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Úvodní slovo místostarosty

V

ážení spoluobčané!
Je mou milou povinností, oslovit
vás v novém, letním čísle našeho
občasníku, a seznámit vás s děním v naší obci.
Na červnovém zastupitelstvu jsme schvalovali
závěrečný účet hospodaření obce za rok 2015,
který mimo jiné ukázal, že jsme hospodařili
s 12 miliony Kč ročního příjmu z čehož více jak
4 miliony Kč byla částka získaná na dotacích ať
z dotací Evropské unie nebo Jihočeského kraje.
Je to rozhodně rekordní částka takto získaná
za posledních pár let na dotacích a považujeme
to jako náš velký úspěch. Za zmínku stojí, že se
z těchto peněz v loňském roce vybudovala například nová komunikace s chodníkem ke kostelu svatého Jana Křtitele či vybavení mateřské
školky.
Ani v letošním roce jsme nepolevili v opravách či investicích do rozvoje obce. Na jaře
jsme realizovali několik drobnějších stavebních
oprav jako je rekonstrukce sociálů v kulturním
domě, opravu fasády bývalé hasičárny, dokončení zateplení části mateřské školky či plánované vybudování 2 bytů z bývalého obecního
úřadu do konce letošního roku.
Z dotací budeme realizovat výměnu oken
v bytovém domě čp. 55, která proběhne v tomto měsíci a rekonstrukci chodníků a parkoviště
před kulturním domem, která bude realizována
do konce září letošního roku.
Významným počinem je získání stavebního povolení na dům pro seniory, kdy se nám
podařilo získat a připravit kompletní projektovou dokumentaci a dokladovou část včetně
pravomocného stavebního povolení a jsme tak
připraveni na vypsání dotace. Financování by
mělo proběhnout z větší části z dotace a z menší
z dlouhodobého úvěru, který máme předjednaný. Naše vize je taková, že dům se bude prostřednictvím výběru nájmů samofinancovat
tak, jako se nám to podařilo před 8 lety u bytového domu čp. 260 a nijak tím tedy nezasáhne
do dalších výdajů obce. První vypsaný dotační
titul, do kterého se přihlásíme, by měl být letos
na podzim. Uvidíme, jaký bude převis poptávky
a nabídky. Podle úspěšnosti či neúspěšnosti se
připravíme případně na další kolo dotací, které
bude vypsané na jaře příštího roku. Rozhodně
bez dotace tuto stavbu realizovat nebudeme.
Postupnými investicemi do infrastruktury
obce můžeme zjistit, že v naší obci již máme
vše důležité k důstojnému, kvalitnímu bydlewww.obecdrazice.cz

ní v příměstské oblasti na počátku 21. století.
Nové inženýrské sítě včetně plynu a čistírny odpadních vod, postupně zrekonstruovaný kulturní dům, jehož součástí je obecní úřad, knihovna,
restaurace a sál, dále poštu, udržovaný sportovní areál, opravenou mateřskou školku a základní školu, odpovídající počet obecních bytů, to
vše máme. O přípravě bydlení pro seniory jsem
se zmínil. Takže jedna z posledních větších investic je dokončení opravy základní školy včetně
přístavby s tělocvičnou. Právě ta bohužel v naší
obci ještě chybí. Přípravy na tuto investici probíhají již dlouho a první projektová dokumentace na tělocvičnu s novými učebnami vznikla
před více než 10 roky. Bohužel, ač jsme se mnohokrát ucházeli o získání dotace z Evropských
fondů či z ministerstva a podnikli jsme mnoho
kroků, dotaci se nám nepodařilo z různých důvodů získat. Naznali jsme, že budeme muset
postavit přístavbu základní školy, jejíž součástí
je tělocvična, z vlastních zdrojů. Nechali jsme
tedy upravit projekt tak, aby se objem investice
výrazně zmenšil a to řádově finančně na polovinu a aby velikost tělocvičny odpovídala
potřebám jak školy, tak mimoškolních aktivit
ve sportu. Vypustili jsme učebny, které jsme již
částečně vybudovali v bývalém služebním bytě.
Začali jsme odkládat peníze, abychom naspořili
na jednotlivé dílčí etapy, které budou odpovídat

finančním možnostem obce. První etapa byla
zahájena nyní, a předpokládáme v průběhu léta
zrealizovat spodní stavbu prostřednictvím zaměstnanců obce pod odborným vedením. Další
etapou bude hrubá stavba, kterou zamýšlíme
realizovat v roce 2017.
V roce 2010 se nám podařilo schválit územní
plán obce Dražice se snahou, umožnit občanům
rozvoj na jejich nemovitém majetku s odpovídající regulací rozvoje. Od jeho uvedení do praxe uplynulo již 6 let a domníváme se, že je čas
na jeho revizi a následnou úpravu dle potřeb
vyhovujícím většině našich obyvatel. Dovolím
si vás tedy požádat, abyste své případné připomínky, náměty a podněty zasílali písemně
na obecní úřad. Změna územního plánu bude
mít samozřejmě svůj vývoj a my bychom do ní
rádi zapracovali veškeré potřebné změny tak,
aby jej po dalších více roků nebylo nutné měnit.
Změna územního plánu je totiž dlouhodobý proces, který trvá při současné legislativě přibližně
rok a taktéž stojí nemalé finanční prostředky.
Závěrem bych vám všem rád popřál krásné
a pohodové léto, a těm kdo odjíždějí na dovolenou, také šťastný návrat zpět k nám do obce
Dražice.
Lubomír Smažík
místostarosta obce Dražice
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Výtah z jednání zastupitelstva obce
17. jednání, konané dne 29. 3.

18. jednání, konané dne 28. 4.

 Na vědomí informace o čerpání rozpočtu obce
k 29. 2. 2016.
 Na vědomí starostou schválené rozpočtové
opatření č. 2/2016.
 Schváleno rozpočtové opatření č. 3/2016.
 Schváleno znění Smlouvy o zřízení věcného
břemene č. TA-014330034223/001, která
bude uzavřena mezi obcí Dražice a společností E.ON Distribuce, a.s. za účelem zřízení věcného břemene umístění distribuční soustavy
– nové kabelové vedení NN a nový kabelový
pilíř na pozemku p.č. 2159 v k.ú. Dražice u Tábora. Zároveň zastupitelé pověřili starostu
podpisem výše uvedené smlouvy.
 Místostarosta otevřel obálku (jako reakci
na vyvěšení záměru prodeje obce Dražice č.
1/2016) a přečetl žádost manželů M. a R. V.
o koupi nemovitosti čp. 22 s příslušenstvím
včetně pozemku st.p. 54, p.č. 80/2 a p.č. 78/4
v k.ú. Dražice u Tábora za cenu 400 000,- Kč.
Prodej výše uvedených nemovitostí byl schválen.
 Odbor správy majetku města Tábora se vznesl
dotaz na obec Dražice o stanovisko k prodeji
části p.č. 1862/1 v k.ú. Dražice u Tábora, který je ve vlastnictví města Tábora, panu M. Ch.
za účelem připojení k soukromým nemovitostem - vysloven souhlas s prodejem.
 Schváleno od 1. 9. 2016 navýšení celkové
kapacity v rejstříku škol a školských zařízení
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor, se sídlem
Dražice 57, 39131 Dražice, a to u školní družiny z 50 na 65 míst.
 Jednání v souvislosti s plánovanou stavbou
cyklostezky ke Všechovu proběhla s ŘSD a policií ČR.
 Zpracována cenová nabídka na opravu parkoviště před kulturním domem.
 Probíhá odstraňování nesrovnalostí zápisu
čp. 55 a okolních pozemků v katastrálních
mapách.
 Vydáno (nepravomocně) stavební povolení
na komunitní dům pro seniory.
 Pan Melich upozornil na to, že je nutno upravit sjezd na parkoviště u hřbitova.
 Pan Kuldan informoval o nutné opravě části
obecního rozhlasu.
 Pan Melich připomněl dohodnutý příjezd
k rybníkům v části obce Dražice - východ z požárních důvodů.
 V diskusi o možné výstavbě průmyslové
zóny v části obce Dražice-sever bylo konstatováno, že současná jednání byla pouze
úvodní a bude následovat několik dalších
kol jednání, ve kterých budou mít možnost
se vyjádřit všichni, kteří se budou cítit dotčení svými zájmy.

