Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letošní léto prožíváme v režimu rozvolňování
protikoronavirových opatření. Náš kulturně společenský život v obci se postupně vrací do normálního životního tempa a já pevně doufám, že
nás již žádné extrémní zásahy ze strany vládních
opatření nezasáhnou.
Výkyvy počasí tohoto léta nám v noci 25. července přinesly bleskovou povodeň na Vlásenickém potoce. Výsledkem jsou 3 stržené lávky pro
pěší, poškozený nájezd na mostek a poničená
ČOV. Za rychlou pomoc bych chtěl poděkovat naší
zásahové jednotce, na kterou se v takovýchto situacích můžeme vždy spolehnout. Ještě jednou
díky!
V roce 2016 jsem v Úvodníku psal informaci
o získaném stavebním povolení na dům pro Seniory a následné přípravě žádosti o dotaci. Jsem
velmi rád, že Vám po 5 letech mohu oznámit
úspěch. Každý rok jsme opakovaně podávali žádost o dotaci a po každém neúspěchu jsme si sedli
a další žádost zlepšili tak, aby v následujícím roce
získala více bodů a uspěla. Po loňském neúspěchu
jsme projektovou dokumentaci a podklady podro-
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bili větší revizi a veškeré detaily jsme opravdu
ještě vylepšili. Výsledkem je obrovský úspěch, kdy
jsme v bodování byli z 21 žádostí mezi 9 úspěšnými! Čeká nás samozřejmě spousta další práce, ale
vše je opět blíže a seniory bychom chtěli do nového domu stěhovat na jaře roku 2023.
Není to však jediná dotace, kterou se nám letos
podařilo získat. Podrobný přehled Vám připravila
Jarka Slabá uvnitř tohoto čísla. Největší finanční
dotace je na rekonstrukci třech tříd a jídelny
naší školy. Po novém osvětlení a podhledech se
třídy dočkají nové elektřiny, podlah, dveří a výmalby. Tím posuneme rekonstrukci našeho školního areálu zase o krok dále a bude nám zbývat
vlastní kuchyně.
Obdrželi jsme také dotaci na venkovní učebnu
u mateřské školky. A nemohu nezmínit dotaci
na workoutové hřiště ve sportovním areálu, pro
nás Čechy venkovní tělocvičnu . Úspěšná byla
i žádost na výsadbu nových stromů – aleje podél
polní cesty směrem na Balkovu Lhotu.
Vysoutěžili jsme zhotovitele opravy dalších
částí komunikací. Práce na nových asfaltových
površích a novém chodníku ze zámkové dlažby by

měly proběhnout od konce září do listopadu, a to
jak v západní, tak v jižní části Dražic. Součástí
těchto prací je oprava kanalizace, vodovodních
šoupat, veřejného osvětlení a založení optických
datových kabelů.
Před létem jsme zahájili rekonstrukci bytových
jader v čp. 55 (bývalý úřad) a předpokládáme, že
do konce září zrekonstruujme všechny 3 zbývající
byty v tomto domě.
Máme dokončenou projektovou dokumentaci
a podali jsme žádost o stavební povolení na rekonstrukci a nástavbu šaten sportovního areálu.
Zabýváme se i obecním vodním hospodářstvím. Projekčními pracemi jsme odstartovali
rekonstrukci kaskády 4 rybníků u vojenské střelnice.
Zahájili jsme přípravu změny územního
plánu obce. V posledních letech jsme obdrželi
písemné připomínky z řad občanů a po vydání
minulého čísla Občasníku se přihlásili další se
svými podněty. Prosím tedy, pokud máte námět či cítíte potřebu změny v některých částech
území obce, pošlete své připomínky písemně
na obec.

srpen 2021
Společně se starosty Tábora, Meziříčí a Drhovic, za velké podpory pana senátora Mgr. Větrovského, se snažíme posouvat milníky na realizaci
silničního obchvatu silnice 1. třídy 1/19.
Ačkoli kolují různé příběhy, a upřímně některé
až přitažené za vlasy, myslím, že vše pokračuje
správným směrem a rozhodně nic není pozastaveno, jak by si možná někdo přál. Dne 10. června
proběhlo v naší zasedací místnosti velké jednání
za účasti starostů výše uvedených obcí, zástupců
Zahrádky a Všechova, vedoucího odboru dopravy
města Tábor Mgr. Pávka, ředitele odboru výstavby ŘSD Praha Ing. Kůrky a ředitelky ŘSD České
Budějovice Ing. Hruškové s kolegy. Na jednání
bylo z vedení ŘSD jednoznačně potvrzeno, že je
pouze jedna trasa, na kterou byla zpracována
zpřesňující technickoekonomická studie a o jiných trasách už nebude uvažováno. Ekonomicky
mimo jiné vychází velmi pozitivně. ŘSD pokračuje v dalších přípravných pracích s tím, že v roce
2022 bude zahájen geologický průzkum a řízení
o vlivu na životní prostředí. Chtěl bych Vás tedy
ujistit, že obchvat Dražic je pro nás jednou z priorit a rozhodně práce na jeho přípravě a realizaci
nenecháme usnout.
U parkoviště Kulturního domu nás čekají letos
2 novinky. Podařilo se nám uzavřít smlouvu se
Zásilkovnou o umístění Z boxu, který je již nainstalovaný a čekáme na jeho zprovoznění. Další
novinkou bude stanice na dobíjení elektromobilů
a elektrokol.
Dříve ojedinělá věc umisťování kamenů
na většinou obecní pozemek podél komunikace
se nám v poslední době začala stávat nepříjemným nešvarem. Já chápu a podporuji spoluobčany, kteří pečují o okolí svého domu. Bohužel
není dobrým nápadem chránit své okolí podél
komunikace velkými kameny. Uličky v obci nejsou zrovna projektovány na průjezd několika
vozidel vedle sebe a je mnohdy potřeba uhnout
protijedoucímu vozidlu. Pokud vjede řidič do vysoké trávy nebo sněhu, ve kterém se schovávají
velké kameny, dojde se vší pravděpodobností
k poškození vozidla. Další problém je při zimní
údržbě nebo sečení. Chtěl bych proto požádat
všechny spoluobčany, aby byli k sobě tolerantní.
Vzhledem k tomu, že se množí stížnosti, bude je
obec muset také začít řešit. Nicméně spoléhám
na soudnost nás všech a věřím, že nebude muset
docházet k nepopulárním krokům.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří
se opět vrhli s úžasnou energií do organizování
sportovních a kulturních akcí v obci. Jakoby ani
žádný „korona“ nebyl. Nechci jmenovat konkrétně, abych na někoho nezapomněl, ale bylo nádherné sledovat účast na Jawa srazu, perfektně
zorganizovaný tenisový turnaj, dlouho očekávaný Košt pálenek, Vítání léta a další drobné akce
patřící k naší obci.
Všem tedy přeji pevné zdraví a klidný podzim.
Lubomír Smažík, starosta obce 
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Výtah z jednání
zastupitelstva obce
26. jednání, konané dne 29. 4.
• Cesta k Matoušovskému mlýnu – starosta obce informoval o stavu ukončení stavby
a vyjádření vlastníka pozemku, na kterém
terénní úpravy probíhaly, jednání o opravě
cesty se uskuteční v květnu
• Oprava cesty „K Boru“ – proběhla revize stavu komunikace a bylo sepsáno 5 míst
vyžadujících opravu cesty, dle dohody bude
oprava provedena zhotovitelem stavby
• Starosta předložil a okomentoval čerpání
rozpočtu obce Dražice k 31.3.2021.
• Starosta obce předložil a okomentoval
rozpočtové opatření č. 3/2021, 4/2021
a 5/2021.
• Služebnost inženýrské sítě – byla odsouhlasena smlouva o smlouvě budoucí zřízení
služebnosti plynovodní přípojky v pozemcích obce parc. č. 2204/3 a 2204/4 v k. ú.
Dražice u Tábora, která bude realizována
v rámci plynofikace č.p. 96
• Darovací smlouva (respirátory) – obec
Dražice obdržela jako dar 1000 ks respirátorů od Ing. J.D. v celkové hodnotě 11 119 Kč.
Starosta obce poděkoval za tuto pomoc a informoval, že o tomto daru byla uzavřena darovací smlouva.
• Převod majetku - vybavení mateřské školy
– zastupitelé odsouhlasili převod drobného
vybavení nové třídy v MŚ. Vybavení bylo pořízeno v roce 2015 z dotace JčK a nyní byla
u tohoto projektu ukončena udržitelnost.
• Prominutí nájmu – starosta obce navrhnul
prominutí nájmu v ½ výši pro „Restaurace
v kulturním domě“ za 5/2021. Prominutí
nájmu předmětných prostor v ½ výši bylo 7
hlasy odsouhlaseno.
• Schválení poplatku za svoz komunálního odpadu pro podnikatele – dle kalkulace
skutečných nákladů a ve vazbě na navýšení
místního poplatku pro občany žijící či vlastnící nemovitost v obci byla odsouhlasena
nová výše poplatku pro podnikatele ve výši
2 300 Kč/rok s účinností od roku 2022.
• Pošta Partner – starosta obce zrekapituloval podmínky pro provozování Pošty
partner, které by musela obec plnit. Ty byli
z organizačního a z finančního hlediska vy-

