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Úvodní slovo starosty

V

ážení spoluobčané!
Mírná zima skončila a na svět se
nám dere nové jarní období. Doufejme, že plné slunečního svitu, závlahy a dobré
nálady nás všech. V uplynulém zimním období,
jako obvykle, proběhlo několik akcí, které obohatily kulturní život v naší obci. Mnozí z vás
se dotazovali, proč se v letošním roce neuskutečnil Obecní a Školní ples. Je potřeba říci, že
jsme velice zvažovali, zda čtyři plesy za sezónu
na velikost naší obce není mnoho. Z diskuse
s oslovenými spoluobčany vzešel návrh pořádat
Hasičský a Obecní ples střídavě jednou za dva
roky. Mě osobně se tento návrh líbí jako vhodná varianta vedoucí ke zvýšení účasti na těchto
kulturních akcích, a tak se můžeme těšit v lednu 2017 na Obecní ples.
Další z obecně diskutovaných událostí v obci
bylo pokácení dřevin v areálu naší školy. Zastupitelstvo na svém jednání odsouhlasilo realizaci tělocvičny u školy, a bohužel některé stromy
a keře přímo zasahovaly do zájmového území
budoucí výstavby. Dřeviny jsme na základě
platného povolení pokáceli, a to dle podmínek
povolení, v době vegetačního klidu. Za sebe
můžu slíbit, že po dokončení výstavby dojde
www.obecdrazice.cz

k vysázení nových dřevin ve větším počtu, než
bylo pokáceno.
V průběhu měsíce ledna nás oslovila Agentura pro podporu podnikání a investic Czechinvest se zájmem o zřízení průmyslové zóny
v severní části katastru naší obce. Proběhla
informativní jednání zástupců obce Dražice,
Czechinvestu, města Tábora a Jihočeského
kraje. Po objasnění záměru se situací zabývalo
rovněž zastupitelstvo naší obce na dvou zasedáních. Závěrem jednání našeho zastupitelstva
bylo vyjádření podpory výše uvedenému záměru za předpokladu splnění podmínek naší obce.
Hlavní podmínkou souhlasu je vybudování
obchvatu komunikace silnice I/19 dle územního plánu. Chtěl bych vám v krátkosti objasnit
argumenty, na základě kterých jsme se rozhodli
pro podporu. Hlavním argumentem je zklidnění
dopravy v naší obci v případě realizace obchvatu, druhým důvodem byla možnost zaměstnání
našich občanů v této průmyslové zóně a v neposlední řadě i zvýšení částky při výběru daně
z nemovitosti. Na druhé straně misek vah leželo
případné zhoršení životního prostředí pro naše
občany. Domníváme se, že realizací obchvatu
a ochranného protihlukového valu okolo zóny

nedojde ke zhoršení kvality života v obci. Je
nám jasné, že výstavba všech objektů a komunikací bude běh na dlouhou trať a rozhodně
nebude dokončena do konce našeho volebního
období. V současné době je záměr ve stádiu projednávání se všemi zúčastněnými subjekty a dle
mého názoru do něj mohou zasáhnout i podzimní krajské volby.
V letošním roce jsme se rozhodli splnit další
ze svých předvolebních slibů, a to je rekonstrukce prostor v restauraci našeho kulturního domu.
Rekonstrukci společně s obcí provádí firma
p. Vačleny, vodoinstalaci p. Soldát a elektroinstalaci p. Chval. Předpokládaný termín dokončení je květen.
Na základě termovizního měření budovy
jsme rovněž zahájili zateplení druhé poloviny
mateřské školy, kde práce provádí firma p. Pavlíka. Rovněž jsme započali úpravu bývalého
obecního úřadu na dva byty. Bourací práce v objektu provádí zaměstnanci obce, stavební práce
zajišťuje firma p. Saluse a předpokládané dokončení rekonstrukce je v tomto roce.
Závěrem mi dovolte, abych vám do jarních
měsíců popřál hodně sil a dobré nálady.
Stanislav Flígr, starosta obce 
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Výtah z jednání zastupitelstva obce
13. jednání, konané dne 26. 11.
 Informace - zpomalovací práh u školy je nainstalován.
 Informace o čerpání rozpočtu obce
k 31.10.2015 a rozpočtové opatření
č. 15/2015, které schválil starosta.
 Odsouhlaseno
znění
Smlouvy
č. 1030026542/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění distribuční
soustavy – zemního kabelu a zemní spojky
NN na pozemcích p. č. 36/14 a 36/15 v k. ú.
Dražice u Tábora, která bude uzavřena mezi
obcí Dražice a společností E.ON Distribuce,
a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice za úplatu ve výši 5 000 Kč bez DPH.
 Schváleno znění darovací smlouvy, kterou MS
Raště daruje obci Dražice 3 000 Kč na údržbu
hřbitova.
 Schváleno znění darovací smlouvy, která
bude uzavřena mezi obcí Dražice a Svazkem
obcí mikroregionu Táborsko. Svazek obcí
touto smlouvou daruje obci Dražice závěsný vysavač Laski VD 440 v pořizovací ceně
102 668,50 Kč.
 Souhlas s právním jednáním ve smyslu zřízení zástavního práva k nemovitostem – bytové jednotce č. 190/21 o velikosti 4+1, spoluvlastnickým podílem o velikosti 7806/86143
na společných částech budovy čp. 190 a spoluvlastnickým podílem o velikosti 7806/86143
na pozemku st.p.č. 431, vše v k. ú. Dražice
u Tábora, ve prospěch Českomoravské stavební spořitelny.
 Schváleno znění kupní smlouvy, která bude
uzavřena mezi obcí Dražice a panem Š.S.
za účelem prodeje bytové jednotky č. 190/21
o velikosti 4+1, spoluvlastnického podílu o velikosti 7806/86143 na společných částech budovy čp. 190 a spoluvlastnického podílu o velikosti 7806/86143 na pozemku st.p.č. 431,
vše v k. ú. Dražice u Tábora.
 Schváleno vyhlášení záměru pronájmů těchto
nemovitostí v majetku obce Dražice:prostory
dílny, přiléhající ke garáži čp. 134, garáž č. 1
v čp. 190, prostory restaurace v Kulturním
domě v Dražicích.
 Schváleno znění Obecně závazné vyhlášky
č. 2/2015 o místních poplatcích.
 Starosta vyzval zastupitele, zda mají nějaké
zásadní připomínky k pracovní verzi návrhu
rozpočtu, který obdrželi na minulém zasedání zastupitelstva. Žádná připomínka nebyla,
proto bude návrh rozpočtu v této verzi vyvěšen na úřední desku OÚ Dražice.
 Podepsán starostou protokol z fyzické kontroly pracovníků ROP Jihozápad na obci Dražice. Předmětem kontroly byla dotace na akci
„Místní komunikace Kulturní dům – kostel
Dražice“. Na základě tohoto úkonu by nám
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měly v nejbližší době přijít finanční prostředky, kterými bude uhrazen úvěr Komerční bance.
Schváleno navýšení stočného o 1,37 Kč bez
DPH. Zároveň 8 hlasy schválili ceny vodného a stočného pro rok 2016 takto: vodné
50,36 Kč bez DPH, stočné 14,97 Kč bez DPH.
Schváleny žádosti obce Dražice o poskytnutí
dotací v roce 2016 na tyto projekty:
z POV Jihočeského kraje – výměna oken
a dveří v čp. 55
z POV Jihočeského kraje – oprava chodníku
před Kulturním domem
z MMR – oprava komunikací a odsouhlasilo
finanční spoluúčast obce Dražice podle podmínek poskytovatelů jednotlivých dotací.
Zamítnuty žádosti Jihočeského centra pro
zdravotně postižené a seniory, o.p.s., Prachatice a Občanského sdružení Prevent Strakonice o finanční příspěvky na rok 2016.
Starosta informoval o řešení problematiky kůrovce v obecních lesích.
Mgr. Růžičková informovala o provedení kontroly hospodaření ZŠ a MŠ Dražice kontrolním výborem se závěrem – bez závad.
Pan Kuldan informoval o kontrole hospodaření obce Dražice finančním výborem se závěrem – bez závad.
Pan Melich informoval o konání výroční schůze SDH Dražice, kde hlavním bodem byla rezignace starosty SDH pana J.S. Výbor rezignaci
přijal. Novým starostou SDH Dražice byl zvolen pan F.M. ml.
Pan Lev informoval přítomné o tom, že majitel sousední nemovitosti opět vznesl námitky
k nově zpracované projektové dokumentaci
Komunitního domu pro seniory.