 Úkol z minulého jednání zastupitelstva –
oprava cesty – byl splněn.
 Na vědomí informace o čerpání rozpočtu obce
k 31. 3. 2016. Zastupitelé vzali tuto informaci
na vědomí.
 Na vědomí informace o starostou schváleném
rozpočtovém opatření č. 4/2016.
 Schváleno znění Smlouvy o zřízení věcného
břemene č. TA-014330034613/001, která
bude uzavřena mezi obcí Dražice a společností E.ON Distribuce, a.s. za účelem zřízení věcného břemene umístění distribuční soustavy
– nové kabelové vedení NN a kabelová skříň
na pozemcích p. č. 61/3, p. č. 73/3, p. č. 82
a p. č. 2159 v k. ú. Dražice u Tábora.
 Schválilo znění kupní smlouvy, která bude
uzavřena mezi obcí Dražice a manžely M. V.
a R. V. za účelem prodeje nemovitosti čp. 22
vč. příslušenství a pozemku st. p. č. 54, p. č.
80/2 a p. č. 78/4 v k. ú. Dražice u Tábora
 Vydané společné územní rozhodnutí a stavební povolení na dům s pečovatelskou službou
nabylo právní moci.
 Schválena prodejní cena palivového dříví
z lesního hospodářství ve výši 500 Kč vč. DPH
 Informace o průběhu přípravy výstavby cyklostezky ke Všechovu.
 Informace o tom, že je dokončena projektová
dokumentace změny stavby před jejím dokončením na stavbu tělocvičny u ZŠ a probíhají
jednání s dotčenými orgány státní správy.
 Paní Mičíková informovala, že paní K. S. končí
práci pro Sbor pro občanské záležitosti, sbor
v současné době řeší přijetí nového člena.
 Pan Melich informoval o tom, že při těžbě dřeva podél Vlásenického potoka platí zvláštní
pravidla.
 Informace o schválených dotacích z Jihočeského kraje, a to:
- 150 000 Kč – výměna oken a vchodových dveří v čp. 55,
- 60 000 Kč – oprava chodníku před KD,
- 60 000 Kč – nové vstupní dveře a dorozumívací zařízení v ZŠ Dražice.
- Na opravu komunikace u kostela nám dotace
z MMR nebyla přiznána.

2

19. jednání, konané dne 26. 5.
 Na vědomí informace o čerpání rozpočtu obce
k 30. 4. 2016. Zastupitelé vzali tuto informaci
na vědomí.
 Na vědomí informace o starostou schváleném
rozpočtovém opatření č. 5/2016, které schválil.
 Schváleno rozpočtové opatření č. 6/2016. Zastupitelé 7 hlasy schválili rozpočtové opatření
č. 6/2016.

 Na základě žádosti paní S. D. schváleno vyhlášení záměru prodeje garáže č. 1 v bytovém
domě čp. 190 za minimální cenu 130 000,- Kč.
 Schváleno vyhlášení záměru směny části
pozemku v majetku obce Dražice p. č. 72/2
– ostatní plocha za část pozemku v majetku
paní V. S. p. č. 73/1 – trvalý travní porost, vše
v k. ú. Dražice u Tábora dle mapky, která tvoří
přílohu tohoto zápisu.
 Schváleno znění Smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OEZI/731/16 reg. č. 442-01-006/16,
která bude uzavřena mezi obcí Dražice a Jihočeským krajem za účelem poskytnutí dotace
obci ve výši 60 000,- Kč na akci „Škola bezbariérová nové vstupní dveře a dorozumívací
zařízení v ZŠ Dražice“.
 Schváleno znění Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2016 č. SDO/
OREG/305/16, která bude uzavřena mezi
obcí Dražice a Jihočeským krajem za účelem
poskytnutí dotace obci ve výši 150 000,- Kč
na akci „Výměna oken a vchodových dveří
u bytového domu čp. 55´´.
 Schváleno podání žádosti o dotaci na kompostéry pro občany ze Svazku obcí mikroregionu Táborsko na pořízení celkem 30 ks
kompostérů.
 Informace o možnostech financování výstavby domu s pečovatelskou službou a připravenosti obce na jednotlivé dotace.
 Schváleno znění dodatků č. 1 a 2 ke smlouvě
o dílo ze dne 3. 7. 2014 na projektovou dokumentaci domu pro seniory, které budou
uzavřeny mezi obcí Dražice a Ing. arch. Kašparem.
 Schválena vítězná firma výběrového řízení
na akci „Výměna oken v BD čp. 55“, a to firmu
ACG-Real s.r.o., Kosova 2894, Tábor.
 Schválena vítězná firma výběrového řízení
na akci „Oprava chodníků obce Dražice - před
Kulturním domem“, a to firmu Služby Města
Milevska, Karlova 1012/13, Milevsko.
 Informace o jednání se společností Čevak a.s.
ohledně vyúčtování vodného a stočného pro
obec Dražice za rok 2015 s výhledem na rok
2016.
 Informace o četnosti oprav na vodovodním
řádu.
 Schváleno „Vyúčtování podle Smlouvy o nájmu vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského majetku
obce Dražice za účelem jeho správy a provozování ze dne 29. 6. 2009“ za rok 2015.
 Pan Kuldan informoval o kontrole finančního výboru obce Dražice za účelem prověření
administrace a naplnění dotací, poskytnutých
z rozpočtu obce Dražice v roce 2015 se závěrem – bez závad.