hodnoceny jako nevýhodné. Zastupitelstvo
obce odsouhlasilo stanovisko, že obec Dražice nemá zájem o provoz Pošty partner.
Na základě tohoto stanoviska bude Českou
poštou s.p. vyhlášeno standartní výběrové
řízení na provozovatele Pošty partner v obci
Dražice, do kterého se může přihlásit jakýkoli zájemce.
• Informace občanských sdružení k aktivitám při přípravách obchvatu Dražice,
Meziříčí, Drhovice
Zástupci spolků, jejíchž účelem je změna
trasy obchvatu I/19 okolo obcí Všechov,
Dražice, Meziříčí a Drhovice, představili své
návrhy na možné změny budoucího umístění této komunikace. Starosta obce následně
popsal historický vývoj navržené trasy obchvatu. Již v roce 2003 probíhala jednání
všech dotčených obcí a byly diskutovány
možné varianty. V roce 2004 byla odsouhlasena tzv. severní varianta a následně byla
zanesena do územně plánovacích podkladů
všech stupňů. V loňském roce byla zpracována zpřesňující studie, která prověřila
možnosti realizace stavby v daném rozsahu.
Obec Dražice v rámci dodržení kontinuity
usnesení předešlých zastupitelstev a ve vazbě na náročnost přípravy dopravních staveb
v ČR nebude měnit stanovisko k navržené
trase obchvatu.
• Rybník „Na Suchých“ - starosta obce představil dohodu s rybáři, ve které byly stanovena pravidla pro využívání zázemí rybníku,
jejich dodržování bude s časovým odstupem
vyhodnoceno
• Pracovní místo – vedení obce informovalo
o nutnosti zřídit pracovní místo pro zajištění obsluhy sběrného dvora a péči o veřejnou
zeleň na období 1.6. – 30.11.2021. Zastupitelstvo obce zřízení pracovního místa odsouhlasilo.
• Podání žádosti o dotaci na ÚP – zastupitelstvo obce odsouhlasilo podání žádosti
o dotaci na pracovní místo na Úřad práce ČR
pro období 1.5. – 31.10.2021.
• Obecní rybníky u panelové cesty (směr
Zahrádka - tankodrom) – starosta obce
uvedl, že byla obec oslovena rybáři z Tábora.
Ti mají zájem o pronájem obecních rybníků
u panelové cesty. Ve věci se uskuteční jednání a bude případně podána oficiální žádost
o pronájem.
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• Rozvoj ploch pro výstavbu RD – vedení
obce seznámilo přítomné o proběhlém jednání s vlastníky pozemků v oblasti rozkládající se po pravé straně od cesty vedoucí
směrem na Balkovu Lhotu. Podle finálních
rozhodnutí jednotlivých vlastníků bude zahájena příprava na parcelace oblasti a návrhu dopravní a technické infrastruktury.

27. jednání, konané dne 27. 5.
• Komunikace k Boru – se zhotovitelem
stavby byly ujasněny konkrétní místa určená
poškozená během výstavby a probíhá jejich
oprava
• Cyklostezka – probíhá jednání s vlastníky
pozemků a zpracovává se projekt pro územní
řízení
• Starosta předložil a okomentoval čerpání
rozpočtu obce Dražice k 30.4.2021.
• Starosta obce předložil a okomentoval rozpočtové opatření č. 6/2021 a 7/2021.
• Zastupitelstvo obce schválilo Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Dražice,
okr. Tábor za rok 2020.
• Zastupitelstvo obce schválilo Účetní závěrku
obce Dražice za rok 2020.
• Zastupitelstvo obce Dražice 7 hlasy schválilo
Závěrečný účet obce Dražice za rok 2020.
• Kabel NN „Komunitní dům pro seniory“ – zastupitelstvo odsouhlasilo věcné
břemeno ve věci stavby „Dražice – Obec
Dražice:kNN komunitní dům“, v rámci které má být v pozemcích obce Dražice parc. č.
2204/11, 374/6, 2140/2, 21, 2140/1 v k. ú.
Dražice u Tábora umístěno kabelové vedení
NN. Jedná se o nové připojení nemovitosti –
komunitního domu pro seniory.
• Vodovodní přípojka – zastupitelstvo obce
schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro vodovodní přípojku vedenou v pozemku parc. č.
2205/35 v k. ú. Dražice u Tábora.
• Schválení poplatku za svoz komunálního odpadu pro podnikatele (větší nádoby) – Zastupitelstvo obce Dražice 7 hlasy
schválilo doplnění ceníku za svoz komunálního odpadu pro podnikatele. Cena za nádobu o objemu 240 l se stanovuje na 4 600 Kč,
cena za kontejner o objemu 1 100 l se stanovuje na 20 500 Kč.
• Dobíjecí stanice pro elektromobily – zastupitelstvo obce projednalo smlouvu o dílo
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jejímž předmětem je dodání a montáž dobíjecí stanice E.ON Drive Power Pro a smlouvu
o poskytování služeb, týkající se provozování služby E.ON Drive na předmětné dobíjecí
stanici. Zastupitelé znění výše uvedených
smluv 7 hlasy odsouhlasilo a pověřilo starostu jejich podpisem
• Umístění Z-BOXU – obec Dražice schválila
vyhlášení záměru výpůjčky (bezplatné užívání) části pozemku p.č. 61/5 v k.ú. Dražice
u Tábora předem určenému zájemci (firma Zásilkovna s.r.o. Lihovarská 1060/12,
190 00 Praha 9 – Libeň). Zároveň odsouhlasilo znění „Smlouvy pro umístění Z-BOXU
a spolupráci při jeho provozování“ s výše
uvedenou firmou.
• Vyhlášení záměru pachtu zemědělských
pozemků – zastupitelstvo obce schválilo vyhlášení záměru pachtu zemědělsky obhospodařovaných pozemků s výší pachtovného
2 500 Kč/ha/rok bez DPH
• Dotace z Jihočeského kraje – obec Dražice obdržela informace a současně smlouvu
o poskytnutých dotacích z rozpočtu JčK,
jedná se o následující projekty, které byly
finančně podpořeny:
„Vyřezávaný betlém Dražice“ – DP Podpora
kultury, výše dotace 20 000 Kč
„Pořízení vybavení sportovního areálu
Dražice“ – DP Podpora sportu, výše dotace
60 000 Kč
„Venkovní prostory pro vzdělávání v MŠ
Dražice“ – DP Podpora školství, výše d o tace 74 400 Kč (prozatím neobdržena smlouva o poskytnutí dotace)
„Nákup příkopového mulčovacího ramene“
– Program obnovy venkova J i h o č e s k é h o
kraje 2021, výše dotace 150 000 Kč (prozatím neobdržena smlouva o poskytnutí dotace)
• Výběr dodavatele příkopového ramene
– zastupitelstvo obce Dražice 7 hlasy odsouhlasilo jako dodavatele mulčovacího příkopového ramene společnost PERAGRO Přísečná s.r.o. s nabídkovou cenou 275 200 Kč
bez DPH.
• Cena obce Dražice – zastupitelstvo obce
Dražice odsouhlasilo udělení Ceny obce
Dražice za velmi významný přínos obci
v oblasti školství, sociální a kulturní paní
J.M. ku příležitosti významného životního
jubilea.
• Změna hranic katastrálního území –
pracovní skupina – vedení obce informovalo o zahájení činnosti pracovní skupiny
ve složení starosta, místostarostka a zastu-

pitelé pan Stanislav Flígr a pan Ing. Zdeněk
Novotný. Na jednání byl navržen koncept
kompenzace od obce Meziřící za snížení
příjmů pro obec Dražice. Jako rozhodné období pro výpočet této kompenzace bylo navrženo období 10 let. Hlavním předmětem
vyrovnání je vypořádání vlastnictví objektu
rybníku a pozemků v této lokalitě. Závěry
jednání budou předány vedení obci Meziříčí. I nadále bylo zdůrazněno, že veškeré náklady spojené s touto změnou ponese obec
Meziříčí.
• Programu zlepšování kvality ovzduší
- místostarostka obce informovala o aktualizaci pro zónu Jihozápad CZ03. Pro obec
z tohoto programu vyplývají povinnosti
v oblasti snížení znečištění ovzduší z lokálních topenišť. Obec bude při plnění tohoto
programu úzce spolupracovat s ORP Tábor
a bude postupně informovat občany o nutnosti používání odpovídajících zdrojů tepla
a o jejich správném používání.