14. jednání, konané dne 17. 12.
 Informace o čerpání rozpočtu obce k 30. 11.
2015 a schváleném rozpočtové opatření
č. 16/2015
 Schválen přebytkový rozpočet obce Dražice
na rok 2016.
 Schválen rozpočtový výhled obce Dražice
na roky 2016 – 2018.
 Schválen plán inventur pro rok 2015.
 Schváleno znění kupní smlouvy, která bude
uzavřena mezi obcí Dražice a panem Š. S.
za účelem prodeje garáže č. 2 v bytovém domě
čp. 190.
 Schváleno znění Smlouvy č. 1030026135/001
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění distribuční soustavy – kabelu NN
na pozemcích p. č. 381/3, 2204/10 a 2204/11
v k. ú. Dražice u Tábora, která bude uzavřena
mezi obcí Dražice a společností E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České
Budějovice za úplatu ve výši 5 000 Kč bez DPH.

 Schváleno znění Smlouvy č. 1030028202/001
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
umístění distribuční soustavy – kabelu NN
vč. spojky NN na pozemku p. č. 21 v k. ú. Dražice u Tábora, která bude uzavřena mezi obcí
Dražice a společností E.ON Distribuce, a.s.,
F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice za úplatu ve výši 1 000 Kč bez DPH.
 Schválen návrh o minimálních prodejních cenách dřeva těženého z obecních lesů, a to:
výřez dříví III.třídy 1 400 Kč/m3 vč. DPH,
kulatina syrová 800 Kč/m3 vč .DPH,
palivové dříví-samostatně vytěžené
s úklidem 250 Kč/prost. metr vč. DPH.
 Manželé P. požádali o odkoupení garáže
u čp. 134. V současnosti je tento prostor pronajat, obec zatím s prodejem nepočítá.
 Starosta informoval o reakcích na záměry
pronájmů, schválené zastupitelstvem obce
na zasedání dne 26.11.2015:
- prostory dílny, přiléhající ke garáži u čp. 134
– manželé P.,
- garáž č. 1 v čp. 190 – pan J.S.,
- prostory restaurace v KD Dražice – pan J.S.
Vzhledem k tomu, že o každý prostor má zájem jeden nájemce, bude s těmito uchazeči
v nejbližší době uzavřena nájemní smlouva
za finančních podmínek, uvedených v záměrech pronájmů.
 Starosta seznámil přítomné s aktualizací plánu investic vodohospodářského majetku obce
Dražice pro rok 2016.
Schváleny připravované rozpočty na dotační
tituly, o které se bude žádat.
Toulava, o.p.s., se sídlem v Táboře požádala
obec Dražice o každoroční poskytnutí desetiprocentního podílu z vybraného lázeňského
a rekreačního poplatku na společnou propagaci turistického sdružení Toulava.
 Domácí hospic Jordán o.p.s., požádal o finanční dar. Vzhledem k tomu, že tato organizace poskytla pomoc i občanům z obce Dražice, schválili zastupitelé 8 hlasy poskytnutí
finančního daru ve výši 5000 Kč.
 Zamítnuta žádost o příspěvek Centra pro lidi
ohrožené drogou Auritus Tábor.
 Schváleno podání žádosti o dotaci na výměnu 2 vstupních dveří do ZŠ Dražice za účelem
bezbariérového vstupu.
 Starosta informoval o změně nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Na základě této
změny dojde ke zvýšení částek měsíčních
odměn poskytovaných za výkon funkce
uvolněným i neuvolněným členům zastupitelstev územních samosprávných celků
o 3 % s účinností od 1. ledna 2016. Zastupitelstvo obce 8 hlasy rozhodlo ponechání
mezd neuvolněných zastupitelů obce Draži-
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ce i po 01.01.2016 na stávající výši, nebudou se navyšovat.
Starosta informoval o novele zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
na základě kterého dochází ke změnám v působnostech silničního správního úřadu u obcí.
Starosta informoval o tom, že obec Dražice
zahájí revizi a úpravu Územního plánu obce
Dražice, který je platný 5 let.
Schválen Plán práce zastupitelstva obce Dražice na rok 2016.
Byla zahájena jednání s majiteli pozemků pod
budoucí cyklostezkou Dražice-Všechov-Tábor
v části k. ú. Dražice u Tábora. V současnosti je
hotová projektová dokumentace.
Informace o přípravě výměny vstupních dveří
do kulturního domu Dražice.
Informace o stavebních úpravách 1.třídy ZŠ.
Informace o kácení některých stromů v areálu
ZŠ Dražice v místě stavby budoucí tělocvičny.
Informace o žádosti pana J. D., týkající se
osazení zrcadla za účelem zlepšení výhledu
při výjezdu od rodinného domu pana J. D.
a chatařů na silnici 1. třídy (u Zajíčkova Mlýna). Dále pan J. D. požádal o řešení problémů
přepadu obecní sedimentační jímky – dochází k podemílání břehu Vlásenického potoka
u jeho rodinného domu.
Pan Melich vznesl návrh, aby se osadila výstražná značka na plot pana Erfaňuka v místě zúžení místní komunikace Kulturní dům
– kostel. Starosta odpověděl, že komunikace
je řádně zkolaudována a není nutné provádět
další úpravy.