www.obecdrazice.cz
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Návštěva ve Slovanech
20. jednání, konané dne 23. 6.
 Na vědomí informace o čerpání rozpočtu obce
k 31. 5. 2016.
 Na vědomí informace o starostou schváleném
rozpočtovém opatření č. 7/2016, které schválil. Zastupitelé vzali informace na vědomí.
 Schválen závěrečný účet obce Dražice za rok 2015.
 Schválena účetní závěrka obce Dražice za rok
2015, kterou dostali zastupitelé k prostudování.
 Schválena účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Dražice, okres Tábor za rok 2015.
 Schválen prodej garáže č. 1 v bytovém domě
čp. 190 manželům J. a S.D. za cenu 130 000,Kč. Zároveň schválili znění kupní smlouvy
a pověřili starostu jejím podpisem.
 Schválen návrh geometrického plánu na směnu pozemků mezi obcí Dražice a paní V.S., a to
p.č. 72/3 v majetku obce Dražice za p.č. 73/7
v majetku paní V.S., vše v k.ú. Dražice u Tábora.
 Manželé R. a P.Š. požádali obec Dražice o odkup pozemku p.č. 78/3 a části pozemku p.č.
78/1, vzhledem k zachování přístupu k jejich
nemovitostem - vyhlášen záměru prodeje.
 Pan L.N. požádal obec Dražice o odkup pozemku p.č. 2168/2 v k.ú. Dražice u Tábora. Vzhledem k tomu, že by prodej narušil pokojný stav
v lokalitě, zastupitelé prodej zamítli.
 Schváleno znění Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci POV Jč.kraje v roce 2016 číslo SDO/OREG/306/16, která bude uzavřena
mezi obcí Dražice a Jihočeským krajem za účelem poskytnutí dotace obci ve výši 60 000,- Kč
na akci „Oprava chodníku Dražice – před kulturním domem“.
 Informace o postupu příprav výstavby cyklostezky Dražice – Tábor. V současné době
probíhají jednání o vykoupení pozemků v k.ú.
Tábor.
 Informace o jednání valné hromady Svazku
obcí mikroregionu Táborsko, jednání o žádosti
obce Dražice o dotaci na kompostéry.
 Mgr. Růžičková okomentovala zápis kontrolního výboru o provedené kontrole plnění
usnesení zastupitelstva obce Dražice za období od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2016 se závěrem bez
závad. Zastupitelé vzali informaci na vědomí.
 Informace o možnosti mimořádného zasedání
zastupitelstva obce Dražice v měsíci červenci
dle potřeby.
 Paní Mičíková informovala o dopise náměstkyně ministra vnitra pro řízení sekce veřejné
správy ve vztahu k nakládáním s osobními
daty při oceňování významných životních
událostí obyvatel obce.
 Pan Melich informoval o připomínkách občanů k nebezpečí úrazu kuželkami ve sportovním areále a upozornil na to, že nesvítí část
veřejného osvětlení u hřiště. Dále informoval

o ceně pergoly u hasičárny.

www.obecdrazice.cz

Zástupci vedení naší družební obce na Slovensku nás jako každé dva roky pozvali
na návštěvu obce Slovany. Já jsem se této
návštěvy zúčastnila poprvé a určitě ne naposledy. Naprosto mě fascinovala příroda
v okolí této krásné obce, která leží v údolí
mezi Malou a Velkou Fatrou i srdečnost přijetí všech účastníků našeho výletu. I když se
na Slovensku, těsně před naším příjezdem,
potýkali s odklízením následků silné bouřky, kterou prý v obci nepamatují, byl pro nás
připraven vyčerpávající program na oba dny
pobytu, včetně vydatného občerstvení. V sobotu jsme navštívili areál rybníků Brčná, kde
se zabývají hlavně chovem pstruhů – tato pochoutka nám byla připravena. Navštívili jsme

také jednu z dolin Malé Fatry – Valčianskou
dolinu. Večer se odehrál napínavý duel mezi
našimi obcemi, který skončil překvapivě 5 : 5,
i když naši borci na začátku prvního poločasu
prohrávali. O tom, že celá akce byla povedená,
svědčil večerní kulturní program, kterého se
kromě nás zúčastnilo mnoho místních občanů. Uprostřed všeho veselí začala bouřka se
silným deštěm, která většině lidí nevadila
a tančilo se dál. Ráno pak většina z nás hledala čisté a suché oblečení, ve kterém bychom
odjeli domů. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se o nás starali na Slovensku, ale i panu Vladimíru Kuchárovi, který
měl na starost organizaci celé akce.
Jaroslava Slabá 
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Dotace v roce 2016
– aktuálně
V minulém čísle občasníku jsme informovali o dotacích, o které jsme pro rok
2016 požádali. V tomto čísle bychom vás
rádi informovali o úspěšnosti jejich získání.
Nejúspěšnější jsme byli v získání dotací
z Jihočeského kraje. Z Programu obnovy venkova jsme získali na akci „Výměna oken a vchodových dveří u bytového
domu čp. 55“ veškeré požadované finance, tj. 150 000 Kč. Z téhož programu jsme
žádali o 100 000 Kč na akci „Oprava chodníku před kulturním domem“, obdrželi
jsme 60 000 Kč. Obě tyto akce by měly
proběhnout v letních měsících.
Jihočeský kraj nám rovněž přispěl
na akci „Škola bezbariérová – nové vstupní dveře a dorozumívací zařízení v ZŠ
Dražice“ částkou 60 000 Kč, kterou jsme
požadovali. Tato akce by měla proběhnout o prázdninách.
Úřad práce v Táboře nám umožnil
zřízení pracovních míst na veřejně prospěšné práce, požádali jsme o 3 pracovní místa, která jsme také obsadili.
Tito zaměstnanci u nás budou pracovat
od května do října, z úřadu práce jsme
získali na každé pracovní místo a měsíc
14 000 Kč. Tato částka je financována
17,62 % ze státního rozpočtu a 82,38 %
z Evropského sociálního fondu – Operačního programu Zaměstnanost. Po vyplacení mezd se na úřad práce každý měsíc
zasílá vyúčtování se žádostí o proplacení,
takže obec získává finance na mzdy pro
tyto pracovníky průběžně.
Neúspěšní jsme bohužel byli při získání
dotace na akci „Oprava místních komunikací Dražice“, takže tuto akci budeme muset zatím odložit.
V současné době jsme požádali Svazek obcí mikroregionu Táborsko o dotaci
na pořízení kompostérů na bioodpad.
Na posledním jednání valné hromady
Svazku obcí byla tato žádost zamítnuta
s tím, že Ministerstvo životního prostředí bude vypisovat dotační programy, ze
kterých bude možné kompostéry pořídit.
Tyto programy budou financovány Evropskou unií, takže Svazek obcí mikroregionu Táborsko požádá o dotaci na pořízení
kompostérů najednou za všechny obce
svazku, které budou mít o jejich pořízení
zájem.
Jaroslava Slabá 
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Odpadové hospodářství
V jarním čísle Dražického občasníku vyšel
příspěvek o odpadovém hospodářství, který
shrnul činnost sběrného dvora v roce 2015
a stanovil, jak to bude s bioodpadem v roce
2016.
Nyní naváži na téma bioodpad, co je či
bude nového? Do loňského roku obec bioodpad ukládala na mezideponii „za valem“ (se
souhlasem uživatele pozemku). Toto místo
využívali ke stejným účelům i mnozí občané.
Od roku 2016 je jako mezideponie biologického odpadu určeno místo v majetku obce poblíž
vojenské střelnice. Odtud bude hmota odvážena do kompostárny ve Starcově Lhotě, s jejímž majitelem má obec podepsanou smlouvu
o spolupráci. Vyzýváme tímto občany, aby

již žádný bioodpad do okolí valu nevozili!!!
V případě potřeby vlastního odvozu většího
množství bioodpadu zkontaktujte zaměstnance obce (pana Samce), který Vám novou mezideponii odemkne.
V anketě uveřejněné na obecních stránkách
jste projevili zájem o kompostéry. Proto se
naše obec plánuje zapojit do projektu Svazku
obcí mikroregionu Táborsko na pořízení kompostérů z dotace v rámci podzimní výzvy Operačního programu životního prostředí. Pokud
by byl projekt podpořen a „mikroregion“ dotaci
získal, zájemcům by byl v roce 2017 kompostér
zapůjčen.
V níže uvedené tabulce zjistíte náklady a výnosy na odpadové hospodářství v roce 2015.