28. jednání, konané dne 24. 6.
• Změna hranic katastrálního území –
Starosta obce zmínil historii projednání
změny hranice k. ú. a stanoviska pracovní
skupiny, které byly předneseny obci Meziříčí. Starosta obce Meziříčí popsal, že hlavním
podnětem ke změně hranic byla proběhlá
obnova katastrální operátu, kdy katastrální
úřad inicioval narovnání hranice tak, aby neprobíhala stávajícími objekty a nezasahovala
neracionálně do intravilánu obce. Dále okomentoval současná úskalí výběru místních
poplatků a využívání služeb v jejich obci,
daňové příjmy obcí, veřejné infrastruktury
a strategického plánování obce. Majoritní
většina vlastníků dotčených pozemků a staveb vyslovila se změnou souhlas. Obec by
po změně hranice měla připravené území
pro zahájení KPÚ a ÚP. Starosta obce okomentoval vyváženost kompenzace za úbytek
území obce Dražice. Na jednání zastupitelstva nebyla odsouhlasena dohoda o změně
hranic KÚ.
• Komunikace k Boru – byla provedena prohlídka oprav na komunikaci používané pro
realizaci komunikace od hřbitova, veškeré
poničené úseky byly uvedeny do původního
stavu
• Komunikace k Matoušovskému mlýnu
– firma provádějící terénní úpravy provedla počátkem června zapravení recyklátem,
z důvodu zajištění dostatečné životnosti
bude vyzvána k provedení finální úpravy asf.
nástřikem
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Výtah z jednání zastupitelstva obce
• Obchvat I/19 – dne 10.června 2021 proběhlo na OÚ Dražice jednání týkající se
dalších kroků ve věci stavby obchvatu I/19.
Schůzky se účastnili významní zástupci
ŘSD, SÚS JčK, asistentka senátora Mgr. Větrovského, starostové okolních obcí a vedoucí odboru dopravy města Tábora. Všichni
zúčastnění je k záměru vyjádřili kladně,
zástupci samospráv mají svá stanoviska odsouhlasena ve svých orgánech. Ing. Kůrka,
ředitel úseku výstavby ŘSD, uvedl, že bude
dokončen kompletní investiční záměr, který
by měl být na podzim roku 2021 schválen
v národní komisi. Následně bude akce předána na konkrétní místní Správě ŘSD, která
zahájí projektovou přípravu.
• Vystoupení ředitele ŽŠ Dražice – ředitel školy vyhodnotil uplynulý nestandartní
školní rok, od nového školního roku nastoupí do MŠ 15 dětí, do první třídy 14 žáků,
celkový počet žáků bude 82, počet pedagogických pracovníků bude doplněn
• Starosta předložil a okomentoval čerpání
rozpočtu obce Dražice k 31.05.2021.
• Starosta obce předložil a okomentoval rozpočtové opatření č. 8/2021.
• Zastupitelstvo obce schválilo rozpočtové
opatření č. 9/2021.
• Odkup pozemku – Zastupitelstvo obce
Dražice 6 hlasy zamítlo prodej části pozemku parc. č. 2199/1 v k. ú. Dražice u Tábora,
jelikož se jedná o pozemek vodního toku, kde
může případně docházet k rozlivu potoka.
• Dotace JčK – zastupitelstvo obce Dražice
odsouhlasilo smlouvu o poskytnutí dotace
z Programu obnovy venkova na projekt „
Nákup příkopového mulčovacího ramene“.
• Výběrové řízení workout - zastupitelstvo
odsouhlasilo vítěze veřejné zakázky na akci
„Workoutové hřiště Dražice“ společnost
FLORA SERVIS s.r.o. s nabídkovou cenou
526 090 Kč bez DPH.
• Výběrové řízení úpravy budovy školy - zastupitelstvo odsouhlasilo vítěze ve-

řejné zakázky na akci „Stavební úpravy
objektu ZŠ č. p. 57 v Dražicích“ společnost
Pavel Míka – FALIKO s nabídkovou cenou
1 416 821,30 Kč bez DPH.
• Výběrové řízení oprava chodníků - zastupitelstvo odsouhlasilo vítěze veřejné zakázky na akci „Oprava chodníků Dražice – jih
II. etapa“ společnost Strabag a.s. s nabídkovou cenou 416 408, 91 Kč bez DPH.
• Výběrové řízení oprava komunikací - zastupitelstvo odsouhlasilo vítěze veřejné zakázky na akci „Oprava místních komunikací
Dražice - západ“ společnost PORR a.s. s nabídkovou cenou 1 416 821,30 Kč bez DPH.
• Rybníky – vedení obce informovalo o proběhlé revizi stavu rybníku „Na Suchých“
a kaskády rybníků Pod Střelnicí. Společnost
AQUA – REGIO s.r.o. zpracovala investiční
záměry, jejichž předmětem je výstavba bezpečnostního objektu a odbahnění rybníku
Na Suchých a obnova malé vodní soustavy
Pod Střelnicí. Dle vyhodnocení potřebnosti
a účelovosti obou záměrů bylo rozhodnuto
o zahájení projektové přípravy akce „Obnova
malé vodní soustavy v lokalitě Pod Střelnicí“.
Realizace stavby bude záviset na obdržení finančních prostředků z vhodného dotačního
programu. Ohledně řešení oprav (rekonstrukce) rybníku „Na Suchých“ proběhne
na místě šetření a následně bude o dalším
postupu rozhodnuto.
• Základnová stanice Vodafone – z důvodu
nekvalitního pokrytí mobilním signálem,
oslovila společnost Vodafone opětovně obec
Dražice s žádostí o umístění základnové
stanice na budově školy. Zastupitelstvo
obce nesouhlasí s umístěním tohoto zařízení v prostorách školy, především z důvodu
nedostatečné průkaznosti vlivu na lidské
zdraví. Starosta obce byl pověřen jednáním
o umístění samostatného vysílače v prostoru u hřbitova.
• Bytový dům č. p. 260 – starosta obce popsal aktuální problémy s ničením vybavení
a vzájemného soužití v č. p. 260, příčinou je
neukázněný pes, kterého vlastní jeden z nájemníků, věc je aktivně individuálně řešena

• Smlouva Elektorwin a.s. – zastupitelstvo
obce Dražice projednalo a následně odsouhlasilo Smlouvu o využití obecního systému
odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností
Elektrowin a.s.
• Kontrola HZS Jihočeského kraje – dne
16.6.2021 byla provedena kontrola dodržování zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém
řízení. Kontrola proběhla bez zjištění zásadním závad. Obci bylo doporučeno doplnění
drobných opatření.
• Kontrola finančního výboru - předseda finančního výboru, pan Stanislav Flígr,
představil závěr provedené kontroly, jejímž
předmětem byla mimo jiné kontrola výdajů
obce a stavu pokladen a bankovních účtů
v období od 14.12.2020 do 16.6.2021. Součástí kontroly byla i TJ Dražice. Kontrola
neshledala žádné pochybení, veškeré výdaje
byly vynaloženy na činnosti obce. Kontrola
proběhla bez závad. Zastupitelstvo obce vzalo tuto informaci na vědomí.
• Kontrola kontrolního výboru – dne 15.6.
2021 proběhla kontrola plnění usnesení č.
70/2020 – č. 105/2021 (období červen 2020
– květen 2021). Kontrolní výbor neshledal
závady a rozpory v plnění úkolů stanovených starostovi a dalším zastupitelům.
• Užívání zázemí rybníku „Na Suchých“
– starosta obce na dotaz zastupitelů uvedl,
že před zahájením letošní sezóny byly rybářům protokolárně předány klíče od buňky
u rybníku s jasně stanovenými podmínkami
užívání, dodržování těchto podmínek bude
průběžně kontrolováno
• Pozemek u Vlásenického potoka – likvidace uskladněného materiálu a staveb
na pozemku parc. č. 1086/13 v k. ú. Dražice
u Tábora nadále pokračuje v souladu s prodlouženým termínem stanoveným stavebním úřadem
• Poškozený plot v areálu hřiště – vedení
obce bylo upozorněno na stržený plot mezi
odlehčovacím hřištěm a bývalým areálem
JZD, stržený plot bude opraven 

