
a dobrá nálada kolektivu.
Na konci srpna se uskutečnila tradiční
„doflorbalná“. Pohodové posezení proběhlo
i za účasti starosty obce Lubomíra Smažíka.
Následující den se po tradičním sportovním
dopoledni uskutečnilo zasedání florbalového
„výboru“, kde byla naplánovaná další sezóna,
kterou zahajujeme znovu bez jakékoliv přestávky. Na leden je naplánované krátké zimní
soustředění na Zadově, kde vyměníme florbalové hokejky za lyžařské vybavení a navštívíme
šumavské sjezdové i běžkařské tratě. Členové
našeho oddílu se stejně jako v minulém roce
těší na aktivní účast při akcích pro sportující
veřejnost, například Tábor hraje kuželky, Před-

před víkendovým utkáním, zleva: Vít Krátký, Petr Panský, Ondřej Kos, Ondřej Smažík, Martin Rypáček, Adam Krásný,
Jaroslav Dvořák, Michal Mrázek, Barbora Krátká, Matěj Knotek, spodní řada: Zdeněk Krátký, (chybí: Andrea Rypáčková, Petr Novotný, Jan Richtr, Jaroslav Malenický)

vánoční hecboj dvojic, Večerní běh Táborem,
Kuželkářský maraton a Volejbalový turnaj
v Táboře. Doufáme, že naše činnost bude neru-

šeně pokračovat a budeme se setkávat na dalších, nejenom sportovních akcích.
Barbora Krátká 

Radimovice u Želče
Prvního srpna, už potřetí v historii, ovládla
Radimovice u Želče atmosféra nohejbalového
turnaje „O pohár Jirky Lutovského“. Jeho programový přesah výtečně pobavil nejen příznivce sportu, ale také rodiny s dětmi a milovníky
letních hudebních večerů. Navíc s sebou nesl
i chvályhodný charitativní podtext. Hlavní roli
pochopitelně sehrála celodenní klání čtrnácti
tříčlenných týmů o putovní trofej. Po úmorných, leč přátelsky vedených bitvách na rozpáleném radimovickém kurtu, si ji přivlastnili ti,
kteří ji ráno přivezli a odevzdali zpět do rukou
pořadatelů: obhájci loňského prvenství z Dražic. Trio Jan Samec, Vladimír Kuchár a Jiří
Novotný prošlo už základní skupinou jako nůž
máslem a nezastavil ho ani jeho finálový soupeř, celek Bad Boys v sestavě Jaroslav Doubek,
Tomáš Hodoušek a Petr Vlach. Bronz si zajistila trojice Petr Kutner, Michal Boháč, Roman
Klípa. Nejcennějším výsledkem sobotní akce
je ale soudržnost, s jakou se všichni přítomní
postavili k finanční sbírce na podporu holčičky
Taťány, jež trpí vzácnou genetickou vadou.
Jan Samec 
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Činnost Modelářského klubu Dražice

Model kategorie F1B Jaroslava Malenického

Činnost leteckých modelářů byla v tomto
roce narušena obdobně jako většina ostatních
sportovních odvětví. Kvůli omezením nebylo možné uspořádat krajské přebory mládeže
včetně Krajského přeboru mládeže Jihočeského kraje tradičně pořádaného dražickým
modelářským klubem. Jelikož jsou krajské
přebory zároveň kvalifikačními závody na Mistrovství České republiky mládeže, musela být

pro letošní rok upravena i postupová kritéria.
Dle těchto kritérií se v kategorii házedel z našeho klubu na zářijové Mistrovství České republiky konané ve Starém Městě u Moravské
Třebové kvalifikovali celkem čtyři závodníci,
kteří se v současné době pilně připravují na vrchol sezóny.
V kategorii F1B byly zrušeny veškeré mezinárodní soutěže a většina národních závodů

byla přeložena na podzimní termíny. Ze seriálu soutěží Českého poháru tak byly doposud
odlétány pouze tři závody, ve kterých se náš
závodník Jaroslav Malenický, vždy umístil
v elitní pětici soutěžících a v jednom ze závodů dokonce zvítězil. V průběžném celkovém
pořadí mu tak po třech závodech patří třetí
příčka.
Vít Krátký 