druh odpadu

množství v tunách

náklady

výnosy

komunální odpad

258,63

451 754,82 Kč

514 210,00 Kč

tříděný odpad
(domečky)

15,621

51 060,00 Kč

62 345,00 Kč

sběrný dvůr

45,802

131 621,00 Kč

53 101,00 Kč

bioodpad

75

40 386,00 Kč

0,00 Kč

celkem

395,053

674 821,82 Kč

629 656,00 Kč

Komunální odpad
náklady - náklady na vývoz (Rumpold)
výnosy - místní poplatek za „KO“ od obyvatel
s trvalým pobytem a majitelů rekreačních objektů, včetně případných navýšení a exekucí
a úhrad od podnikatelů

Sběrný dvůr
náklady - zejména náklady na vývoz odpadů
a mzdu obsluhy
výnosy - příjmy od společnosti Eko-kom (15.965
Kč), za zpětný odběr elektrozařízení (16.197 Kč)
a ostatní recyklovatelné odpady (20.938 Kč)

Tříděný odpad (domečky)
náklady - náklady na vývoz (Rumpold)
výnosy - příjmy od společnosti Eko-kom

Bioodpad
náklady - největší položkou jsou náklady
na PHM a opravu či údržbu multikáry
Blanka Čítková 

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme obyvatele a majitele rekreačních objektů v Dražicích, že splatnost poplatku za „komunální odpad“ a „ze psů“ byla 30. června. Výše obou poplatků se neměnila.
Úhradu je možné provést bezhotovostně (bližší informace na www.obecdrazice.cz v záložce

odpady) či v hotovosti v úředních hodinách na OÚ.

Exkurze do Národního divadla
6. května jsme s dětmi ze čtvrtého a pátého
ročníku vyrazili do Prahy. Naším cílem byla
prohlídka Národního divadla.
Na táborském nádraží nás přivítalo slunečné ráno, nastoupili jsme do rychlíku a vyrazili.

Cesta uběhla rychle a najednou jsme vystoupili
na hlavním nádraží v Praze.
Vydali jsme se pěšky, cestou, kde zanechal
stopy Otec vlasti – Karel IV. Prošli jsme Novým
městem, chvilku poseděli v atriu Karlovy uni-

www.obecdrazice.cz
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Ohlédnutí za školním
rokem 2015/2016

verzity, propletli se davy na Staroměstském
náměstí a v Karlově uličce. Po Karlově mostě
jsme se dostali na Kampu a chvilku se bavili objekty a sochami moderního umění v Sovových
mlýnech Medy Mládkové. Poté nás čekal krátký odpočinek s piknikem na trávníku Střeleckého ostrova a už jsme stáli před impozantní
budovou Národního divadla.
Přivítala nás velmi příjemná paní průvodkyně. Divadlo jsme doslova „prolezli“ od sklepa,
kde jsou základní kameny z významných loka-

lit v naší vlasti, až po střechu. Chvilku jsme poseděli i v hledišti a poslouchali výklad o oponě,
lóžích, programu, historii a výzdobě divadla.
Na střešní terase jsme se mohli vyfotit pod trigou a užít si neobvyklý výhled na Prahu z místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
Cesta zpět vedla přes Václavské náměstí, dopřáli jsme si i malé občerstvení u „Mekáče“ a už
jsme nastupovali do zpátečního rychlíku. Příjemně unaveni s mnoha novými zážitky jsme
se vydali domů na jih. Olina Makovcová 

V dražické škole
přišla ke slovu rákoska!

Školní rok 2015/2016 je u konce. Uklidili
jsme učební pomůcky, ze sešitů jsme vytrhali
poslední volné listy papíru. V třídních knihách
a ve výkazech jsme proškrtali poslední kolonky a nezapomněli poučit žáky před prázdninami. Třídy jsme vyklidili, rozdali květiny
a vše připravili na případné opravy a malování. 30. června jsme rozdali vysvědčení a hurá
na prázdniny.
Rozloučili jsme se se žáky pátého ročníku.
Tito žáci uzavírají na naší škole jednu velmi
důležitou kapitolu svého života. Žáci se loučí
se školní budovou, ale hlavně s lidmi, se kterými se po celou dobu svého působení ve škole
setkávali.
První stupeň je určitě nejbezstarostnější
částí základní školy. Všichni mají mnoho elánu
a v tomto období se všem zdá škola hrou. Bohužel velmi často toto nadšení vyprchá.
Na co není možné zapomenout, jsou společně strávené chvíle ať už ve škole, nebo na
výletech a exkurzích. Tyto chvíle jsou nezapomenutelné a probouzí mnohdy v žácích ty nejkrásnější vzpomínky, často i po mnoha letech.
Prázdniny potřebujeme všichni. Ale už dnes
se těším, a se mnou určitě i většina zaměstnanců školy, na vůni nových učebnic, čistých
a srovnaných penálů, vymalovaných tříd,
na krasopisně vypsané hlavičky sešitů. Ale
hlavně se těšíme na naše žáčky, se kterými budeme příští školní rok pracovat. A věříme, že
i noví žáčci si rychle přivyknou na nové školní
prostředí.
Co dodat na závěr? Jen to, aby příští školní
rok byl ještě lepší než ten, který právě končí,
a aby i nadále fungovala spolupráce učitel - žák
- rodina. Poděkování patří i zřizovateli, bez jehož finanční, ale i lidské pomoci by naše škola
nemohla fungovat.
Na závěr trochu čísel…

www.obecdrazice.cz

pořádala ku 190. výročí školy. Během představení jsme nahlédli do dob dávných, zacvičili jsme si spartakiádu, prošli současné
vyučování a nakoukli i do budoucnosti, abychom zjistili, jak to asi bude vypadat ve škole za 50 let. Na podiu se vystřídalo mnoho
účinkujících-od předškoláků, přes všechny
žáky naší školy až po celý pedagogický sbor.
Velkým díkem všem byl závěrečný bouřlivý
potlesk.
Jana Volková 

Počet
žáků

ZŠ
(2.stupeň)

Po vzoru legendárního Igora Hnízda použila
onu středověkou výchovnou pomůcku učitelka
Anežka Nerudná. Podařilo se jí tak zkrotit neposlušné žáky. Vše se událo před zraky pedagogů, žáků a dokonce i rodičů. Za toto zákonem
zakázané počínání jí nepostihne žádný trest!
Šokující? Ale ne….
Rákosku a mnohem více mohli vidět diváci
v dražickém kulturním domě, kteří navštívili
16. 6. závěrečnou akademii ZŠ a MŠ Dražice.
Celá akce byla o to slavnostnější, jelikož se

soukromé
víceleté
gymnázium

%

státní
víceleté
gymnázium

Celkem
žáků
5.ročníku

5. ročník

21,5%

21,5%

57%

3

3

8

14

státní víceleté
gymnázium
21,5%

57%

21,5%

soukromé
víceleté
gymnázium
ZŠ (2.stupeň)

Marcela Vosátková 
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Lezení po lanech
nás baví