Změna územního plánu obce Dražice
Upozorňujeme občany a vlastníky nemovitostí na zahájení zpracování změny územního plánu! Pokud jste doposud nepodali žádost o změnu územního plánu, učiňte tak co nejdříve. Požadavky je možné zaslat na mail: info@obecdrazice.cz a nebo doručit osobně či poštou
na obecní úřad. Veškeré požadavky budou předány zpracovateli změny plánu. Dle výsledku projednání se všemi dotčenými subjekty budou
změny zapracovány do územního plánu.
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Dobré zprávy!
Žádosti o dotace byly velmi úspěšné
Tento článek píšu s radostí - naše obec byla
v letošním roce úspěšná ve většině podaných
žádostí o dotace. U některých žádostí jsme nedostali celkovou požadovanou částku. Přesto
jsme se rozhodli všechny projekty, na které
jsme obdrželi finanční prostředky, zrealizovat.
Z Programu obnovy venkova Jihočeského
kraje jsme žádali o dvě dotace. První žádost
na akci „Obnova místního rozhlasu“ nebyla
kvůli nedostatečné alokaci financí v programu a stanovení si jiných priorit podpořena.
Na akci „Nákup příkopového mulčovacího
ramene“ jsme obdrželi celkovou požadovanou
částku 150 000 Kč. Již byla uzavřena kupní
smlouva s firmou PERAGRO Přísečná s.r.o.,
na základě které budeme kupovat mulčovací
rameno za cenu 332 992 Kč. Obec ze svých prostředků doplatí 182 992 Kč. Toto rameno nám
pomůže vyžínat příkopy místních a účelových
komunikací v majetku obce.
Na projekt „Vyřezávaný betlém Dražice“
jsme obdrželi z dotačního programu Jihočeského kraje - Podpora kultury pouze 20 000 Kč
místo požadovaných 134 267 Kč. Projekt jsme
se přesto rozhodli realizovat a pořídit nové dřevěné vyřezávané sochy betlémského příběhu –
Josefa, Marii, Ježíška v jesličkách, ovečku ležící
a stojící a hlavu oslíka a volka. Sochy nám zhotoví umělecká řezbářka paní Dana Nachlingerová z Opařan za cenu 118 000 Kč. Za dubové
kmeny jsme již uhradili 7 305 Kč, takže celkové
náklady by neměly přesáhnout 125 305 Kč. Náklady obce by měly činit 105 305 Kč.
Z dotačního programu Jihočeského kraje
- Podpora sportu jsme na realizaci akce „Pořízení vybavení sportovního areálu Dražice“ obdrželi 60 000 Kč místo požadovaných
92 800 Kč. Světelná tabule je již zakoupena
a branky máme objednané. Celkové náklady dle
rozpočtu činí 80 661 Kč. Náklady obce budou
20 661 Kč.
Projekt „Venkovní prostory pro vzdělávání v MŠ Dražice“ budeme realizovat za finanční podpory z dotačního programu Jihočeského kraje - Podpora školství. Na učebnu
jsme obdrželi 74 400 Kč místo požadovaných
93 000 Kč. Učebna pro mateřskou školu bude
zhotovena do 30.9.2021 Vlastimilem Stuchlíkem z Dražic. Celkové náklady byly propočteny
na 155 000 Kč. Spoluúčast obce je plánována
ve výši cca 81 000 Kč.
Byli jsme úspěšní se žádostí o finanční
prostředky na akci „Workoutové hřiště
Dražice“ – poskytovatel Ministerstvo pro
místní rozvoj. Za pomoci tohoto projektu vybudujeme ve sportovním areále workoutové
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hřiště s cvičícími prvky pro posilování (kruhy,
hrazdy, bradla, ručkovadlo). Ve výběrovém
řízení zvítězila firma Flora servis s.r.o. Brno
s nabídkovou cenou 636 568,90 Kč. Přislíbené
prostředky poskytovatele dotace jsou ve výši
560 229 Kč, budou se ale snižovat vzhledem
k nižší vysoutěžené ceně. Náklady obce budou
činit přibližně 110 000 Kč.
Dalším úspěšným projektem je akce „Stavební úpravy objektu ZŠ čp. 57 v Dražicích“
– poskytovatel Ministerstvo pro místní rozvoj.
Projekt řeší rekonstrukci podlahových krytin,
obnovu povrchových úprav části vnitřních stěn
a omítek, výměnu obkladů okolo umyvadel
ve třídách a školní jídelně a výměnu několika
vnitřních dveří. K realizaci byla vybrána firma
Pavel Míka – Faliko Tábor s nabídkovou cenou
1 714 353,77 Kč. Přislíbené prostředky poskytovatele dotace jsou 1 325 116 Kč. Obec bude
hradit ze svého rozpočtu 389 238 Kč. Současně
s těmito pracemi bude nutné vyměnit vedení
elektřiny, vody a odpadů – tyto náklady už budou hrazeny obcí mimo prostředky dotace.
Podařilo se nám získat finanční prostředky
na akci „Výsadba stromořadí v k.ú. Dražice“ na pozemcích p. č. 2196/1 a 2197 v k. ú.
Dražice u Tábora – poskytovatel Ministerstvo
životního prostředí. Podél cesty za „Jezírkem“
v severní části obce bude vysazeno 115 ovocných stromů, výsadba bude navazovat na již
provedenou výsadbu, která zde byla realizována zhruba před 8 lety. Od poskytovatele dotace
obdržíme 135 595 Kč. Obec ze svých prostředků uhradí 15 066 Kč. Součástí žádosti byla ještě
výsadba stromořadí na pozemku p. č. 1679/1
v k. ú. Dražice u Tábora (jižní část obce v blízkosti vojenské střelnice). Zde bychom rádi
vysadili 36 ks ovocných stromků. Tato část
žádosti nebyla poskytovatelem uznána, proto
ji uskutečníme z vlastních finančních zdrojů
ve výši cca 48 000 Kč.

Z Úřadu práce v Táboře jsme obdrželi finanční prostředky na 1 pracovní místo ve výši
15 000 Kč za pracovní místo a měsíc. Zaměstnali jsme obyvatelku obce Dražice na období
od 1.května do 31.října.
Podali jsme žádost o poskytnutí dotace
z Krajského investičního fondu na akci „Nástavba a stavební úpravy kulturního domu
Dražice čp. 166 – prostory pro spolky“.
V letošním roce byly již alokované prostředky
tohoto fondu vyčerpány, tak uvidíme, zdali se
na nás dostane příští rok.
To nejlepší nakonec – jak avizoval starosta
obce v úvodníku. Po několikaletém snažení
se nám podařilo získat finanční prostředky
na výstavbu komunitního domu pro seniory, oficiální název projektu je „2021 – B.j.
15 PB – KoDuS Dražice“. Poskytovatelem je
Ministerstvo pro místní rozvoj a máme přislíbenou finanční podporu ve výši 9 000 000 Kč.
Celkové náklady projektu jsou ovšem přibližně
30 000 000 Kč. Rozpočet je navíc v současné
době aktualizován vzhledem ke zvyšujícím se
cenám stavebního materiálu. V případě zahájení realizace stavby budeme muset počítat s doplatkem minimálně 21 000 000 Kč. V současné
době jsme oslovili několik bankovních ústavů
se žádostí o poskytnutí úvěru na financování
komunitního domu. Rádi bychom nastavili
splácení úvěru ve stejném režimu jako při výstavbě bytového domu čp. 260, tzn. že by byl
úvěr splácen z obdrženého nájemného od nájemců komunitního domu. Pokud bude realizace výstavby zahájena na podzim letošního roku
výběrem zhotovitele stavby, připadne dokončení komunitního domu na jaro 2023.
Projektů a práce s nimi je hodně. Snad se
nám podaří vše úspěšně zrealizovat tak, jak
jsme si naplánovali a vy jako občané budete
moci využívat v plné míře plody naší práce.
Jarka Slabá 
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Novinky z obce
Nový vánoční strom
Stalo se tak, jak jsme avizovali v minulém
čísle občasníku. Na konci dubna byl v parku
vysazen nový vánoční strom – jedle kavkazská.
Samozřejmě k tomu, aby se stal novou vánoční
ozdobou obce, musí ještě povyrůst . V červnu
byl stromek podroben zatěžkávací zkoušce při
tradiční pouti. I přes velmi teplé počasí a těsné
umístění jedné pouťové atrakce se zdá, že přežil bez významného poškození.

jsme nejprve procházeli naši písemnou databázi přihlášených psů k poplatku a doufali, že
budeme v hledání majitele úspěšní. Od ledna
2020 vstoupila v účinnost povinnost označovat
psy mikročipem. Již jsme se přesvědčili, že ne
všichni majitelé této povinnosti dostáli, anebo
čip pořídili, ale nikde ho nezaregistrovali. Obec
si zakoupila čtečku čipů, díky které bychom
se měli dopátrat ihned majitele. K tomu, abychom byli v tomto hledání úspěšní, je potřeba,
aby byl očipovaný pejsek zaregistrován. Registrů je několik. Pokud jste tak dosud neučinili,
proveďte tak prosím. Třeba na stránkách www.
pet2me.eu, kde je zaregistrována obec Dražice.
Ať má čipování nějaký smysl. Děkujeme.

Z-Box

Stezka podél
Vlásenického potoka

Pro obyvatele, kteří nakupují na internetu
a snaží se ušetřit na dopravném, máme dobrou zprávu. V měsíci červenci byl před místním kulturním domem nainstalován Z-box,
který bude v nejbližší době funkční. Pokud
nakupujete v e-shopu, který spolupracuje se
Zásilkovnou, zvolte doručení na výdejní místo
a vyberte Z-Box Dražice. Vyčkejte na zprávu,
že řidič doručil zásilku, nainstalujte si mobilní
aplikaci Zásilkovna a můžete si zásilku kdykoliv vyzvednout dvacet čtyři hodin denně, sedm
dní v týdnu.