15. jednání, konané dne 28. 1.
 Informace o čerpání rozpočtu obce
k 31.12.2015 a schváleném rozpočtové opatření č. 17/2015.
 Schváleno znění „Souhlasného prohlášení
čj. MO: 543-8/2016-6440 o přechodu
vlastnického práva na obec podle zákona
č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí
z majetku České republiky do vlastnictví obcí,
ve znění pozdějších předpisů“, na základě kterého převede ČR – Ministerstvo obrany obci
Dražice pozemky p. č. 1679 a 1682 v k. ú. Dražice u Tábora.
 Schválena „Smlouva o zřízení služebnosti
užívacího práva čj. MO: 543-9/2016-6440“,
na základě které zřídí oprávněná osoba – ČR –
Ministerstvo obrany a povinná osoba – Obec
Dražice služebnost užívacího práva k pozemkům p. č. 1679/2 a p. č. 1682/2 v k. ú. Dražice
u Tábora.
 Schváleno zhotovení geometrického plánu
na oddělení pozemku p. č. 80 v k. ú. Dražice
u Tábora, poté bude vyhlášení záměru prodeje
nemovitosti čp. 2 k. ú. Dražice.
 Odsouhlaseno složení povodňové komise
obce Dražice takto:
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Předseda
Stanislav Flígr
Místopředseda
Lubomír Smažík
Zapisovatel
Jaroslava Slabá
Člen
Ladislav Lev
Člen
Michal Páša
Předsedkyní výboru životního prostředí zvolena Ing. Eliška Pospíšilová. Zároveň odsouhlaseno, že výše jmenovaná nebude za výkon
funkce předsedkyně výboru životního prostředí pobírat žádnou odměnu.
K 31.12.2015 překročil počet obyvatel obce
Dražice hranici 800, proto je možné z tohoto
důvodu navýšit odměny členům zastupitelstva s platností od 01.01.2016. Zastupitelé 8
hlasy odsouhlasili, že výše odměn členů zastupitelstva od 01.01.2016 zůstane beze změn.
Starosta předložil zastupitelstvu „Inventarizační zprávu o provedení inventarizace majetku a závazků obce Dražice za rok 2015“ – inventarizace proběhla bez závad.
Ing. Pospíšilová informovala o připravené
žádosti o dotaci na zřízení bezbariérového
vstupu do ZŠ Dražice. Dále předložila a okomentovala materiál – „Strategie odstraňování bariér v objektech občanské vybavenosti
– obec Dražice“. Zastupitelé 8 hlasy schválili
„Strategii odstraňování bariér v objektech občanské vybavenosti – obec Dražice“.
Rozhodnutí o neaplikování inflační doložky
u nájemních smluv obce Dražice ve výši 0,3 %.
Schváleno poskytnutí finančních darů a neinvestičních dotací níže uvedeným subjektům:
ZŠ a MŠ Dražice
660 000 Kč
neinv. příspěvek na provoz
Nezávislá organizace mládeže
10 000 Kč
finanční dar
Leteckomodelářský klub Dražice
10 000 Kč
finanční dar
Sdružení rodičů ZŠ Dražice
10 000 Kč
finanční dar
SDH Dražice
10 000 Kč
finanční dar
Dražičtí komedianti
10 000 Kč
finanční dar
Myslivecký spolek Dražice
10 000 Kč
finanční dar
TJ Dražice
240 000 Kč
neinvestiční dotace
Ochrana fauny ČR – Votice
2 000 Kč
finanční dar
Domácí hospic Jordán
5 000 Kč
finanční dar
ZŠ a MŠ Kaňka Tábor
2 000 Kč
finanční dar
Odsouhlaseno znění darovacích smluv
a smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace.
Informace o závadě na výtahu v bytovém domě
čp. 260 – vyhořel frekvenční měnič, společnost
Kone, která nám tento výtah servisuje, by tuto
závadu odstranila za cca 140 000 Kč. Starosta
oslovil jinou firmu – Milan Chalupa, který tuto
závadu odstraní za cca 80 000 Kč.

 03.02.2016 proběhne na OÚ jednání se společnosti Schweighofer a CzechInvest.
 Informace o odhadu ceny za novou střechu
na základní škole ve výši 1,5 mil. Kč.
 Informace o poruše vodovodu ve sportovním
areále a jejím zatím provizorním odstranění.
 Informace o jednáních s majiteli pozemků pod
budoucí cyklostezkou ke Všechovu, kdy část
s prodejem nesouhlasí.
 Paní Mičíková informovala o přípravách
a projektech mobilních služeb a péče o seniory. Dále informovala o počtu občanů obce
Dražice k 31.12.2015 a o organizací gratulací
k dožitým jubileím občanů.
 Pan Lev informoval, že byly vypořádány další
připomínky ke stavebnímu řízení ke stavbě
domu pro seniory a stavební úřad oznámil pokračování tohoto stavebního řízení.
 Pan Erfaňuk z řad občanů požádal, aby byl
před jeho domem namontován retardér, neboť vozidla kolem jeho domu projíždí nepřiměřenou rychlostí. Starosta reagoval, že bere
tuto informaci jako podnět. Věc bude prověřena a přijata opatření s rozhodnutím do příštího jednání zastupitelstva.

16. jednání, konané dne 24. 2.
 Prověřeno dopravní značení na úseku komunikace za kulturním domem s návrhem 3 opatření. Umístit značku zúžená vozovka, dále značku pozor děti a odrazku na obrubník u zúžení.
 Informace o čerpání rozpočtu obce
k 31.01.2016.
 Schváleno rozpočtové opatření č. 1/2016.
 Schváleno vyhlášení záměru prodeje nemovitosti čp.22 včetně příslušenství a pozemků
st.p.č. 54 o výměře 408 m2, p.č. 80/2 o výměře 333 m2, p.č. 78/4 o výměře 179 m2, vše
v k.ú. Dražice u Tábora za cenu minimálně
400 000 Kč.
 Schváleno podání žádosti o dotaci na Úřad
práce v Táboře ohledně zaměstnání 3 pracovníků na veřejně prospěšné práce pro obec Dražice a odsouhlasena finanční spoluúčast obce
dle podmínek poskytovatele dotace.
 Dne 02.02.2016 proběhla kontrola obce Dražice Okresní správou sociálního zabezpečení
v Táboře se závěrem – bez závad.
 Schváleno stanovisko obce Dražice k podpoře
vybudování průmyslové zóny v oblasti Dražice-sever.
 Starosta navrhl pořídit pro obec Dražice set
na opravu komunikací a okomentoval nabídku na koupi od firmy Moram CZ, s.r.o., divize
Infra Topas. Zastupitelé schválili nákup jednoho dílu.
 Starosta informoval o poděkování Domácího
hospicu Jordán, Centra ochrany fauny ČR
i ZŠ a MŠ Kaňka obci Dražice za poskytnuté
finanční dary.
pokračování na str. 4 ▶
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Výtah z jednání
zastupitelstva

Odpadové hospodářství

▶ pokračování ze str. 3

 Uzávěrka příspěvků do občasníku č. 1/2016 je
10.03.2016.
 Starosta informoval o probíhajícím zateplení
mateřské školy a dále o připravované opravě
WC u restaurace kulturního domu dle projektové dokumentace k nástavbě KD.
 Na základě informací p. Mičíkové byly projednány připomínky paní M. CH.
 Ing. Pospíšilová informovala o tom, že základní školu v současné době navštěvuje
52 dětí a do budoucí 1. třídy bude přijato
22 dětí. 