Cyklovýlet

Teplé počasí, uzavřené známky na vysvědčení a blížící se prázdniny vybízejí v posledních
dnech školního roku ke sportovním a rekreačním aktivitám. Proto žáci naší školy navštívili
lanové centrum Vávrovka. Díky přerušené dodávce elektrické energie v celé obci se mohla
našeho výletu zúčastnit celá řada rodičů (především tatínků) a pomohla nám s jištěním dětí
na lanech. Lezení po lanových překážkách vyžadovalo nejen fyzickou zdatnost, ale i odvahu
a vytrvalost. A té měly, jak se ukázalo, naše děti
dostatek a celý den si v lanovém centru dosta-

tečně užily. Velký dík patří všem rodičům, kteří
nám pomohli a panu starostovi, za dokonale
naplánovaný termín odstávky elektrické energie.
Jarka Salabová 

Prázdninová pohádka
V pondělí 27. června 2016 zahrály děti
z dramatického kroužku ostatním spolužákům
prázdninovou pohádku. Pohádka to byla veselá
a velmi dobrodružná. Publikum se seznámilo
s Péťou, Madlenkou a Zuzankou. Nechyběla ani
zvířátka, a to opice Žofka nebo papoušek Pepino. Vystoupila v ní i Bílá paní, kuchař a šašek
Vašek. Pohádka byla velmi poučná a ukázala
dětem, mimo jiné, jak by se měly a neměly chovat, když jedou na výlet. Představení sklidilo
velký úspěch.
Adélka Zídková 
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Čas utíká rychle a je tady konec školního
roku. Během deseti měsíců jsme stihli jako
druhé oddělení družiny vyrobit zajímavé věci
a získat mnoho zážitků. Hodně jsme tvořili,
kreslili, vařili a zapojili se do několika projektů.
Největší předností našeho družinového týmu
je vzájemná tolerance a kamarádství. Spolupráce a podpora každého se projevila i na závěrečném cyklovýletě s přespáním. Trasa měla
14 km (zpáteční 18km přes kopcovitou Jisteb-

nici a Kostelec). Všechny děti šlapaly jako o závod . Odměnou jim bylo nekonečné koupání
v bazénu, přehazovaná s podporou třídních
učitelek a další veselá zábava. Podle libosti si
děti vybraly spaní pod širákem nebo pod střechou. Byl to pro všechny moc krásný zážitek,
stejně tak i pro mě. A tímto všem účastníkům
moc děkuji, nejen za tento výlet, ale i za celý
školní rok.
Jitka Richtrová 

Spali jsme pod širákem
Poslední přespávání malého oddělení školní
družiny se nazývalo „Cestujeme“. Již samotný název naznačoval, že někam pojedeme.
A také jsme jeli. Nejprve linkovým autobusem
do Tábora a potom městskou hromadnou dopravou do Sezimova Ústí II. Tam na nás čekalo
filmové představení v kinu Spektrum. Dobré
buchty od šikovných maminek, sekaná s chlebem a plno sladkostí nám zahnaly hlad, takže
nikomu nekručelo v břiše. Na noční pěší túru
směrem na Kozí Hrádek jsme vyráželi až po
21. hodině. Přibývající tma vyvolávala u některých z nás strach. Ale nakonec jsme to zvládli
všichni i naše dvě maminky (Monika Běhounová a Eva Voštová) na výbornou. Hodinu před
půlnocí jsme zalézali do spacáků. Jedenáct
odvážlivců se rozhodlo nocovat venku pod širákem a ostatní uléhali, kde se našlo místečko.
Počasí nám přálo, a tak se nám přespávání vydařilo. A co na to říkají děti?
Tonda Novák: „Noční cesta byla nejlepší.“
Marek Hrobský: „Když jsme šli v noci do lesa,
trošku jsem se bál, ale líbilo se mi to.“
Ondra Sobotka: „Dobrý bylo, jak jsme spali pod
širákem.“
Luboš Hejtmánek: „Stihli jsme i fotbal, jak naši
vyrovnali a to bylo super.“

Kačka Kadlecová: „Spalo nás hodně v pokojíčku
u Jarky a to se mi líbilo.“
Tonda Vo: „Viděli jsme v noci ufo.“
Barborka Samcová: „Líbilo se mi celé přespávání.“
Eliška Zídková: „Spalo se mi dobře, i když na mě
padala Barča. „
Kája Běhoun: „Líbilo se mi jezdit autobusem.“
Štěpán Maroušek: „Viděl jsem v noci padat kometu.“
Klárka Samcová: „Nikdy jsem nešla na hrad
takhle ve tmě.“
Míša Běhounová a Linda Farová: „Líbilo se nám
kino.“
Jarka Salabová 
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Co nám přinesl rok v mateřské škole

„Máme vás rádi mámy a tátové“, to byla
závěrečná slova písničky, kterou jsme se loučili na zahradní slavnosti nejen s předškoláky,
ale s celým školním rokem, a že to uteklo jako
voda.
Ve třídách Soviček, Včeliček a Pastelek bylo
stále rušno. Každý měsíc k nám do školky zavítalo divadlo, zažili jsme čerty a Mikuláše, setkali se s rodiči a prarodiči na vánoční besídce.
Maminkám jsme k jejich svátku upekli překvapení, na kterém jsme si všichni společně pochutnali. Předškoláci si zacvičili „spartakiádu“
na školní akademii a prázdniny jsme přivítali
zahradní slavností.
Mezi tím jsme jezdili plavat do Tábora, zatancovali na karnevalu, opekli špekáčky a zazpívali s kytarou na čarodějnickém odpoledni.

Dozvěděli jsme se, jak zdravě sportovat a jíst
v projektu „Zdraví dětem“. Potěšili nás pejsci, takže víme, co je canisterapie. Dvě krásné
„myslivkyně“ nám povídaly o životě lesních
zvířátek. Viděli jsme, jak se cvičí dravci, jak se
pěstují a jsou pro nás velmi užitečné včely.

Ve školce probíhaly zájmové činnosti – keramika, flétna, angličtina, filosofie pro děti,
logopedická prevence. Ukázku z logopedického
kroužku pak měli možnost rodiče vidět při zápisu dětí do MŠ.
V březnu nám přišli přečíst pohádku před
spaním babičky, maminky i dědové. Na konci
školního roku se starší děti vyřádily v Hopsáriu
v Českých Budějovicích a mladší děti navštívily
farmu u „Nováků“ v Meziříčí. Za milé přivítání
a pohoštění srdečné děkujeme.
Věříme, že se dětem i paním učitelkám tento
rok vydařil. O prázdninách všichni načerpáme
ztracené síly a už teď se těšíme na stávající
a i nové kamarády, kteří v září přijdou do naší
školky.
Věra Packová 

Výlet MŠ do Hopsária
Předškolákům a budoucím předškolákům
jsme vymysleli výlet do Hopsária. Jak napovídá název, bylo to dopoledne plné pohybu.
Příjemné a promyšlené prostředí připravené nejen pro děti nás nadchlo. Jakmile jsme
vstoupili dovnitř, děti využily své energie
a vyzkoušely všechny atrakce, které tam byly
– nafukovací pirátská loď, velký nafukovací
žralok s klouzačkou, tříkolky všech velikostí
s imitací silnice, spoustu trampolín, hřiště
na hokej, fotbal nebo na co jen chcete, malé
hřiště naplněné umělými kuličkami, tubing
a nádherně promyšlený síťový hrad, do kterého vlezete a cestu ven najít musíte. Prostě
nádhera, skvěle jsme si to užili a vřele všem,
kteří mají rádi pohyb, doporučujeme (foto
naleznete na http://skoladrazice.rajce.idnes.
cz/2015_2016_MS_-_Hopsarium).
Za všechny hopsající paní učitelky Martinka

a Verunka

www.obecdrazice.cz
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Výlet do Meziříčí