Závěrem z jiného soudku
Každého potěší, když jeho práce lahodí oku
a je třeba i pochválena. Po celý rok se snažíme obec udržovat a zkrášlovat. Chlapi se
starají o travnaté plochy, něžné pohlaví pak
o kytičky v oknech, korýtkách či na okrasných záhonech. Kolik času a úsilí stojí následná péče, nebudu zmiňovat. Snad každý
má doma trochu zeleně a ví, co to obnáší. Pak
ale přijde ledová sprcha. Najednou koukáte,
že vysazené rododendrony u hřbitova jsou
pryč. Přemýšlíte, koho napadne „osvojit“ si
keř, který zvelebuje okolí tohoto místa v těsné blízkosti hlavní silnice. Laťka se posouvá.
Někomu stojí za to vyrýpnout a odnést primuli z truhlíku ze zídky přímo před obecním
úřadem. Květinu za 40 korun, kterou na jaře
prodávají v každém zahradnictví. Ovšem
záležitost z minulého měsíce je snad už nepřekonatelná a poprvé byl někdo přistižen.
Těžko říci, zda je potřeba obdivovat odvahu
nebo spíše drzost paní, která téměř v pravé
poledne uprostřed obce – před kulturním
domem, z korýtka vyrýpla a odnášela thuji,
jako by se nechumelilo. A nejednalo se o žádnou mladickou nerozvážnost. To člověku vezme veškeré iluze a chuť do práce!
Blanka Čítková 

Na začátku prázdnin byla obnovena stezka
podél Vlásenického potoka, kterou se dostanete od ČOV až k Jelení skále. Stezka určitě není
vhodná pro kočárky. Pro pěší je však bezproblémově schůdná i díky novému jednoduchému
přechodu přes potok z dřevěných klád. Milovníci procházek tak mají další trasu, kterou se
dostanou k řece Lužnici. Po nedávné povodni
se musí prověřit aktuální stav okolo potoka
a případně odstranit povodňové škody, aby
byla stezka dobře průchozí.

Psi
Jako na každé „vsi“, také u nás vidíte čas
od času pobíhat psa bez dozoru. Někteří jsou
pro nás již známí útěkáři. Občas je nám oznámen toulající, nikomu neznámý pes. Dříve

Poplatek za komunální odpad a psy
Žádáme občany, kteří dosud neuhradili poplatek za komunální odpad a psy, aby tak neprodleně učinili. Poplatky byly splatné
k 30. červnu. Poplatek za komunální odpad činí 650 Kč za osobu s trvalým pobytem nebo za prázdný objekt. Poplatek za psa činí 150 Kč
za každého dalšího pak 200 Kč. Hradit můžete bankovním převodem nebo v kanceláři obce Dražice v úředních hodinách v hotovosti či
platební kartou.
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Jsme připraveni na krizové situace?
Na konci června jsme měli v rámci preventivní činnosti HZS Tábor v oblasti ochrany
obyvatelstva kontrolu na připravenost obce
při krizových situacích. V rámci kontroly nebyly shledány zásadní nedostatky a obec plní
řádně úkoly uvedené v krizovém zákoně. Nicméně jsme obdrželi „pár“ doporučení, co ještě
musíme doplnit. Jedno z nich bylo informovat
občany, jak se chovat při mimořádných situacích na webových stránkách a v obecním zpravodaji. Takže se nelekejte, žádný teroristický
útok neočekáváme :o), ale pouze preventivně
informujeme.
Co si vůbec představit jako krizovou situaci?
Jedna nás potkala nedávno. V neděli 25. července, následkem vydatných srážek v povodí
Vlásenického potoka, zasáhla naši obec blesková povodeň. Voda zaplavila zahrádkářskou
kolonii Padělky. Z obecního majetku byly největší škody způsobeny na čistírně odpadních
vod a náporu vody neodolalo několik lávek
přes Vlásenický potok včetně mostku k ČOV.
Přírodní živly neovlivníme, ale jsou nebezpečí,
která hrozí při selhání lidského faktoru. Jako
samozřejmost již bereme jadernou elektrárnu
Temelín, která je vzdušnou čarou vzdálena
něco málo přes 30 km. Ani si v každodenním
životě neuvědomujeme, že možné riziko ohrožení našich životů při provozu této elektrárny
hrozí i nám. Pokud zůstaneme v nejbližším
okolí, tak je potřeba zmínit firmu EXCALIBUR
ARMY spol. s r.o., nového provozovatele muničního skladu v Drhovicích (skladování střeliva, munice a pyrotechnických výrobků), který
představuje také určitou míru rizika.
Víte jak se správně zachovat v případě vzniku povodně, vichřice či jiné živelní pohromy,
při rozsáhlém požáru, hromadné dopravní havárii, výbuchu či destrukci, úniku nebezpečné
látky, při nálezu podezřelého předmětu, hrozbě
teroristickým útokem nebo v jiných nebezpečných situacích, které mohou ohrozit vaše zdraví, život či majetek?
Při vzniku jakékoliv mimořádné události zachovejte klid a rozvahu, při reakci
na ní postupujte podle následujících zásad:

1.

Jste-li svědkem nehody, havárie či jiné
události ohrožující zdraví a životy lidí,
oznamte tuto neprodleně na linku tísňového
volání „112“ nebo přímo na příslušnou záchrannou složku „150“, „155“ či „158“:
• co, kdy a kde se přesně stalo, kdo a odkud
volá, jaké jsou zjištěné následky.

2.

Uslyšíte-li varovný tón sirény, ihned se
ukryjte v uzavřené budově mimo vnější
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prostředí a zajistěte si poslech rozhlasu nebo
televize či jiného místního informačního prostředku, ze kterého se dozvíte důvod varování
a způsob správného chování v dané situaci:
• kolísavý tón sirény v trvání 140 vteřin, zpravidla 3 - krát opakovaný v krátkých časových intervalech oznamuje „VŠEOBECNOU
VÝSTRAHU“, následně je vysílána tísňová
informace v hromadných nebo místních informačních prostředcích.

3.

Neznáte-li konkrétní situaci a způsob
správné reakce na ní, neopouštějte zaujatý úkryt a snažte se zdokonalit ochranné vlastnosti místa, ve kterém se zdržujete:
• uzavřete a utěsněte okna, dveře a jiné větrání či klimatizaci, při delším ukrytí si zajistěte
zásobu jídla a pití, hygienické podmínky pro
přežití.

• léky a zdravotnické pomůcky (osobní léky,
obvazy a další vybavení běžné lékárničky,
brýle ke čtení, umělý chrup apod.),
• cennosti (peníze, šperky, vkladní knížky,
cenné papíry, pojišťovací smlouvy, platební
a sporožirové karty),
• sezónní oblečení (náhradní oděv, prádlo,
obuv, pláštěnka),
• přiměřenou zásobu prostředků osobní hygieny a hygienických potřeb (mýdlo, ručník,
zubní kartáčky a pasta, holicí potřeby a jiné),
• spací pytel, přikrývka, karimatka nebo nafukovací lehátko,
• jídelní nádobí, potřeby na šití, kapesní nůž,
otvírač na konzervy,
• základní trvanlivé potraviny na 2-3 dny,
včetně nápojů,
• kapesní svítilna a náhradní baterie, svíčky,
zapalovač, zápalky,
• dále se doporučuje přenosný rozhlasový přijímač s náhradními bateriemi, mobil a napájecí zdroj, psací potřeby, dopisní obálky, píšťalku, předměty pro vyplnění dlouhé chvíle
(stolní společenské hry, knížka),
• potřeby pro odpočinek a zabavení, zejména
dětí,
• bereš-li zvířata, potom v kleci nebo s náhubkem a na vodítku – nezapomeň na jídlo pro
ně!,
• zavazadlo označit jménem a adresou.

5.
4.

Můžete-li, okamžitě opusťte nebezpečné
místo, například při požáru, výbuchu, sesuvu nebo povodni, nezdržujte se v ohroženém
prostoru. V náhradním místě ubytování Vám
bude poskytnuto stravování a dalších potřeby
nouzového přežití.
Bude-li vyhlášena následná evakuace většího
územního celku po předchozím ukrytí, řiďte se
pokyny představitelů obce a opusťte stanovený
prostor v čase, způsobem a po trasách, které
Vám budou určeny:
• předem si připravte evakuační zavazadlo,
případně vlastní dopravní prostředek, zabezpečte a označte své obydlí před jeho
opuštěním, hospodářské zvířectvo zásobte
krmivem a vodou alespoň na 3 dny.