Jawa klub Dražice
V sobotu 13. června, za podpory obce Dražice, uspořádal náš Jawa klub 8. ročník srazu
motocyklů československé výroby. První účastníci na sraz začali přijíždět ještě před oficiálním
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začátkem. Bylo znát, že i jawysty a čézeťáky
tak trochu poznamenal koronavirus, protože
všichni přijeli hrozně natěšeni. Náš sraz byl letos první v širokém okolí, a proto byla asi jedna

z největších návštěvností co srazy pořádáme.
Zaregistrovalo se 132 motorkářů, ale podle odhadu, když k tomu přičteme náš klub a ty co
se nezaregistrovali, tak jelo na spanilou jízdu
kolem 170. motorek.
Dopolední program vyplnila jízda na sto
metrů do kopce ke kostelu, kde se měřil čas
a rychlost.
V půl dvanácté vyjela kolona motorek
na okružní jízdu. Letošní trasa měřila 79 kilometrů a měla tři zastávky Přeštěnice, Jistebnice a Borotín. Po dojezdu do Dražic proběhlo
tradiční losování startovného, vyhlášení nejlepších sprintérů do kopce a ocenění nejmladší,
nejstarší motorkář/-ka.
Na závěr bych chtěl poděkovat sponzorům
ACG-REAL s.r.o,. V. Racek s.r.o., ABA Stako,
Brisk Tábor a.s., Sakutus a.s., Sakutus s.r.o.,
Budvar n.p. a Moto Votice. Vice foto naleznete
na našich stránkách www.jawaklubdrazice.cz.
Míra Kadlec 

www.obecdrazice.cz

září 2020

Četnictvo v Dražicích
Dle demografického popisu četnictva se
obec nachází v politickém a soudním okresu
Tábor na hlavní silnici do Písku. Služebně spadala střídavě pod ČS Tábor a ČS Jistebnice,
kdy zpočátku dojížděli četníci do obce koňmo
a po roce 1876 již pěšky. Tato situace trvala
až do roku 1920, kdy je rozkazem zemského četn. velitelství pro Čechy č. 7471/1920,
zřízena k 1. srpnu 1920 ČS Dražice v počtu
3 mužů. Nejdříve byla v nájmu v čp. 48 a to
do roku 1929, kdy přesídlila do čp. 148 „Kampelička“, kde již zůstala. Dle kmenového listu
měl její obvod 34 km2 a zhruba 2500 obyvatel. Do obvodu stanice patřilo 6 obcí, 26 osad,
samot a objektů. Jednalo se o Dražice, Drhovice, Oltyni, Meziříčí, Třemešnou, Radkov,
Les Černý, Lhotu Balkovu, Všechov a Zahrádku a z těch již „neexistujících“ o Výrec, Veselku, Raští a Bradačku. Trasy obchůzek měřily
od 10 do 18 km, které byly vykonávány od 6
do 12 hod., vždy s odpočinkem na 1-3 hodiny. Stanice byla zřízena jako „nárazníkové“
pásmo okolo Tábora - k ČS Malšice, Planá n/
Luž., Chýnov, Ratibořské Hory, Chotoviny.
Jejím úkolem bylo primárně udržet pořádek
a nepustit zločince z povolání a potulné tlupy
do Tábora, což se dražickým četníkům poměrně dařilo. Do vínku dostali četníci pahorkatinu a zemědělský kraj, čemuž odpovídala
kriminalita. Jelikož sedláci mají tvrdé hlavy
a pro pravdu (byť vlastní) jsou ochotni se
i bít, zaměstnávali touto činností místní četníky. Tito však neměli pro tento druh sportu
pochopení, proto spor řešili jednoduše. Oba
„rohovníky“ nahlásili soudu v Táboře. Pokud
hlavy sedláků nevychladly, byli tito eskortováni do vazby OS Tábor. „Přivlastnění“ sousedova sena a polních plodin řešili četníci
skoro denně. Další trestnou činností, byl
podomní prodej, lesní a polní pych, krádeže
potravin a praktických věcí,(peníze se kradly
minimálně), ublížení na těle, rvačky. Největší
problémy byly s potulnými tlupami a podomními prodejci. Ti měli vstup do Tábora zakázán. Do služebních povinností patřil i dohled nad dopravou, kdy ve 20. letech řešili
2 přestupky měsíčně a ve 30. již dva týdně!
Byli pokutováni i kočí, a to za znečišťování
vozovky, řízení povozu pod vlivem alkoholu,
či ponechání povozu bez dozoru před hostincem. V době mobilizace plnili četníci funkci
doručovatelů mobilizačních vyhlášek a naří-