14. června 2016 se v naší školce konal „výletový“ den. Předškoláci odjeli do Hopsária v Českých Budějovicích. Ostatní děti se vydaly pěšky do Meziříčí na farmu pana Nováka. Čekalo nás hezké přivítání. Pan Novák ukázal dětem malá kuřátka, kůzlátka, prasátka, krocany a krůty. Velkou radost
dětem udělal koník Cézar, kterého mohly krmit a pohladit. Poděkování patří celé rodince Nováků, za pěkné dopoledne u zvířátek a občerstvení, které
pro nás připravili. Už se těšíme na další setkání.
Veronika Tomášová 

Dražičtí komedianti

Do své třetí divadelní sezóny vstoupili Dražičtí komedianti opět kusem z pera autorské
dvojice Svěrák - Smoliak. Pro diváky jsme si
tentokrát vybrali hru „Dlouhý, Široký a Krátkozraký“ s podtitulem „Pohádka, která u dětí
propadla“. Premiéru jsme odehráli 7. 5. na domovské scéně KD Dražice, o týden později nás
přivítal sál kina SPEKTRUM v Sezimově Ústí
a 4. 6. jsme se zúčastnili přehlídky amatérských divadelních souborů v Jistebnici. Všude, kde jsme hráli, jsme se setkali s výborným
publikem, avšak největší salvy smíchu jsme
zažili v sezimovském Spektru, kdy odlepující
se obočí Děda Vševěda a jeho umně zamaskovaná snaha si jej přimáčknout zpět způsobily
rozklad nejen mezi diváky, ale i v řadách herců, takže v jednu chvíli se smáli úplně všichni,
v hledišti i na jevišti.
Všechny, kteří nestihli tento zdařilý cimrmanovský kousek v našem podání doposud
zhlédnout, srdečně zveme na derniéru, tedy
poslední představení této hry, které se uskuteční dne 20.9. od 19,00 hodin v Divadle
Oskara Nedbala v Táboře. Všem kolegům komediantům přeji příjemně strávené divadelní
prázdniny a našim oddaným divákům krásné
a slunečné léto.
Ivan Šimák 
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Sbor dobrovolných hasičů Dražice
 dne 2. 4. 2016 – jsme uskutečnili
každoroční „sběr železného šrotu“, všem občanům, kteří nás obdarovali, děkujeme
 dne 23. 4. 2016 – proběhl sběr
kamene na polích, jako výpomoc
mysliveckému sdružení Raště
Dne 28. 5. 2016 se konala hasičská soutěž v Radkově. Naše tři ženská družstva ve dvou kategoriích obsadila druhé, třetí
a čtvrté místo. Muži taktéž ve dvou věkových

skupinách, obsadili jedno třetí a jedno čtvrté místo.
V červnu jsme začali s kopáním drenáže okolo hasičárny. Dne
17. 6. 2016 proběhla dálková doprava vody v Radimovicích, kde
jsme si vyzkoušeli součinnost
s dalšími sbory našeho okrsku pro
případ potřeby. V srpnu se opět zúčastníme
soutěže o pohár SDH Drhovice.
Aleš Melich 

www.obecdrazice.cz
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Jawa klub Dražice

Za podpory obecního úřadu a několika sponzorů jsme uspořádali 18. června 4. ročník srazu
motocyklů československé výroby. Na sraz dorazilo něco přes osmdesát strojů, což nás velmi
potěšilo, neboť v ten den byl velký sraz veteránů v Pacově a v Plané nad Lužnicí. Jsme rádi, že
si sem našli cestu jak ti co už tu byli po několikáté, tak i ti co tu byli poprvé a dle jejich slov se

jim sraz líbil. Půl hodiny po dvanácté jsme vyjeli na spanilou jízdu (cca 70 km), směr Přeštěnice, Chyšky, Nadějkov, Jistebnice, kde jsme se
dobře občerstvili a pak pokračovali do Borotína
a zpět do Dražic. Po dojezdu proběhlo vyhodnocení srazu a tradiční losování startovného.
Vice foto na www.jawaklubdrazice.cz
Za Jawa klub Míra Kadlec 

Sdružení rybářů Dražice
V sobotu 22. října 2016 proběhne 7. ročník rybářské soutěže na rybníku „Na Suchých“ pro děti
a dospělé. Bližší informace budou zveřejněny později.
Vlasta Urban 

Činnost Modelářského
klubu Dražice
Modelářský klub Dražice uspořádal v sobotu
23. dubna Krajský přebor mládeže Jihočeského kraje, kterého se zúčastnilo 40 závodníků,
kteří reprezentovali kluby nejen z Jihočeského kraje, ale i z kraje Plzeňského a Středočeského. Na základě výsledků v tomto závodě si
z dražických modelářů postup na Mistrovství
České republiky mládeže konané v Kožlanech
zajistili Kamil Čítek, Zdeněk Čítek a Tomáš
Král v kategorii mladších žáků, Lukáš Halaš,
Vojtěch Jedlička, Ondřej Král, Adam Kubík,
Rudolf Moravčík, Vladislav Racek a Ondřej
Samec v kategorii starších žáků a Tomáš Bartoník, Jaroslav Halaš, Petr Novotný a Michal
Páša v kategorii juniorů. Na Krajském přeboru
mládeže kraje Vysočina navíc splnil limit pro
účast na MČR mládeže Štěpán Bartoník a stal
se již patnáctým dražickým modelářem, kterému se to v tomto roce podařilo. V říjnu se tak
vypraví do Plzeňského kraje bojovat o medaile
z MČR mládeže nejvyšší počet závodníků v historii klubu.
V kategorii F1B reprezentoval náš klub Jaroslav Malenický na čtyřech závodech českého
poháru a v celkovém pořadí seriálu mu po polovině soutěže patří 8. příčka.
V letošním roce dražický modelářský klub
rozšířil svou odbornost a kromě leteckých modelářů sdružuje i modeláře lodní.
Vít Krátký 

Dražický fotbal
Vážení sportovní přátelé, bohužel po
16-ti letech opouští dražičtí fotbalisté nejvyšší
krajskou soutěž. Jsme klubem, který hrál tuto
soutěž nejdéle ze všech krajským mužstev, a to
nepřetržitě v řadě úctyhodných 16 let. Během
těchto let jsme dokázali krajský přebor 3x
vyhrát a na dražický trávník přivést v rámci
českého poháru třetiligová a divizní mužstva.
Bohužel ročník 2015/16 je pro Dražice tím
posledním, kdy se představili mezi krajskou
elitou. V právě skončeném ročníku krajského
přeboru jsme nasbírali 34 bodů a obsadili nakonec sestupové 13. místo (čtvrté od konce).
V obou částech soutěže jsme získali shodně
17 bodů. Na záchranu v soutěži nám chyběly
pouhé 2 body.
Hlavní příčiny našeho neúspěchu je nutné
hledat zejména v naší hře, kterou jsme předváděli na soupeřových hřištích, kdy jsme dokázali
zvítězit pouze v Sedlici. Velkým problémem se
ukázal post brankáře, kdy jsme v průběhu celé
soutěže vystřídali dokonce půltucet strážců
branky. Bohužel, zejména v jarní části sezóny
nás provázel malý důraz v zakončení a někdy
jsme měli i trochu smůly při využívání bran-
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kových příležitostí. Nutné také přiznat, že
nás provázela během celé soutěže docela velká
marodka a některé naše opory odehráli třetinu, nebo pouze polovinu mistrovských utkání.
V neposlední řadě je také nutné připomenout
systém soutěží FAČR, kdy v podstatě nikdo
neví před začátkem soutěže, kolik bude sestupovat mužstev. Letos sestupovali dokonce
4 mužstva, na místo obvyklých mužstev dvou,
a to se nakonec ukázalo jako rozhodující.
Všem členům realizačního kádru a všem
hráčům musím poděkovat, i přesto že se nám
krajský přebor nepodařilo pro Dražice uhájit