Evakuační zavazadlo
Podle možností, času na přípravu a způsob
přepravy si vezmi přiměřené množství zásob
k životu mimo domov:
• osobní doklady všech členů rodiny (občanský průkaz, cestovní pas, rodný list, průkaz
pojištěnce, doklady k provozování motorového vozidla, řidičský průkaz apod.),

Jste-li Vy nebo někdo z vašich blízkých
zraněn, poskytněte si ihned navzájem
první pomoc svépomocí a vzájemnou pomocí.
Tuto poskytněte i jiným osobám v tísni, zejména osamoceným dětem, starým a nemocným
spoluobčanům:
• vždy postupujte s ohledem na zachování
vlastní bezpečnosti, zdravotnickou pomoc
volejte v případě nutnosti.
Správné, promyšlené a rozhodné chování
od prvopočátku vzniku mimořádné události
účinným způsobem snižuje jak její rozsah, tak
i následky.
K tomu je třeba dbát pokynů velitele zásahu
nebo představitelů krizového štábu obce s rozšířenou působností či kraje, a případně se řídit
instrukcemi, zveřejňovanými cestou hromadných informačních prostředků.
Podrobnější informace o způsobu chování
při různých mimořádných událostí naleznete
na webových stránkách obce v záložce obec –
bezpečnost nebo na hlavní stránce vlevo dole
ikona „Ochrana obyvatel“
Blanka Čítková 
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Připravte se včas!
V září 2022 bude zakázán provoz kotlů
1. a 2. emisní třídy

Prodej kotlů, které nejvíce škodí životnímu
prostředí, tedy nejnižších emisních tříd, skončil už před dvěma lety. Od září 2022 je dle zákona o ochraně ovzduší nebude možné ani
provozovat.
Od roku 2022 budou moci být v provozu
pouze kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu. Zpravidla se jedná
o kotle s datem výroby po roce 2000. Emisní
třídu kotle je možné dohledat na výrobním
štítku daného kotle nebo v jeho dokumentaci. Pokud není údaj uveden na štítku nebo se
jedná o kotel, který žádný výrobní štítek nemá,
je více než pravděpodobné, že kotel povolené
emise splňovat nebude. Řada majitelů rodinných domů svoje vytápění v minulých letech
modernizovala, ale odhady říkají a měření potvrzují, že zbývá vyměnit velký počet starých
tepelných zdrojů.
V lednu letošního roku byl aktualizován
Program zlepšování kvality ovzduší, který analyzuje příčiny znečištění ovzduší a stanovuje
závazná opatření k dosažení optimálních imisních limitů. Podle dat z monitoringu patří obec
Dražice k místu se zhoršenou kvalitou ovzduší. V programu jsme byli zařazeni mezi cílové
obce, kde je nutné realizovat opatření, která
jsou navržena výhradně ve vztahu k vytápění
domácností. Správný zdroj tepla však nestačí.
Provozovatel každého kotle má i další povinnosti plynoucí ze zákona o ochraně ovzduší:
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• Kontrola technického stavu a provozu
kotle – kontrolu provádí odborně způsobilá osoba, která vydá vlastníku zařízení
potřebný doklad. Tento doklad potvrzuje,
že je kotel instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce. Kontrolu
technického stavu musí provozovatel zajistit
každé 3 roky. Doklad o kontrole je vlastník
kotle na vyžádání povinen předložit příslušnému úřadu, tj. MěÚ Tábor. Kontroly jsou
však dnes velmi jednoduše proveditelné přes
centrální evidenci revizí. Úředník ze životního prostředí může nahlédnout do databáze
a obratem zjistí, zda má váš dům platnou
revizi zdroje vytápění. Technik provádějící
kontrolu by měl současně doporučit postup
k zajištění dalšího bezproblémového a hospodárného provozu kotle, případně i doporučit vhodnou modernizaci či doplnění otopné soustavy.

Co se kontroluje?
Připojení zdroje k teplovodní soustavě
ústředního vytápění, instalace akumulační
nádoby, pokud jí výrobce kotle vyžaduje pro
dosažení potřebných emisních limitů, napojení
zdroje na spalinovou cestu (komín), technický
stav všech částí kotle, odvod odpadního plynu
do komína, funkčnost všech čidel, osazení regulačních prvků a další technické a provozní
parametry.

• Použití kvalitních paliv – významným
faktorem, který přispívá ke zvýšení znečištění ovzduší, je používání nevhodného pevného paliva. Mnoho uživatelů spaluje uhlí, které není pro jejich typ kotle vůbec určen nebo
používá nedostatečně suché dřevo. Spalovat
pouze paliva určená výrobcem je povinen
každý vlastník kotle. V praxi bývá tato povinnost nicméně mnohdy díky nevědomosti
provozovatele porušována. Suché dřevo má
však oproti vlhkému výrazně vyšší výhřevnost (až o 79 %) a vyšší spalné teplo, proto je
jeho spalování energeticky výhodnější. Spalování správně proschlého dřeva vede k nižší
tvorbě usazování spalin v komíně, čímž se
snižuje požární riziko související s provozem
kotle. Doba k vysušení dřeva na vlhkost 20 %
trvá v průměru 2 roky. Spalováním výlučně
proschlého dřeva se zvýší účinnost spalování, sníží se náklady na vytápění a hlavně
dojde k poklesu vypouštěných znečišťujících
látek do ovzduší.
Do kotle proto rozhodně nepatří plasty,
pneumatiky, zbytky jídla, tráva a listí, stará okna, vyřazený nábytek a nejrůznějšími
laky natřená prkna, výrobky z dřevotřísky,
barvené propagační materiály a podobně.
• Revize spalinové cesty – provedení revize
je nezbytné pro správný tah komínu, a tedy
správné fungování kotle a dodržení jeho
emisních parametrů. Městský úřad může
podat podnět hasičskému záchrannému
sboru, pokud zjistí, že je spalinová cesta provozována v rozporu se zákonem.
V následujících týdnech budeme ve spolupráci s odborem životního prostředí MěÚ
Tábor zpracovávat časový a akční plán pro
provádění opatření stanovených v programu
zlepšování kvality ovzduší. Budeme se snažit
pravidelně informovat o možných dotačních
programech poskytujících finanční podporu
na výměnu nevhodných kotlů.
Vzhledem k tomu, že jsme jednou z mála
cílových obcí v okrese Tábor, resp. v celém
Jihočeském kraji, upozorňujeme, že lze předpokládat zvýšené kontroly příslušných úřadů
nad dodržováním výše uvedených povinností.
Kontroly nemusí probíhat pouze dokládáním
příslušných dokumentů, ale i subjektivním
hodnocením barvy a zápachu kouře z komína.
Eliška Pospíšilová 

www.obecdrazice.cz

srpen 2021

www.obecdrazice.cz

9

srpen 2021

10

www.obecdrazice.cz

srpen 2021

www.obecdrazice.cz

11

srpen 2021

12

www.obecdrazice.cz

srpen 2021

Divadelní
exkurze
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Prázdninová
rekonstrukce
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Fotbal se vrací do starých kolejí
Po rozvolnění opatření jsme se začali dvakrát
týdně scházet v poměrně hojném počtu 15
a více hráčů k pravidelným tréninkům. Máme
v kádru pořád zhruba polovinu studujících,
takže online výuka z domova byla z tohoto
pohledu příznivá. Zapojili se i naši dorostenci Tůma, Cícha, Machart hrající na Větrovech
a Běhoun působící v Jistebnici. Uvidíme, jak to
s nimi v dražickém mužstvu dopadne.
Čtyřdenní pauzu jsme si udělali koncem
června při již tradičním „Lipenským tmelením
kolektivu“ na kolech.
Náš realizační tým se rozšířil už v zimním období o trenéra Jiřího Kodada a spolu
s Tomášem Hořejším vedou tréninky v úterý
a v pátek. Přípravu jsme odehráli v Sedlča-

Z turnaje přivezli
nohejbalisté stříbro

nech 3 : 5, v Soběslavi 5 : 0 a na Větrovech
7 : 0. Domácí přípravný zápas jsme sehráli
s Voticemi 3 : 4. Do nové sezony si přejeme,
aby nedopadla jako minulá a našim hráčům
se vyhýbala zranění. Budeme se jako vždy
snažit našim fanouškům dělat radost a nemít
na konci sezony záchranářské problémy. Jak
na tom budou soupeři je nyní těžké odhadovat, ale myslím si, že až na dvě či tři mužstva
to bude vyrovnané.
Soupiska:
Brankáři: Michal Baka, Ladislav Chylík
Obránci: Marian Horka, Tomáš Hořejší, Daniel Štecher, Michal Hojdar, Vojtěch Studenovský, Tomáš Bareš

Záloha: Miloš Veselý, Lukáš Stuchlík, Michal Šimák, Erik Böhm, Martin Pinc, Petr Novotný, Vítězslav Holub, Jan Turek
Útočníci: Matyáš Stuchlík, Jiří Štecher, Michal Mareš, Tomáš Běhoun
Přišli: Jan Turek (Chotoviny), Tomáš Běhoun (Jistebnice)
Odešel: Marek Kouřil (B-tým)
Realizační tým:
Trenéři: Tomáš Hořejší, Jiří Kodad
Vedoucí týmu: Vlastimil Stuchlík
Kustod: František Ursacher
Zdravotník: Marek Ursacher
Vlasta Stuchlík 

Jarní tenis
se konal již po devatenácté!
V sobotu 12. června se uskutečnil již 19. ročník jarního tenisového turnaje 4her U Skaláků
za finančního přispění společnosti Sakutus
a Vaška Stuchlíka.
Zúčastnilo se 6 dvojic bezinfekčních a řádně
připravených sportovců všech věkových kategorií. Zuby na pohár si brousila zejména rodina
Stuchlíků, která nasadila dvě talentované dvojice. Málem jim to vyšlo. Hráli jsme systémem
každý s každým s naplánovaným koncem tak,
abychom zkoukli vítězství Krejčíkové v Ro-

land-Garros, což byla taková malá třešnička
nad našimi předvedenými výkony. Skokanem
tohoto ročníku se opět stal pan starosta, který
předvedl velmi nadějný výkon a opět se posunul blíže k bedně. Nikdo však nenašel recept
na vítěze Míru Běhouna a Petra Nováka, kteří
předvedli stabilní výkon bez zaváhání. Po předání poháru a fotečce jsme u grilované kýty
turnaj důkladně vyhodnotili, jak bývá naším
dobrým zvykem.
František Kotšmíd 