Dotace v roce 2016
Koncem roku 2015 jsme požádali o dvě
dotace z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje. První žádost jsme podali na akci
„Oprava chodníku před kulturním domem“,
celkové náklady akce by měly být 396 000 Kč,
o 100 000 Kč jsme požádali Jihočeský kraj.
Druhá žádost byla podána na akci „Výměna
oken a vchodových dveří u bytového domu
čp. 55“, celkové náklady této akce budou přibližně
401 000 Kč, požádali jsme o 150 000 Kč.
Další žádost byla podána v lednu letošního
roku na Ministerstvo pro místní rozvoj na záměr „Oprava místních komunikací Dražice“.
Rádi bychom za pomoci tohoto dotačního titulu opravili komunikaci od kostela k čp. 97
(Voštovi), k čp. 28 (Chvalovi) a k zahrádkářské
kolonii u kostela. Celkové náklady dle rozpočtu by měly činit 1 240 755 Kč, obec požádala
o 620 377 Kč.
V únoru letošního roku jsme, jako každoročně, podali žádost na Úřad práce v Táboře o zřízení pracovních míst na veřejně prospěšné práce. Požádali jsme o 3 pracovní místa, bohužel
se v letošním roce změnily podmínky zaměstnávání těchto pracovníků – doba, po kterou
mohou být zaměstnáni, se snížila na 6 měsíců,
takže budeme tyto pracovníky zaměstnávat
pouze od května do října.
Zatím posledním dotačním titulem, o který
jsme projevili zájem je „Podpora odstraňování
bariér v objektech občanského vybavení, v dopravní infrastruktuře a na veřejných prostranstvích“ z dotačního programu Jihočeského
kraje. Žádost byla podána na projekt „Škola
bezbariérová – nové vstupní dveře a dorozumívací zařízení v ZŠ Dražice“. Počítáme s celkovými náklady ve výši 106 878 Kč, po poskytovateli dotace požadujeme částku 60 000 Kč.
Všechny žádosti jsou v současné době
ve stadiu schvalování - čas ukáže, jak jsme byli
úspěšní.
Jaroslava Slabá 
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Jsme v období, kdy se „Matka Příroda“ nemůže rozhodnout, zda už bude jaro, nebo nás
ještě potrápí mrazíky, plískanicemi či dokonce
větší sněhovou pokrývkou, se kterou doposud
šetřila. S jarem je většinou spojeno „vyklízení
sklepů“ a obnova zahrádek po zimě. A jsme
u odpadů. Máme za sebou druhý rok provozu
sběrného dvora a první rok sběru biologicky
rozložitelných odpadů.
Co se sběrného dvora týče, ukázalo se, že
jeho vybudování byla správná volba. Sběrný
dvůr je hojně využíván, jak našimi občany, tak
majiteli rekreačních objektů v katastru obce.
V roce 2015 jeho obsluha přijala cca 53 t odpadů z toho cca 8 t elektrozařízení. V porovnání
s rokem 2014 prošlo sběrným dvorem o cca
13 t odpadu více. Náklady na odvoz a likvidaci
odpadů činily cca 60 000 Kč, za zpětný odběr
elektra, prodej železa, papíru a PET lahví jsme
obdrželi přibližně 37 000 Kč. Po prvním roce
provozu, kdy už jsme měli představu, co provoz
sběrného dvora obnáší a stojí, jsme se začali zajímat o další, levnější možnosti likvidace odpadu. Navázali jsme spolupráci s firmou MH odpady v Drhovicích, kam si odpad sami vozíme
(šetříme náklady na dopravu) a dokonce nám
za papír a PET lahve zaplatí. Ukázalo se, že je
pro nás finančně výhodnější, některý odpad
z nádob na separaci rozmístěných po obci svézt
do velkoobjemových kontejnerů ve sběrném
dvoře ve vlastní režii dle aktuální potřeby a zaplatit vývoz většího množství odpadu jednou
za čas. Při objednání svozu u firmy Rumpold se
platí za svoz každého kontejneru bez ohledu,
zda je či není zcela naplněn, tím se zbytečně
vynakládají peněžní prostředky. Za to, že náklady na sběrný dvůr nerostou více, než je potřeba, vděčíme především obsluze. Ta dohlíží
na správné roztřídění a často odpad rozebírá
na jednotlivé suroviny. Snad se pan Veselov-

ský s panem Samcem na mne nebudou zlobit,
když vyzdvihnu práci pana Kocíka, který naším
dvorem doslova žije. V loňském roce probíhala
soutěž mezi sběrnými dvory, do které jsme se
také zapojili. Vavříny jsme sice neposbírali, ale
potěšily nás kladné reakce zejména na obsluhu, které při svém hlasování lidé uváděli.
A nyní bioodpad. Loni jsme z dotace OPŽP
zakoupili multikáru s nosičem kontejnerů,
kontejnery a štěpkovač. V loňském roce jsme
k nastavenému systému sběru bioodpadů
neobdrželi žádné výrazné připomínky, proto v něm pokračujeme také letos. Od dubna
do října budou po obci rozmístěny kontejnery
ve stejných místech jako vloni (sídliště západ
– u kontejnerů na separovaný odpad, náves,
východ obce – u hnízda separovaného odpadu naproti Sakutusu a před sběrným dvorem).
Kontejnery budou přistavovány v pátek a vyváženy v pondělí. Do těchto kontejnerů házejte
pouze biologický odpad – trávu, listí a drobné
větvičky. K likvidaci větví můžete využít obecní štěpkovač. Seštěpkování a případné uložení
většího množství větví je možné v pracovní
době, po domluvě s panem Samcem na telefonu 775 682 629. Běžné množství se štěpkuje
zdarma. Při štěpkování většího množství, což
odpovídá naplnění více než jednoho kontejneru, si zájemce uhradí pohonné hmoty do štěpkovače.
Na závěr si dovoluji připomenout, že splatnost místních poplatků za komunální odpad a psy je do 30.06.2016. Uhradit je můžete v hotovosti, v úředních hodinách v kanceláři
OÚ nebo bankovním převodem. Bližší informace najdete na webových stránkách obce
www.obecdrazice.cz v záložce odpady – komunální odpad.
Blanka Čítková 
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Optimistické ohlédnutí

Nový rok, zápis do 1. třídy, vysvědčení za
1. pololetí – vše je úspěšně za námi. K zápisu
do 1. třídy se dostavilo 22 předškoláků. Všichni
byli přijati a 1. září všechny čeká vstup do velké
školy.
Výuka v naší škole probíhá v souladu s tematickými plány. Učení prožitkem pomáhá našim
žákům propojovat teorii s reálným životem.
Ve škole proběhla i celá řada soutěží. V lednu žáci 5. ročníku úspěšně zvládli okresní kolo
matematické olympiády. V únoru škola žila
turnajem ve vybíjené a koncem měsíce sport
vystřídala poezie. Nejúspěšnější budou opět
reprezentovat školu v okresním kole. V březnu
se žákyně 4. ročníku zúčastní pěvecké soutěže

Jihočeský zvonek. Chlapci ze 4. a 5. ročníku se
v dubnu chystají na florbalové utkání v Chotovinách.
Dění ve škole je velmi rozmanité. Všichni
pedagogičtí pracovníci se svým profesionálním přístupem snaží probudit u žáků zájem
o vědění, sport, hudbu. Občas je to úsilí téměř
nadlidské.
A co si přát na závěr? Aby se naši žáci těšili do školy a rodiče nám své děti do školy rádi
posílali.
To bude největší odměna jak pro nás pedagogy, tak i pro zřizovatele, pro kterého je naše
škola velkou prioritou.
Marcela Vosátková 

Textilní kontejner
Společnost Dimatex se již od roku 1991
zabývá sběrem, tříděním a re-cyklací textilu.
Ve spolupráci s obcí Dražice vytřídila a zpracovala v roce 2015 více než 4 000 tun textilního
odpadu.
Jsme partnerem Českého červeného kříže v rámci projektu Textileco a Charity Česká
republika. S vaší pomocí pravidelně poskytujeme ošacení neziskovým organizacím a lidem
v nouzi. V roce 2015 obdržely neziskové organizace částku přesahující 1 750 000 Kč. Společnost Dimatex chce být Váš stabilní, spolehlivý
a blízký partner pro ekologické zpracování nepotřebných oděvů.
Nepotřebné ošacení, obuv a hračky, prosíme
i nadále vkládejte do našich kontejnerů zabalené v igelitových taškách či pytlích. Do kontejneru nepatří komunální odpad, matrace, polštáře, záclony
ani kobercové
výrobky.
Naším cílem
je znovu zhodnocení druhotných
surovin
s pozitivním vlivem na životní
prostředí.
Děkujeme,
že nám pomáháte pomáhat.