i pro následující sezónu. Bohužel někdy chyběla potřebná fotbalová kvalita a hráčské
zkušenosti, ale věřte, že každý hráč se snažil
podat na hřišti svůj nejlepší výkon a opravdu
každý bojoval o záchranu až do poslední chvíle. V žádném případě není sestup pro Dražice
tragédie, ale spíše nový začátek a hlavně šance
pro nové mladé hráče. V závěru musím poděkovat všem fanouškům, kteří nám po celou
sezónu projevovali svoji přízeň a pevně věřím,
že nám ji budou projevovat i v následující sezóně.
Miloš Veselý 

Mladší žáci TJ Dražice
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Pohár přetekl!

Nohejbal

V sobotu 11. června jsme jeli na turnaj
do Jistebnice. Uplynulé dva ročníky jsme vyhráli a chtěli jsme uspět i letos. Bylo zde osm
týmů a hrálo se systémem každý s každým.
Hrálo se pouze na jednom kurtu a tak se dohrálo až pozdě odpoledne. Po třech výhrách,
třech remízách a jedné prohře jsme obsadili
třetí místo. Druhé skončilo Milevsko a vítězem
se stali kluci z Měšic. Za nás hráli J. Samec,
M. Cipra, J. Veselý a K. Kubů.
Jan Samec 

Výrobky českých sklářů
Přijďte nás navštívit do nově otevřeného obchodu v Dražicích čp. 134 (dům služeb) „Výrobky českých sklářů“. V prodejně najdete široký
výběr korálků, bižuterie, skleněných českých
vánočních ozdob a figurek. Můžete se též objednat na numerologii. Po dobu letních prázdnin budeme pořádat o sobotách a nedělích kurzy korálkování. Bližší informace na telefonu
776 251 955 nebo přímo v obchodě. Těšíme se
na vaši návštěvu.
manželé Pokorní 

Pronájem obecního bytu
Bytový dům čp. 260 – byt 2KK (2. podlaží)
Velikost: 59,9 m2, Vytápění: plyn, Nájemné:
4.210 Kč bez služeb, Volný: ihned
Případný zájemce musí splnit podmínky stanovené poskytovatelem dotace. Bližší informace
na OÚ.
OÚ Dražice 

V sobotu 11. června 2016 se uskutečnil již
14. ročník tenisového turnaje 4her na kurtu
u Skaláků. Turnaje se zúčastnilo 14 hráčů,
kteří byli vylosování do 7 párů. Obhájce titulu Petr Novák po příchodu všechny načal
s tím, že dnes skutečně nemůže, údajně ani
chodit! Souboje ve dvou základních skupinách určily nasazení do play-off. Sportovně
nejvyhecovanějším a zároveň nejdelším duelem, ve kterém šlo skutečně o vše, bylo utkání
nejzkušenějšího a zároveň nejstaršího účastníka Pavla Skaláka, který hrál s ambiciózním
Vlastou Stuchlíků proti Pavlíkům, za které
nastoupil nejmladší Jéňa, jehož koučoval
a lehce doplňoval Honza. Věkový rozdíl párů
byl šokující: více než 50 let, což nezkušenému
mládí vůbec nevadilo! Rybník všem vyfoukl a putovní pohár převzal opět Petr Novák
s partnerem, tentokrát s Karlem Svačinou.
Vítězné sakuťácké kšiltovky prvním třem párům předal zástupce hlavního sponzora pan

Skalák. Po hodnotné sportovní části turnaje
následovala ještě náročnější část společenská.
Habaďůru, kterou se všemi dnes Petr Novák
sehrál, nevydržel Honza Pavlíků, který vyhlásil pro příští jarní turnaj odměnu 1.000,korun českých pro pár, kterému se konečně
povede Petra s partnerem porazit. Tak snad
příště!
František Kotšmíd 

Od vzpomínek k současnosti

V pátek 22. dubna se v sále kulturního
domu konalo již tradiční „Setkání s historií“, tentokrát na téma kultura. Velké
množství fotografií z vystoupení dražických ochotníků, hudebních souborů, průvodů maškar, informace o místní knihovně
i o kulturních akcích z poměrně nedávné

doby, jako je např. košt pálenek, zaujalo určitě přítomné všech věkových kategorií. Náš
dík patří všem, kteří se zapojili do programu nejen zapůjčením fotografií, ale i živou
diskusí. Přítomní formou hlasování vybrali
jako příští téma sport.
Alena Janíčková 

Dětský – pirátský den
V sobotu 4. června 2016 proběhl v místním sportovním areálu Dětský – pirátský
den. I přes vidinu nestálého počasí dorazila spousta pirátů a pirátek, které přivítala Jednooká Mary. Již tradičně byly pro
děti připraveny různé úkoly, tentokráte
v pirátském duchu, dáreček a občerstvení. Navíc letos mohly děti vyrábět, nechat
se tetovat, obléknout pirátský kostým
a vyfotit se s lodí Jednooké Mary a hlavně navštívit mobilní planetárium, kde se
promítali filmy o vesmíru a životě na planetě Zemi.
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Tento den by se neuskutečnil bez pomoci
a podpory mnoha lidí a firem. Děkujeme všem
dobrovolníkům, kteří přiložili ruku k dílu a za-

jišťovali některá stanoviště, či jinak pomohli
s realizací. Dále děkujeme firmám Sakutus CZ
a Generali (manželům Hervířovým) za finanční podporu. Za materiální podporu patří dík
ZŠ a MŠ Dražice, p. Vačlenovi, p. Barboříkovi,
p. Loužeckému a p. Mrázkovi. Zapomenout nesmím také na manžele Petrusovi, kteří každý
rok dětem jejich den zpestří stánkem s oblíbenými sladkostmi.
Na odkazu http://obecdrazice.rajce.idnes.
cz/Detsky_den_4.6.2016/ si můžete prohlédnout či stáhnout v ten den pořízené fotografie.
Blanka Čítková 

www.obecdrazice.cz
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Rok 1916

Sbor pro
občanské záležitosti
JUBILANTI (duben – červen)
Miluška Samcová
Dražice čp. 138
Pavel Mičík
Dražice čp. 136
Jana Mrázková
Dražice čp. 41
Jaroslava Mičíková
Dražice čp. 136
Ladislav Heřmánek
Dražice čp. 163
František Paleček
Dražice čp. 213
Růžena Flachsová
Dražice čp. 205
Všem jubilantům přejeme do dalších let
pevné zdraví, mnoho spokojenosti a osobní
pohody.
NARODILA SE
Anna Štěpánková
Dražice č. e. 423