Na 5. ročník Memoriálu Jirky Lutovského v nohejbalu se v sobotu 10. července na hřišti v Radimovicích u Želče sjelo dvanáct týmů. Hrálo se
ve dvou skupinách po šesti týmech a do dalších
bojů postupovali první čtyři týmy z každé skupiny. Skupinu i přes prohru s Kobrou 11 jsme
vyhráli. Čtvrtfinále i semifinále jsme jasně
ovládli 2:0 a čekali jsme na finálového soupeře.
Tam po velkém boji v semifinále postoupila Kobra 11 a čekala nás odveta za prohru ve skupině. První set jsme vyhráli, ale bohužel další dva
se nám přestalo dařit a po prohře 1:2 jsme obsadili druhé místo. Za Dražice hráli Jan Samec,
Vladimír Kuchár a Jiří Novotný. Nohejbalový
turnaj byl již třetím rokem spojen s charitativní akcí (Nadace Olgy Havlové). Letošní sbírka se konala pro nemocnou Leonku Liškovou
z Tučap. Velké díky patří hlavnímu organizátorovi celého dne Aleši Kutnerovi. Aldo díky!
Samík 
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Sportovní aktivity SK REPO Dražice
V prázdninovém období je vlastní organizovaná činnost sportovních klubů omezená. Vše se
chystá na rozjezd po prázdninách, kdy se aktivně zahájí činnost Sportíku, florbalu a sportovní gymnastiky. Podzimní sezonu okoření akce
pro sportující veřejnost, které jsou zařazeny
do kalendáře Jižní Čechy sportují. Jako první
proběhne soutěž Táto, mámo sportuj se mnou,
kterou chystáme na čtvrtek 21. října od 16
hod. Akce je určena hlavně pro malé děti, předškoláky a jejich rodiče.
V sobotu 20. listopadu ve 14 hod. se rozběhne ve sportovní hale v Dražicích Turnaj O zlatou šipku pod záštitou starosty obce Dražice.
Turnaj je otevřený pro všechny věkové kategorie. Seriál akcí v režii SK REPO Dražice ukončí
2. ročník Vánočních her bez hranic, který je
znovu určený především pro naše nejmenší
a jejich rodiče a prarodiče.
Barbora Krátká 

V Dražicích vrčelo přes 200 motorů
V naší obci se stalo tradicí, že se začátkem
června sjíždí na parkoviště před kulturní dům
motocykly československé výroby. Letos tomu
nebylo jinak, jelikož jsme 12. června pořádali
už 9. ročník tohoto srazu. Od 10 hod. začaly
najíždět první motorky a počet zaregistrovaných strojů značky Jawa a ČZ se zastavil na rekordním čísle 184. Náš celkový odhad na par-
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kovišti byl kolem 220 motorek. Před devíti lety
to bylo 35 motorek. Je vidět, že značka Jawa
a ČZ stále žije.
Kolem poledne jsme vyjeli na spanilou jízdu dlouhou přibližně 70 km směr Přeštěnice,
Milevsko, Chyšky, Jistebnice, Borotín a zpět
do Dražic. Po dojezdu proběhlo vyhodnocení
srazu a tradiční losování startovného.

Na závěr bychom chtěli poděkovat za podporu obci Dražice a sponzorům ACG-REAL s.r.o.
Tábor, Brisk Tábor a.s., Sakutus a.s., ABA STAKO s.r.o., MOTO Votice.
(více foto na www.jawaklubdrazice.cz)
Míra Kadlec
Jawa klub 
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Sbor dobrovolných hasičů Dražice
Sbor v jarním období pomohl mysliveckému sdružení se sběrem kamene. A proběhl již
tradiční sběr železného šrotu v obci. Občanům
za poskytnutí železného šrotu děkujeme. Získané prostředky budou investovány do oprav
a modernizace hasičské techniky.

JSDHO

SDH
Sbor dobrovolných hasičů se již druhý rok
nezúčastnil žádné soutěže v požárním sportu.
Veškeré soutěže na okrskové a okresní úrovni
byly zrušeny z důvodu covidových opaření.
V červnu se uskutečnila pouze krajská soutěž,
kam postoupili obhájci z roku 2019, muži Pikova a ženy Bělče.
V současné době je možné v rámci okrsku
domluvit soutěže nebo poháry a to pouze
za dodržení veškerých hygienických opatření.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
má v současné době čtrnáct aktivních členů. Od začátku roku byla jednotka povolána
na žádost operačního střediska HZS ke čtyřem
požárům - dvakrát hořela tráva na střelnici,

dále požár elektroinstalace a požár balíků sena
v Meziříčí.
Poslední poplach byl jednotce vyhlášen
25. července ve 21.42 hod. Z důvodu přívalových dešťů došlo k rozvodnění Vlásenického
potoka a hrozilo, že zaplaví rodinný dům. Jednotka připravila několik protipovodňových pytlů s pískem, které byly uloženy kolem vchodů.
Děkuji tímto všem členům jednotky, že se
vždy podaří sejít v dostatečném počtu k výjezdu a pomoci našim profesionálním kolegům
z HZS.
Michal Páša 

Košt po osmé, letos open-air!
8. ročníku Dražického koštu pálenek, který se
uskutečnil v sobotu 26. června od 17 hodin
ve sportovním areálu Dražice, se zúčastnilo
25 koštérů, kteří koštovali celkem 31 vzorků
pálenek ve 4 kategoriích. Košt se tradičně konal pod patronací a s podporou obce Dražice
a firmy Sakutus. Poděkování patří Ivanovi Šimákovi, autorovi letošní varianty loga koštu
a dlouhému Honzovi za přípravu krásného
vzdušného a příjemného koštovacího prostředí
(postavil stan!).
Nejvíce vzorků pálenek bylo vyrobeno v nejbližších palírnách - v Dobešově a v Pohoří, ze
kterého bylo letos nejvíce vzorků. Nově jsme
koštovali pálenky ze Znojma, Miroslavi, Dolních Dunajovic a Stříteže nad Ludinou. Nižší
přítomnost koštérů a vzorků byla ovlivněna
zejména velkým množstvím souběžných akcí
po aktuálním coronavirovém uvolnění.
V jednotlivých kategoriích bylo přihlášeno: 11 vzorků slivovice, 5 pálenek z jablek,
11 ostatních pálenek a 4 vzorky do dámského
koštu. Z důvodu malého počtu vzorků byl v kategoriích jabčáků a dámský košt vyhodnocen
pouze vítěz kategorie.
Každá kategorie se hodnotila zvlášť, kdy každý účastník se na místě rozhodl kolik a které
kategorie pálenek okoštuje. Celkem bylo odevzdáno k vyhodnocení 65 koštovacích lístků,
takže většina účastníků koštovala dvě a více
kategorií.
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Celkové vyhodnocení 8. ročníku:
• Dámský košt
1. Helena Mrázková,
borůvka pálená v Dobešově
• Pálenky z jablek
1.Petra Kotšmídová,
jabčák z Pohoří

• Ostatní pálenky
1. Jaroslav Krejčí,
meruňkovice z Miroslavi
2. Pavel Krejčí,
meruňkovice ze Znojma
3. Ivan Šimák,
meruňkovice z Bohuňovic
• Slivovice – královská disciplína
1. Rudolf Louda,
slivovice ze Žíšova
2. Jan Dohnal,
slivovice ze Stříteže nad Ludinou
3. Jan Samec,
slivovice z Dobešova
Rudovi Loudovi se poprvé v historii Dražických koštů podařilo vítězství v královské disciplíně obhájit! Překvapením letošního koštu
bylo vítězství paní prezidentové v jabčákách.
Zřejmě dobrej oddíl!
Všichni výše uvedení byli na závěr starostou
obce oceněni diplomem a drobným dárkem
s motivem Dražic a přáním, aby se k nám zase
brzo podívali.
Novinkou při dokoštné byly výborné grilované vepřové kýty, které pro nás obětavě celé
odpoledne připravoval Pavel Skalák (nejst.).
Na závěr jsme si krásně u klarinetu a kytary
zazpívali a vyměnili nejednu zkušenost.
Příští 9. ročník bude opět v kulturáku první
sobotu v březnu 2022.
František Kotšmíd, prezident koštu 