Aktivní anglický týden a Recitační soutěž
V listopadu loňského roku proběhl
v naší škole již tradiční týden anglického jazyka. Mezinárodní škola SIDAS
k nám do školy vyslala zkušeného lektora,
p. Roberta C. Bye, který s dětmi pracoval
každý den čtyři vyučovací hodiny. Děti se
naučily mnoho nového o angličtině, o Velké Británii, trénovaly svoje schopnosti
porozumět a užily si mnoho her. Týden
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pro ně byl jistě velmi náročný, ale zároveň
velmi přínosný.
Dne 23. února na naší škole proběhlo školní kolo recitační soutěže. Všechny děti si
vybraly báseň a s učitelkami nacvičily její
recitaci. Nejlepší ze tříd postoupily do školního kola. V porotě zasedla i paní Libuše
Skaláková a pomohla vybrat tři nejlepší.
V první kategorii, mezi žáky 2. – 3. třídy, byli

nejlepší Antonín Novák, Michaela Běhounová a Anička Suchopárová. Ve druhé kategorii,
mezi žáky 4. – 5. třídy, nejlépe obstáli Denisa Stuchlíková, Lucie Jedličková a Vojtěch
Novák. 8. března nás žáci reprezentovali
na okresním kole soutěže v Táboře. Náš velký
dík patří paní Libuši Skalákové za její odbornou pomoc a podporu.
Olga Makovcová 
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Školní
karnevalový den

Družina II. oddělení

V úterý 23. února se místo žáků objevily
ve škole pohádkové postavy: princezny, kouzelníci a kouzelnice, kovbojové, piráti, čarodějnice
a mnoho dalších. Všichni zasedli do lavic, a pod
vedením paní učitelek představujících čarodějnici, lesní vílu a květinovou vílu, probíhala každodenní výuka. Odpolední družinový program
pokračoval v podobě karnevalové diskotéky.
Paní vychovatelky se proměnily v šaška a vodníka a obě připravily pro děti celou řadu soutěží, tanečků a veselé zábavy s balónky. Jako
na správné diskotéce nechyběla ani barevná
světla a kouřová mlha. Velké nadšení vyvolala
bohatá tombola, ze které si každý odnášel věcnou cenu. Díky bohatému programu a dobré
zábavě celý školní den rychle utekl a děti odcházely domů spokojené.

Jarka Salabová 

Perníková
chaloupka jinak
Ve středu byly děti z MŠ a ZŠ pozvány na pohádku do školy. Všem šikulům z dramatického
kroužku, pod vedením p. Drtinové a p. Mičíkové patří poděkování za nápadité zpracování
Perníkové chaloupky. Každý z herců předvedl
dokonale svou roli a naučený text. Všem zúčastněným se představení moooc líbilo a děti
z MŠ předaly hercům odměny. Již teď se těšíme
na další divadelní představení.
Lucie Křížovská 
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Během prvního pololetí si děti velice oblíbily prostory nové družiny. Šikovné ruce dětí se
spojily s fantazií a tvořivostí a daly vzniknout
krásným obrázkům a zajímavým předmětům.
Také se zapojily do projektu „Dravci nebes“
který se skládá ze třech úkolů. První zadání
děti splnily úspěšně a nyní pracují na druhém
úkolu, který zní „ vyrobit unikátní krmítko
pro ptáčky“. Je to velká výzva pro děti a ony se
do práce vrhly s velkým nadšením. Výherci si
potom budou užívat volný pobyt v Krušných
horách. Moc jim to přejeme a držíme palce. Velice si také užívají kroužek vaření v rámci dru-

žiny. Každou sudou středu odpoledne se školou linou úžasné vůně připravovaných pokrmů.
Na menu je vždy připraven jeden studený předkrm, hlavní jídlo a nějaká sladká tečka. V týmu
je mnoho talentovaných kuchařů .
Velkou událostí je pro děti přespávání v družině. Tentokrát se vydáme do Tábora trochu
si zařádit na laser game, potom se přesuneme
do školy, kde si dáme k večeři boloňské špagety vlastní výroby a den zakončíme povídáním,
soutěžemi a třeba i hezkým filmem. Přeji dětem hodně radosti a příjemné zábavy.
Jitka Richtrová 

Ve školce nám to rychle utíká
Vesele a bez větších problémů jsme zahájili druhé pololetí. V únoru jsme si zatancovali a zasoutěžili na karnevalu ve školce
a podívali se na pohádku „Povím ti to příslovím.“ Končí nám úspěšný projekt pro předškoláky „Škola nanečisto“ a výuka plavání
v Táboře.
A co nás čeká? Ještě shlédneme pět divadelních pohádek ve školce, dozvíme se, co je to
„zdravá výživa“, zaposloucháme se do „světa
bubnů.“ Také nás navštíví naši oblíbení pejsci

(Canisterapie). S rodiči se pobavíme na „čarodějnickém odpoledni“ a s předškoláky se
rozloučíme na zahradní slavnosti. Plánujeme
výlety do Hopsária v Českých Budějovicích
a do ZOO Větrovy.
Ještě jedno důležité sdělení! 28. 4. 2016 se
koná zápis do MŠ v Dražicích. Zástupci dětí
si přinesou rodný list dítěte a OP. Těšíme se
na vás v době od 13 – 16 hodin v mateřské
škole.
Věra Packová 
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Projekt, který nás baví
V rámci Rozvojového programu „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání
2016“ podala naše MŠ úspěšně projekt s názvem „Chci se učit, chci si hrát, ve školce, kde
to mám rád“.
Pro tento rok jsme získali dotaci MŠMT
ve výši 30 000 Kč, které budou použity na modernizaci našeho logopedického koutku. Chtěli
bychom se zaměřit na moderní informační
technologie, zejména na nákup dataprojektoru a notebooku. Naším úkolem je posilovat
rozvíjení obsahové stránky řeči, slovní zásoby,
artikulaci, koordinaci hrubé a jemné motoriky
a i tím zamezit mnohdy zbytečným odkladům
školní docházky. Do MŠ dochází stále více dětí
s nejrůznějšími vadami a poruchami řeči, a tak
by nám měly výukové programy, zaměřené
na posílení všech jazykových rovin řeči, spolu
s informační technologií, naši práci zpestřit,
obohatit a zkvalitnit.
Mateřská škola spolupracuje s klinickým
logopedem, který za námi přijel a provedl
u dětí bezplatné logopedické vyšetření. Tímto
vycházíme vstříc i rodičům našich dětí, s kte-

rými jsme připraveni tuto problematiku řešit.
Mohou se přijít kdykoliv podívat do logopedic-

kého koutku a prohlédnout si pomůcky, se kterými děti pracují.
Martina Barboříková 