Kmenový list ČS Dražice

zení. Kontrolovali i rekvírování koní a krmiva pro armádu. Během protektorátu ve svém
obvodu kontrolovali zatemnění, protiletecké
kryty a vykonávali požární hlídky. V květnu
roku 1945 byli jedinou ozbrojenou složkou,
schopnou řídit chod státní správy. Přes Dražice a okolí proudily davy uprchlíků směrem
k Písku do americké okupační zóny. V obci
a okolí vzrostla kriminalita, kterou neměl
kdo šetřit. Kradlo se vše, hlavně jídlo, oblečení, nádobí, hodinky a jiné cennosti, které se

daly později vyměnit, či použít jako úplatek,
protože peníze neměly téměř žádnou cenu.
Do konce května bylo hlavním úkolem dražických četníků eskortovat vrácené uprchlíky
do internačního tábora „Tabačka“ v Táboře.
Jednalo se až o 100 lidí denně. 1. července
1945 byla stanice přejmenována na VS SNB.
Vrací se vrch. strážm. Vojtěch Jindřich, přičemž posledním velitelem stanice byl vrch.
strážm. Karel Němec.
Národní archiv Praha 

Další trestnou činností, byl podomní prodej, lesní a polní pych, krádeže potravin a praktických
věcí,(peníze se kradly minimálně), ublížení na těle, rvačky. Největší problémy byly s potulnými
tlupami a podomními prodejci. Ti měli vstup do Tábora zakázán.
www.obecdrazice.cz
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září 2020

hledají své klienty
Nově vzniklé sociální služby v Boro�ně nabízí svou pomocnou ruku Vám, kteří pečujete
o své blízké. Potřebujete si odpočinout či zařídit si své osobní záležitos�? Chcete se vrá�t do pracovního procesu a kvůli péči o maminku, ta�nka, dědečka, babičku, syna nebo
dceru to doposud nebylo možné? Nebo jste sami a už nezvládáte některé činnos� bez
pomoci jiné osoby? Jsme tu právě pro Vás.
Jsme terénní odlehčovací služba a poskytujeme komplexní péči o Vás a Vaše blízké v
domácím prostředí na území Boro�na a v okolí. Naše péče zahrnuje např. nákupy, dovoz oběda, doprovod k lékaři, dohled, úklid domácnos�, koupání (včetně my� na lůžku),
převlékání, přebalování, stlaní, pomoc při uži� WC a dále možnost povídání, předčítání,
procházky, poslech hudby apod.
Další informace poskytneme na telefonním čísle +420 602 154 058.
Těšíme se na Vás!

Plánované kulturní a společenské akce
18. 9. 2020

od 16:00 KD

Dětská burza podzim/zima

19. 9. 2020

od 09:00 areál TJ Podzimní volejbalový turnaj žen

03. 10. 2020

od 21:00 KD

zábava Keks

7. 11. 2020

od 19:00 KD

Dražičtí komedianti „České nebe“

28. 11. 2020

od 16:30 náves

Rozsvícení vánoč. stromu s programem

4. 12. 2020

od 18:00 KD

2. ročník adventní degustace vín

Jedná se o plánované akce, které mohou překazit vládní opatření související
s koronavirovou nákazou. Sledujte prosím webové stránky obce a vývěsky.

Vydává se 3krát ročně. Dražický občasník vydává obec Dražice; Dražice č. p. 166, 391 31 Dražice,
IČ: 00252239, DIČ: CZ00252239, Registrační číslo: MK ČR E 13153
Redakční rada: šéfredaktor: Eliška Pospíšilová, členové rady: Lubomír Smažík, Ivan Šimák, Blanka Čítková
Žádáme přispěvatele, aby své příspěvky zasílali nově na e-mail: obcasnik@obecdrazice.cz.
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Sbor pro
občanské záležitosti
JUBILANTI (duben – srpen)
František Samec
Dražice čp. 138
Anna Čopjanová
Dražice čp. 171
Karel Polauf		
Dražice čp. 90
Miroslav Chval		
Dražice čp. 175
Zdeněk Hubálek
Dražice čp. 244
Jiřina Bláhová		
Dražice čp. 199
Bohuslav Knotek
Dražice čp. 173
Svatomír Novotný		
Dražice čp. 42
Jaroslav Růžička
Dražice čp. 202
Václav Klicman		
Dražice čp. 5
Vladimír Žlůva		
Dražice čp. 164
Bohuslav Pekárek		
Dražice čp. 68
Všem jubilantům přejeme do dalších let
pevné zdraví, mnoho spokojenosti a osobní
pohody.
NARODILA SE
Adéla Šváchová		
Dražice čp. 41
Adélce přejeme do života jen to nejlepší.
ZEMŘELI
Jan Kotaška		
Miluška Samcová		
Čest jejich památce!

Dražice čp. 130
Dražice čp. 138

www.obecdrazice.cz