www.obecdrazice.cz
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Když srdce tluče „sešívaně“
SK Slavia Praha je český profesionální fotbalový klub, který sídlí v pražských Vršovicích.
Hraje nejvyšší českou fotbalovou soutěž - 1.
ligu, a podle počtu získaných ligových titulů se
jedná o historicky druhý nejúspěšnější český
fotbalový klub. Po celou dobu fotbalové historie patří k nejpopulárnějším klubům českého
fotbalu.
Dne 31. května 1895 se v restauraci U Brejšků konala ustavující schůze Sportovního klubu
Slavia. Dochovaný protokol praví, že SK Slavia
byl schválen jako nástupce ACOS (Akademického cyklistického odboru Slavie). Mimo jiné zde
najdeme i první zmínku o symbolech SK Slavia
s tím, že návrh na kroj (dres) bude následně
projednán.
Na první výborové schůzi byly odsouhlaseny
klubové slovanské barvy červená a bílá s odůvodněním, že bílá barva je čistota sportovní
myšlenky a čestného boje, kde protivník není
nepřítel, ale uznávaný soupeř; červená barva je
symbolem srdce, které slávisté vkládají do zápasů. Při schvalování dresu rozděleného na dvě
barevné poloviny byla do bílé plochy přidána
červená pěticípá hvězda hrotem dolů, která má
představovat „stále novou naději povznášející
mysl a sílícího ducha i v obdobích nezdaru“.
Odlišné sešívané poloviny bílá a červená znamenají, že „žádný člověk nemá jen jednu stránku a že je nutné nalézt soulad mezi vůlí a citem,
silou a technickou jemností, mezi nadšením
a zklamáním“. Velký fanoušek červenobílé síly
žije i mezi námi.
Jaroslav Kocík začal hrát fotbal jako malý
kluk, když začal chodit do školy. „Chodili jsme
se každý pátek prolítat na hřiště. Vedl nás tehdejší
ředitel školy a při zápasech jsem měl číslo 11“ popisuje své začátky Jaroslav. Už v útlém věku začal fandit Slávii pouze proto, že většina ostatních kluků fandila druhému pražskému „S“
- AC Spartě Praha. Zápasy poslouchal v rádiu
a téměř každodenně se se spoluhráči vzájemně
hecovali, který z fotbalových rivalů je ten lepší.
Dorosteneckou úroveň hrál na pozici levého
obránce s číslem 4 v klubu na Větrovech, kam
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partu kluků vozili legendární Škodou 1203.
„Postupně jsem se stal četařem. To, že jsem odmítl donášet na ostatní a pár výletů a oslav mimo
kasárna ze mne udělalo před odchodem do civilu
opět vojína.“ S úsměvem vypráví o své vojenské službě, kde se oblíbenému fotbalu věnovat
nemohl. „Maximálně jsme si na plácku zahráli
nohejbal. Žádný organizovaný sport se tenkrát nekonal.“ říká o tehdejších sportovních aktivitách
Jarda. Po návratu z vojny se stal posilou dražického „C“, které hrálo v Makově. Jeho sportovní a životní cestu narušil vážný úraz. S fotbalem musel kvůli trvalým následkům skončit.

Aktivní posilou dražických fotbalistů je však
i dnes. Jako zaměstnanec obce se stará o hřiště
ve sportovním areálu. Pravidelně ho dle předpovědi počasí zavlažuje, podle přesného rozpisu hnojí a precizně seká. Když byla potřeba,
povzbuzoval společně se svým maskotem náš
kádr před zápasem v šatně.
Jako správný fanoušek vlastní nespočet artefaktů s motivem slávistických barev. Všechny
je má vystavené v červenobílém pokoji, ve kterém i spí. „Už jsem se bál, že to včera nestihnu.
Všechno to vynosit a nandat zase zpátky. Já totiž

včera celý pokoj nově vymaloval.“ Přiznává svou
důkladnou přípravu na mou návštěvu. Skleničky leští pravidelně a zásadně slávistickým
ručníkem. Jednou však slávistické barvy doslova zneuctil. Své první ložní povlečení vypral
na vyšší stupně a z pračky s hrůzou vyndával
růžovou deku a polštář. Hodnota všech klubových předmětů v místnosti přesahuje desetitisíce korun a Jarda při pohledu na poličky rozhodně prohlašuje: „Musím zase něco dokoupit“.
Dominantou pokoje je „šešívané“ křeslo.
V něm probíhá před zápasem striktní rituál.
Rozsvícený andělíček, zpívající maskot a dva
prapory. Všechny uvedené věci mají své přesné místo na stole. Při nástupu hráčů na trávník
pustí Jarda dvakrát popěvek zmáčknutím dlaně maskota. Zároveň v pokoji obejde všechny
fotky slávistů a povzbudí je k dobrému výkonu. „Stihnu to i čtyřikrát.“ říká fanoušek. Ano,
čtete správně. Čtyřikrát se podívá na vítězné utkání Slávie do dalšího soutěžního kola.
Po vyhraném zápase v evropské lize či lize mistrů vyvěšuje slávistickou vlajku před domem.
Vlajka pak vlaje 4 dny. Visí i v době, kdy se Slávie stane mistrem domácí ligy. „A co když Slávie
prohraje?“ troufám se zeptat. „Tak to je hotovo.“
s tragickým výrazem ve tváři odvětí. Po prohraném zápase vůbec nespí a nikdy se na něj
opětovně nekouká.
Na zápasy jezdí příležitostně i do Prahy. Veze
s sebou dres a se vší vervou podporuje „svůj
tým“. Jeho oblíbenými hráči v současné soupisce jsou Alexander Bah a Nicolae Stanciu. Cestu
slávistických hráčů sleduje, i když přestoupí
do jiného klubu. V televizi sleduje i ostatní
národní fotbalové ligy, převážně anglickou
a španělskou. Žádný jiný sport než fotbal nevzal nikdy na milost. A co je pro Jardu nejhorší
myšlenka? „Jak může někdo fandit Spartě! To se
neodpouští! Ani zpověď tento hřích nenapraví.“
s kamennou tváří konstatuje.
Bylo mi potěšením nahlédnout do duše
opravdového fanouška a nikoli Slávii, ale Jardovi přeji mnoho vítězných utkání.
Eliška Pospíšilová 
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Sbor pro
občanské záležitosti
JUBILANTI
(duben – srpen)

Plánované kulturní a společenské akce
27.8.
od 19:00
Hospůdka na hřišti
Loučení s létem
					– DJ Marcus Burian
4. 9.
od 08:00
sportovní areál		
Tenisový turnaj 4her
					„O putovní pohár starosty“
2.10.
od 21:00
KD			
Zábava Keks
21.10. od 16:00
sportovní hala		
Soutěž Táto,
					mámo sportuj se mnou
20.11. od 14:00
sportovní hala
Turnaj O zlatou šipku
27.11. od 16:30
náves			
Rozsvícení vánočního stromu,
					jarmark a prodejní výstava

Jiří Zelenka		

Dražice čp. 267

Anna Čopjanová		

Dražice čp. 171

Pavel Mičík		

Dražice čp. 136

Jaroslava Mičíková		

Dražice čp. 136

Daniela Lepičová		

Dražice čp. 115

Zdeněk Hubálek		

Dražice čp. 244

Ladislav Heřmánek		

Dražice čp. 163

František Paleček		

Dražice čp. 213

Jana Truxová		

Dražice čp. 221

Bohuslav Pekárek		

Dražice čp. 68

Hana Nezbedová		

Dražice čp. 145

Stanislav Fořt		

Dražice čp. 150

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

NARODILI SE

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

Krajský přebor – Muži A
kolo
2
3
4
5
6
7
8
9
1
10
11
12
13
14
15

den
NE
SO
SO
NE
SO
SO
SO
SO
ÚT
SO
NE
SO
SO
SO
SO

datum
8.8.
14.8.
21.8.
29.8.
4.9.
11.9.
18.9.
25.9.
28.9.
2.10.
10.10.
16.10.
23.10.
30. 10.
6. 11.

soupeř
Strakonice - Dražice
Dražice - Čimelice
Český Krumlov - Dražice
Dražice - Jankov
Protivín - Dražice
Dražice - Olešník
Dražice - Milevsko
Osek - Dražice
Dražice - Blatná
Dražice - Rudolfov
Třeboň - Dražice
Dražice - Týn n/V
Sokol SÚ - Dražice
Dražice - Tábor
Prachatice - Tábor

začátek
17:00
17:00
17:00
17:00
15:00
17:00
16:30
16:30
15:30
16:00
10:30
15:30
15:30
14:00
14:00

sraz/odjezd
14:30
16:00
14:00
16:00
12:45
16:00
15:30
14:15
14:30
15:00
8:00
14:30
13:45
13:00
11:00

Vojtěch Hruška		

Dražice čp. 222

Vojtíškovi přejeme do života jen to nejlepší.

Členky SPOZ
Členky SPOZ začaly opět navštěvovat naše
jubilanty. Seniorům, které jsme nemohly navštívit, byly dárkové balíčky s gratulací dodatečně doručeny, popřípadě si je oslavenci vyzvedli na obecním úřadě.
Slíbené divadelní představení „ KAT MYDLÁŘ“ by mělo být nahrazeno. Nový termín
nám zatím nebyl oznámen.
Věříme, že nám to covidová situace dovolí
a budeme si všichni v budoucnu užívat akce,
které plánujeme.
členky SPOZ 
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