Škola nanečisto 2015/16
V dalším školním roce můžeme říci, že již
tradičně proběhla „Škola nanečisto“. Připomínám, že se jedná o společná setkání rodičů s jejich nastávajícími školáky v prostorách školy,
kde paní učitelky ze školy a školky připravují
program, ve kterém si děti hravou formou procvičí své předškolní znalosti.
V listopadu proběhla „Škola barevná“ s říkadly, písničkovým počítáním, geometrickými

www.obecdrazice.cz

tvary a barvami. V lednu „Škola školní“ plná
školních předmětů, orientací v prostoru, došlo
i na taneček a vyrábění sněhuláků. V březnové
„Škole poslední“ byl čas na pohádky, na obrázky s opaky, pantomimu, trochu anglických slovíček a zdobení velkých písmen.
Zájem dětí, rodičů a celková atmosféra setkání nás těší.
Hana Krátká 
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Svatomartinské putování
Pro malé i velké se v několika posledních
letech stalo v Dražicích příjemným symbolem
pro příchod prvních sněhových vloček Svatomartinské putování v podobě lampionového
průvodu. Římský voják v doprovodu bubeníka
a pážat s pochodněmi za námi přišli a sdělili,
kde a jak vznikla pradávná legenda o Svatém
Martinovi a kdo vlastně onen Svatý Martin
byl. Za rytmického bubnování, světel pochodní a desítek svítících lampionů, prošel průvod
částí Dražic. U kostela sv. Jana Křtitele se
k průvodu přidal i sám Martin na bílém koni,
aby všechny doprovodil do areálu TJ, kde byl
pro zahřátí připraven teplý čaj a pro naplnění
bříšek svatomartinské rohlíčky. Pro ještě větší
rozzáření dětských očí byly, v podobě ohňostroje, vypuštěny k nebi tisíce prskajících hvězdiček.
Katka Skaláková 

Adventní jarmark

V předvečer první adventní neděle, uspořádalo sdružení rodičů, za pomoci obce, MŠ
a ZŠ Dražice, adventní jarmark spojený se slavnostním rozsvěcením stromečku, který je pro
mnohé z nás symbolem Vánoc. Do sváteční
atmosféry adventních dnů nás uvedly koledy
v podání Dražických komediantů. Je naprosto úžasné, že skvělé hudební vystoupení bylo
v podání nám blízkých lidí. Za vůně punče
a vánoček, které pro návštěvníky jarmarku připravili v místní škole, si mohli malí i velcí užít
společenskou akci, při které měli příležitost

koupit si vánoční dekorace, drobné dárečky
pro své milé, jmelí pro štěstí a pečené prasátko,
které se v průběhu celého odpoledne otáčelo
na grilu a svou vůní nalákalo nejeden mlsný
jazýček. Výdělek z jarmarku je určen pro děti
předškolního i školního věku a to prostřednictvím jak přímého daru MŠ a ZŠ, tak i v podobě
zábavných akcí, které pro vás všechny sdružení
rodičů v průběhu celého roku organizuje. Chcete-li si jakoukoli akci připomenout, nebo se naopak nechat nalákat na ty budoucí, navštivte
www.srdrazice.cz.
Katka Skaláková 

Dražický košt pálenek
3. ročníku Dražického koštu pálenek konaného v sobotu 5. března 2016 se zúčastnilo
celkem 28 koštérů, kteří koštovali celkem 32
vzorků pálenek. Rekordní počet vzorků byl
z celkem 10 palíren, nejvíce pálenek bylo z Dobešova. Nejvzdálenější pálenky byly vypáleny
v Nivnici u Uherského Hradiště, Vřesovicích
u Prostějova a Rokytnici v Orlických Horách,
takže je možno prohlásit, že už z tradičního
Dražického koštu pálenek se stává akce celostátního charakteru.
Pálenky byly hodnoceny ve třech kategoriích: slivovice (Š), pálenky z jablek (J), ostatní
pálenky (P). Ke koštu byly přijaty pouze legálně vyrobené pálenky v pěstitelských pálenicích. Vlastního koštu se mohla zúčastnit pouze
osoba starší 18 let. Kromě účastníků, kteří přihlásili vzorky do soutěže a jejich doprovodu se
koštu účastnilo i 6 dalších osob. Každý koštér
si mohl vybrat, kterou z kategorií bude koštovat, případně mohl koštovat 2 nebo dokonce
všechny 3 kategorie. 10 odvážlivců okoštovalo
všechny vzorky.
V jednotlivých kategoriích dopadli nejlépe:
a) slivovice (Š): 1. Miroslav Bervida z Radkova (slivovice 52% vypálená v Benešově),
2. František Samec z Dražic (slivovice 50%
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z Dobešova), 3. Alenka Veselá z Dražic (slivovice 51% ze Šimpachu)
b) pálenky z jablek (J): 1. Stanislav Benda
z Pohoří (kalvádos 51% vypálený v Pohoří),
2. Petr Svatoš z Krasolesí u Pacova (jabčák
50% z Hvozdce u Lišova), 3. Pavel Samec
z Dražic (jabčák 52 % ze Šimpachu)
c) ostatní pálenky (P): 1. Vladimír Bareš
z Nových Dvorů (meruňka 48% vypálená
v Dobešově), 2. Rudolf Louda přechodně
v Dražicích (rybízovice 50% ze Žišova),
3. František Samec z Dražic (zahradní směs
50% z Dobešova)

Kvalita pálenek neustále roste, i tentokrát
se pálenky z Dražic a okolí umístily hodně vysoko. Oceněným předal diplomy starosta obce
Dražice a popřál nám veselou dokoštnou, což
byla volná zábava, která se po oficiální akci rozeběhla, a zároveň nás všechny pozval na další
ročník Dražického koštu pálenek zase za rok.
3. ročník Dražického koštu pálenek může být
však ročníkem posledním, neboť naše aktivní
vláda bohužel předložila na podzim loňského
roku do parlamentu návrh zákona, který podobné akce v budoucnu, pro nás zcela nepochopitelně, zakáže.
František Kotšmíd 

www.obecdrazice.cz
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Sbor dobrovolných hasičů
Vážení spoluobčané, kolegové hasiči,
po odstoupení dosavadního starosty SDH Dražice
pana Jaroslava Soldáta jsem byl na výroční valné hromadě zvolen do této funkce. Chtěl bych touto cestou
poděkovat panu Soldátovi za veškerou činnost, kterou pro sbor vykonal. Zároveň mu přeji mnoho zdaru
na jeho nové pozici – starosty našeho okrsku. Věřím,
že i nadále zůstane platným a aktivním členem našeho
sboru.
Ve svém funkčním období vidím budoucnost v práci
s mládeží, doplnění výstroje a výzbroje SDH. Pokračování v úspěšných kulturních akcích, které zastřešujeme. Za samozřejmost považuji úzkou spolupráci s naším partnerem, obcí Dražice. Myslím, že loňské horké
léto dokonale prověřilo naši zásahovou jednotku obce.
Při několika požárech jsme ukázali, jak jsme platní
a potřební. Je dobré vědět, že se v případě mimořádné situace mám o koho opřít a to jak o celý výbor, tak
i o řadové členy. Závěrem bych chtěl poděkovat za důvěru do mne vloženou.
František Mácha ml. 