Také v letošním roce prolistujeme dražické
kroniky a připomeneme si, co se zde, i jinde,
událo před sto lety. Není žádným překvapením,
že i v roce 1916 byla hlavním tématem válka.
V kronikách se opět dočteme o odvodech
branců a mužích, kteří byli povoláni do vojenské služby. Doba byla zlá, potravin a jiných potřebných surovin byl nedostatek. Proto se vše
důležité sepisovalo a na spotřebu dohlíželo.
A tak vznikl soupis např. brambor, kávy, cukru,
mouky… A u surovin, kterých byl nedostatek,
rázem vzrostly ceny. Z výše uvedených důvodů
působila v obci aprovizační a žňová komise. Ta
aprovizační, neboli zásobovací, byla zřízena
pro celý dražický okrsek, tj. pro Dražice, Drhovice, Meziříčí, Balkovu Lhotu, Paseku a Radkov
a byla tříčlenná. Farář Emanuel Spálenský kupoval mouku u okresní zásobárny a rozděloval
(prodával) ji místním obchodníkům. Řídící učitel František Maděra evidoval chlebové lístky
a hlídal zásobu mouky a pan učitel Antonín
Švec chlebové lístky vydával. Na jednu osobu
bylo týdně vydáno 1,4 kg mouky. Krupička byla
vydávána jen na zvláštní legitimaci a pouze pro
malé děti – 1/2kg na týden. Do žňové komise
byli zvoleni Jan Samec čp. 47 (předseda), Josef
Šerý čp. 9, Josef Mrázek čp. 41, farář Emanuel Spálenský a řídící učitel František Maděra.
Dále okresní hejtmanství pověřilo pana učitele
Antonína Švece vydáváním mlecích a šrotovních výkazů pro obce Dražice, Drhovice, Meziříčí a Třemešná. Pěstitelé obilí mohli semlít
300 g obilí na osobu a den, těžce pracující osoby nad 14 let 366 g. O žních byl limit navýšen
na 366 g a 500g.
Život na frontě byl opravdu těžký, vojíni trpěli nedostatkem a zimou. Děti školou povinné
se jim snažily podmínky trochu zlehčit, a tak
sbíraly a sušily listí jahodníku a ostružníku, ze
kterého si vojáci vařili čaj. Dívky ze 3. a 4. třídy
pro vojíny pletly ponožky a nátepníky, ostatní
děti cupovaly lněné a bavlněné tkaniny na obvazy.
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Další události a zajímavosti
* Letní čas: Citace z kroniky „Dnem 1. května zaveden byl v mnohých říších letní čas, který i u nás byl zaveden. Dne 30. dubna v půlnoci
každý posunul si o 1 hodinu ručičky ku předu
a tímto časem říditi se má každý do 30. září,
kdy opět ručičky hodinové zdrženy budou
o 1 hodinu“.
* Italští zajatci: Do velkostatku pana Havlíka v Drhovicích bylo na polní práce přiděleno
pět italských zajatců. Kronika zachycuje jejich
jména, věk, rodinný stav a oblastí odkud pochází. Najdeme zde i zmínku, že všichni umí
číst a psát.
* Železné mince: V tomto roce, na počátku srpna, se začaly razit železné drobné mince
v hodnotě 20 haléřů. Důvod byl prostý. Nikl byl
potřeba k válečným účelům a mincí byl nedostatek.
* Vypovězení války: Dne 27. srpna vypovědělo Říši Rakousko-Uherské válku Rumunské
království. Tato skutečnost všechny velmi zaskočila, protože Rumunské království bylo pokládáno za spojence. Zároveň byla vypovězena
válka Itálií Německu, Tureckem Rumunsku
a Německem Rumunsku.
* Úmrtí: Kronika zmiňuje hned dvě úmrtí.
Nejprve zachycuje odchod pana řídícího Františka Maděry, který zemřel 26. října ve věku
56 let. Ranila ho mrtvice. Na několika listech
je zachycen život a pohřeb tohoto, pro Dražice významného muže. Druhým zemřelým je
Jeho Veličenstvo císař a král František Josef I.
Zemřel v úterý 21. listopadu v 9 hodin večer
v zámku Schönbrunn. Celá říše truchlila.
* Zima: Zima v onom roce byla velmi mrazivá. Teplota dosahovala -30°C, mnoho savců,
opeřenců a stromů uhynulo. Na mnohých školách muselo býti z nedostatku dřeva zastaveno
vyučování.
Čerpáno ze školní a obecní kroniky.

Aničce přejeme do života jen to nejlepší.
ZEMŘELI
Stanislava Šichová
Josef Machart
Vlasta Hrobská
Čest jejich památce!

Dražice čp. 40
Dražice čp. 260
Dražice čp. 170


Plánované kulturní
a společenské akce
v Dražicích
29. 7. 2016 od 20:00 Restaurace Na hřišti
Svatoanenské posezení
k tanci a poslechu hraje Duo Anděl
06. 8. 2016 od 08:00 areál TJ
3. ročník tenisového turnaje O pohár
agenturní kanceláře Petra Hervíře
12. 8. 2016 od 20:30 areál TJ
Letní kino – výběr filmu můžete ovlivnit
v anketě na obecních stránkách
2. 9. 2016 od 20:00 Restaurace Na hřišti
Loučení s létem
k tanci a poslechu hraje Le-Grace
2. 9. 2016 od 16:00
ZŠ Dražice a areál TJ
„Cesta kolem světa“ aneb zpátky do školy
10. 9. 2016 od 08:00 areál TJ
6. ročník tenisového turnaje „O putovní
pohár starosty obce Dražice“
24. 9. 2016 od 10:00 areál TJ
Podzimní volejbalový turnaj žen
8. 10. 2016 od 21:00
Keks

KD

21. 10. 2016 od 19:00 sál KD
5. setkání s historií – téma sport
22. 10. 2016 od 07:00 Rybník Na Suchých
7. ročník rybářské soutěže
5. 11. 2016 od 20:00
Hubertská veselice

KD

Blanka Čítková 
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6. ročník tenisového turnaje
„O putovní pohár starosty obce Dražice“
se uskuteční v sobotu 10.9.2016
od 8:00 ve sportovním areálu TJ.
Sraz v 8:00 na hřišti sportovního areálu.
Startovné bude vybíráno na místě.
Občerstvení zajištěno.

3. ročník
tenisového turnaje
Generali

Info a přihlášky: tel. 733 517 075, kotsmid@sakutus.cz
Přihlášky zasílejte formou SMS do 5.9.2016.

6. 8. 2016 / od 8 do 19 hod.
areál TJ Dražice
O pohár agenturní kanceláře Petra Hervíře
Počet účastníků turnaje je omezený. Závazné přihlášky prosím zasílejte
na e-mail co nejdříve, nejpozději do 29. 7. 2016.

Pro více informací nás kontaktujte:
Generali Pojišťovna a.s.
Husovo náměstí 591 (U Bechyňské dráhy), Tábor 390 02
Petr Hervíř, M 777 701 111
petr_hervir@generali.cz

Volejbalová družstva žen
TJ Dražice
srdečně zvou na již tradiční

Co vás čeká:
* putování světadíly, zábavné úkoly a tvořivé vyrábění
pro malé i velké
* doprovodný program s ANNOU PÁVKOVOU,
znáte z Kuchařské a Indiánské show

Drobné občerstvení zajištěno.
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Žádáme přispěvatele, aby své příspěvky zasílali nově na e-mail: obcasnik@obecdrazice.cz.
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