NOM Dražice
V uplynulém období uspořádala nezávislá organizace mládeže několik tradičních akcí. Předvánoční doba patřila mikulášské nadílce. Mikuláš s andělem obešli domácnosti s dětmi, kterým
za básničku nebo písničku nadělili sladkosti a drobné dárky. Čerti se postarali o symbolické
trestání a strašení zlobivých dětí. V únoru prošel obcí průvod rozmanitých masek. Při obchůzce
od domu k domu se zpívalo, tancovalo a žertovalo. Karnevalové období završil Dětský maškarní
ples. Na parketu předvedly své taneční umění děti v pestrých kostýmech. Celé maškarní odpoledne doprovázely soutěže a hry. Všem děkujeme za účast a těšíme se na další kulturní akce.
NOM Dražice 

SDH Dražice
















Zápis z VVH 2015
(21.11.2015)
 proslov členů výborů SDH (přednesení výsledků, plánů, informace
o stavu techniky)
zpráva kontrolní a revizní rady – bez závad
rezignace starosty SDH pana Jaroslava
Soldáta
proslov velitele zásahové jednotky obce
pana Michala Páši (informace o zásazích
na střelnici Dražice, nutnost dovybavení jednotky potřebnou výstrojí)
volba nového starosty SDH, zvolen pan
František Mácha mladší
proslov velitele okrsku pana Jaroslava
Chvála
host, starosta okresu pan Alois Pazdera informoval o novinkách z KSH a SH
ČMS
pan Alois Pazdera a pan Jaroslav Chvál
předali vyznamenání členům SDH
poděkování všem členům za spolupráci
od odstupujícího starosty pana Jaroslava Soldáta
proslov nového starosty pana Františka
Máchy
diskuse
usnesení

Dne 23.01.2016 se konal hasičský ples.
V letošním roce nás potěšila zvýšená návštěva Vás občanů. Všem, kteří se zastavili
a příjemně se bavili, děkujeme. Těšíme se
za rok na viděnou.
AKCE na 1. pololetí 2016
 02.04.2016 – sběr „ŽELEZNÉHO ŠROTU“, prosíme občany, aby odpad připravili až v den konání sběru
 23.04.2016 – sběr „KAMENE“
 28.05.2016 – okrsková soutěž v Radkově, tímto jste všichni srdečně zváni
 17.06.2016 – dálková doprava vody
v Radimovicích
Aleš Melich 

www.obecdrazice.cz
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„A“ mužstvo dospělých
Začátkem nového kalendářního roku zahájili svoji přípravu také hráči našeho „A“ mužstva.
Dražické hráče čeká velmi perné jaro, jelikož
mají na svém kontě po podzimní části soutěže pouze 17. bodů. Tento bodový zisk jim stačí
na 14. místo krajské tabulky.
V zimním přípravném období hráči nabírali
především fyzickou kondici. Při tréninkovém
procesu využívali domácí přírodní terény a odlehčovací hřiště. V závěru přípravy absolvovali
několik tréninkových jednotek na táborské
umělé trávě. Během přípravy sehráli samozřejmě i několik přátelských přípravných utkání,
v nichž porazili mimochodem 3:0 Sokol Bernartice a 0:4 prohráli s divizním Milevskem.
Hráčský kádr by měl být v podstatě stejný
jako v podzimní části soutěže, bohužel do poslední chvíle není známo jeho přesné složení.
Všechny fanoušky srdečně zveme na domácí
utkání. Přijďte nás na jaře opět podpořit.
trenéři – M. Veselý, J. Fořt 

Mladší přípravka
Naši nejmladší fotbalisté zahájili svoji přípravu začátkem ledna. Tréninkové jednotky
absolvovali jednak v malé dražické tělocvičně,
ale také ve velké tělocvičně na ZŠ Zborovská.
Během zimní přípravy sehráli dva halové turnaje a několik přátelských utkání. Hned svůj
první okresní turnaj, hraný v Soběslavi, dokázali dražičtí hráči vyhrát. Ve druhém skončili
na čtvrtém místě.
trenéři - M. Volek, L. Bauer 

Mladší žáci
Mladší žáci jsou naší velkou chloubou
a po podzimu i nejúspěšnějším mužstvem
Dražic. V okresní tabulce nám právem patří
po podzimní části soutěže 1. místo. Na zimním turnaji o „Hliněný pohár“ jsme skončili na
5. místě. Dále jsme se zúčastnili zimní halové
soutěže v Českých Budějovicích, kde jsme velmi dobrou hrou potrápili i ligové soupeře – Dynamo Č.B, FK Příbram a FC Písek.
Konfrontaci s Prahou jsme také zvládli, když
jsme porazili v přátelském utkání Povltavskou
akademii Praha. Trenéři ligového teamu ještě
teď kroutí hlavami. Klobouk dolů před dražickými lvíčaty. trenér - Jaroslav Loužecký 

Staří páni

V sobotu 5. března 2016 se konal futsalový turnaj „O Pohár Milevských novin“ ve sportovní
hale v Milevsku. Turnaj byl pro hráče starší 40 let a hrálo se 5+1 na velké brány. Nakonec byl počet
týmů lichý a tak se sehrál systém každý s každým. Všichni ukázali, že pořád umí hrát výborně
fotbal. Naše bilance na konci turnaje byla 4 výhry a 2 remízy, což stačilo na pěkné druhé místo,
které jsme pak šli zaslouženě oslavit. TJ Dražice reprezentovali: V. Stuchlík, L. Kolář, J. Stuchlík,
L. Bauer, M. Volek, P. Chytil, J. Chvál, P. Kozák, M. Mrzena a P. Janouch.
Vlasta Stuchlík 

Volejbal žen II
Zimní sezónu jsme již tradičně zahájily s volejbalistkami v jistebnické tělocvičně. Hraní
jsme si zpestřily lednovým turnajem v Táboře,
kde jsme se zúčastnily již 11. ročníku volejbalového turnaje smíšených družstev o pohár ředitele gymnázia Pierra de Courbertina.

A v únoru? Do tělocvičny zavítal masopustní
rej masek. Na hřišti podával voják či potápěč,
smečovalo miminko, uklízečka, žirafa, stařenka a blokařka kočička. Masopust jsme si užily, ale již se těšíme na letní sezónu na antuku
do areálu TJ.
Radka Rypáčková 

Úspěch starší přípravky
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Zima leteckých modelářů

Nohejbal
Zimní období strávili nohejbalisti v táborské
sokolovně. Na jaře, až dovolí počasí, se už těšíme do areálu TJ na brigádu kurtu. Červená je
antuka, nohejbal to je hra! Přijď si taky zahrát.
Jan Samec 

Dražičtí modeláři letošní sezónu opět zahájili tradičním seriálem závodů nazvaným „Sezimácká liga“. Jelikož první kolo bylo z důvodu
nepříznivého počasí zrušeno, měl letošní ročník pouze čtyři kola, namísto tradičních pěti.
To se projevilo především v celkovém hodnocení soutěže, ve kterém se sčítají tři nejlepší
výsledky z jednotlivých závodů. Na snížený počet kol doplatili i někteří naši závodníci, kteří
dosáhli na vítězství v dílčích závodech, ale odlétali pouze 2 soutěže a v celkovém hodnocení
se tak neměli šanci prosadit. Přesto si po závěrečném kole seriálu odvážel dražický klub kom-

pletní sadu pohárů. V mladších žácích zvítězil
suverénně nejlepším výkonem v této kategorii
za posledních 7 let Kamil Čítek. Mezi staršími
žáky našel jediného přemožitele Rudolf Moravčík a sbírku pohárů zkompletoval 3. místem
Tomáš Bartoník v kategorii juniorů. Náš jediný
zástupce mezi seniory Jaroslav Malenický obsadil ve své kategorii 5. místo. I v letošním roce
se dražický klub ujal pořadatelství krajského
přeboru Jihočeského kraje, kde budou naši závodníci na konci dubna bojovat o splnění kvalifikačních limitů na mistrovství České republiky
mládeže.
Vít Krátký 

Od vzpomínek k současnosti
V pátek 26. února se konalo za podpory obce
v sále kulturního domu další setkání s historií.
Všichni, kteří se ho zúčastnili, ocenili hezké
a vtipné vystoupení dětí ze základní školy, které proběhlo úvodem.
Tentokrát byla na programu dvě poněkud obsáhlejší témata: „Významné události“
a „Osoby a dokumenty“. Opět se nám podařilo,
díky pomoci našich spoluobčanů, shromáždit
a ukázat fotografie a často i velice překvapivé
informace. Chtěli bychom poděkovat všem,
kdo nám pomáhají jak zapůjčením fotografií,
tak poskytnutím dokumentů, které vypovídají
mnohé o životě v naší obci v dobách minulých.
Možná se někomu může zdát naše činnost
amatérská, určitě jsme se nechtěně dopustili
chyb, ale i když přípravě těchto setkání věnujeme spoustu volného času, tato činnost nás
těší a jsme živým důkazem toho, že i dnes se dá
něco dělat bez nároku na finanční ohodnocení.
Největší odměnou pro nás je poděkování často
až dojatých lidí, když na některých pro ně neznámých fotografiích poznají své rodiče a uvidí
své domovy, jak vypadaly před mnoha lety.

www.obecdrazice.cz

Příští setkání se bude konat v pátek 22. dubna 2016 v 19.00 hod. opět v sále kulturního
domu a hlavním tématem bude „Kultura“.
Jaroslava Mičíková, Alena Janíčková,
Vladimír Žlůva 
Výpis z dopisu paní Anny Čopjanové
Byla jsem dne 26. 2. mile překvapena, že
sál kulturního domu byl zcela zaplněn občany
naší obce.
Začátek programu zpestřily a překvapily
děti naší školy pohádkovou scénkou, která
proběhla velmi úspěšnou i kostýmovou výpravou.
Následovalo promítání různých fotografií.
Ty ukazovaly události probíhající v minulosti
obce. K nim se mnozí občané vyjadřovali a diskutovali k danému tématu. Například ke každoročnímu fotografování branců před odchodem na vojnu spolu s představitelem obce.
Spokojeni byli jistě i pořadatelé, když z obecenstva někdo upřesnil osobu na portrétu.
Dík všem, kdo se podíleli na uspořádání
příjemného večera a budu se těšit nejen já, ale

i občané obce na další pokračování.

Stolní tenis
Na úvod Vám dlužím výsledky loňských turnajů. V rámci 9. ročníku Memoriálu Lubomíra
Běhouna, za účasti 33 aktivních hráčů z celého
kraje, obhájil své prvenství Ondřej Peterka, hájící barvy divizní Blatné. Hrálo se také o Putovní pohár Oldřicha Janíčka ve čtyřhře. Vítězi se
stali Tomáš Hložek s Ondřejem Peterkou.
Druhý turnaj, a to Vánoční, za účasti 36
borců z širokého okolí, se také zdařil. Náš zájem se zaměřil hlavně na děti a mládež, a tudíž
jsme udělali zvláštní skupinu. V té si nad míru
dobře vedl Tomáš Běhoun, druhé místo patřilo
Michalu Mikulčákovi a třetí místo obsadil nejmladší hráč turnaje Vilém Racek. V registrovaných obhájil již po třetí Jaroslav Vančura. V neregistrovaných vyhrál nejstarší hráč turnaje
Jiří Soldát. Závěr soutěží stolních tenistů se
blíží ke svému cíli. Zbývá ještě odehrát tři utkání. Aktuální umístění je následující: „A tým“ je
na pátém místě, „B tým“ útočí na mety nejvyšší, a tím je první místo. Sportu zdar a stolnímu
tenisu zvlášť.
Jiří Šerý 
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Sbor pro
občanské záležitosti
Od ledna do března letošního roku oslavili/oslaví své životní jubileum
JUBILANTI
Jaroslava Levová
Jan Růžička
Marie Kosová
Hana Palečková
Marie Špalová
Jan Černý

Dražice čp. 122
Dražice čp. 169
Dražice čp. 141
Dražice čp. 213
Dražice čp. 72
Dražice čp. 149

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

Autobusem do Tábora a zpátky
Odjezdy autobusů – Dražice–Tábor 13. 12. 2015–10. 12. 2016




P



6S

S

7

P

6S







X

7S

NARODILI SE
Matyáš Dominik Lang
Václav Fák
Anna Klicmanová
Nela Plemeníková

Dražice čp. 221
Dražice čp. 177
Dražice čp. 10
Dražice čp. 50

Všem miminkům přejeme do života jen to
nejlepší.



4:48 5:35 6:19 6:23 6:25 6:37 6:51 6:52 6:56 7:05 8:26 9:01 11:10 11:16 11:34

ZEMŘELA
Elfrieda Deverová

Dražice čp. 25


Čest její památce!
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12:34 12:42 13:34 13:43 13:59 14:30 15:59 16:24 16:33 17:06 17:42 18:42 19:37 21:18

Odjezdy autobusů – Tábor–Dražice 13. 12. 2015–10. 12. 2016
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9:50 10:10 11:10 12:10 12:50

Plánované kulturní
a společenské akce v Dražicích
15.04.2016
od 16:00
Dětská burza – jaro/léto

KD

22.04.2016
od 19:00
4. setkání s historií – téma „kultura“

KD

23.04.2016
od 14:00
Zábavné odpoledne pro děti
(Putování kolem světa)

náves

30.04.2016
od 19:00
Pálení Čarodějnic + stavění májky

náves

07.05.2016
od 19:00
Dražičtí komedianti „Dlouhý, Široký
a Krátkozraký“

P



S, 7
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12:55 13:25 14:10 15:00 15:05 15:22 15:40 16:20 16:30 17:05 18:20 20:10 22:30


6
7

jede v pracovní den
jede v sobotu
jede v neděli


P
S

nestaví na západě
nejede o prázdninách
spoj má určitá specifická omezení
- sledujte jízdní řád linky

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: Lubomír Smažík, členové rady: Stanislav Flígr, Ivan Šimák, Eliška Pospíšilová,
Aleš Melich, Blanka Čítková
Žádáme přispěvatele, aby své příspěvky zasílali nově na e-mail: obcasnik@obecdrazice.cz.
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KD

04.06.2016
Dětský den

od 13:30

hřiště TJ

09.06.2016
Školní akademie

od 17:00

KD

18.06.2016
od 10:30
KD
4. ročník srazu motocyklů československé výroby
ve 12:30
Výjezd na vyjížďku
24.06.2016
Vítání léta – Princip

od 20:00

Rest. Na hřišti

25.06.2016
od 21:00
Pouťová zábava – ATMO music, Reflexy
26.06.2016
od 10:00
Mše svatá v kostele sv. Jana Křtitele
26.06.2016
Pouť 2016

KD
kostel
obec

29.07.2016
od 20:00
Rest. Na hřišti
Svatoanenské posezení – Duo Anděl

www.obecdrazice.cz

