Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Od vydání posledního našeho občasníku
uplynulo několik měsíců, během kterých se
událo mnoho věcí, mezi kterými bychom
mohli najít události veselé, zábavné, poučné, ale i smutné. Nedá mi nezmínit pro
mne tu nejsmutnější událost posledních
dní a tou je odchod našeho občana, kamaráda a zastupitele Oldy Janíčka z tohoto
světa. Chtěl bych touto cestou poděkovat
za jeho vždy přínosnou práci pro naši obec.
Pro mne jako nevyprchající památka zůstane jeho vynikající DVD z oslav výročí
naší obce, jehož byl autorem.
Většinu z vás napadne, kdo nastoupí
na jeho místo? Obec samozřejmě oslovila
dle zákona prvního náhradníka z volebního sdružení Společné Dražice. Překvapením pro mne bylo jeho odmítnutí a po oslovení dalších členů sdružení dle umístění
ve volbách i jejich odmítnutí přijetí mandátu zastupitele naší obce. Je mi líto, že nikdo z kandidátů, kteří v loňských volbách
usilovali o vaše hlasy, nenašel dost síly, aby
zvedl prapor Oldy a pokusil se pokračovat
v jeho práci pro obec a pro vás. Zastupitelstvo naší obce bude tedy nadále pracovat
v osmi členech, mezi které budou rozděleny
i úkoly našeho bývalého kolegy.
Když hodnotím uplynulé období, jsem
velice rád, že většina ostatních událostí
a akcí byla převážně veselá. Těší mne narůstající obliba letního dětského tábora
dětí z naší obce a stále se zvyšující zájem
o účast i z řad dětí, které již do naší školy
nechodí, ale zúčastňují se života v obci. Děkuji touto cestou všem organizátorům této
akce. Mnoho dalších setkání našich občanů na různých společenských, sportovních
i jiných akcích ukazuje na čilý společenský
život naší komunity. S ohledem na velké
množství společenských akcí jsme v tomto
roce ustoupili od pořádání obecního a školního plesu. Přepokládáme zorganizování
této akce v některém z následujících roků.
Potěšil mne kladný ohlas na organizaci
svozu bioodpadu. S ohledem na tyto zkušenosti jsme období prodloužili až do konce listopadu. Pro ještě větší komfort pro
vás v příštím roce připravujeme možnost
bezplatného zapůjčení kompostéru a postupné rozšíření umístění kontejnerů na
www.obecdrazice.cz

bioodpad. Samozřejmostí obecního úřadu
je sledování měnící se legislativy a reakce
na její změny. Vynucenou reakcí je vydání nové vyhlášky o místních poplatcích.
S radostí zde mohu konstatovat, že výše
poplatků, ani splatnost, se pro nadcházející období pro všechny nemění. To samé
však nemohu konstatovat u celkové ceny
vodného a stočného. S ohledem na zvýšení nákladů za neodebranou vodu díky
větší četnosti poruch na řádu v tomto roce
budu na příštím zasedání zastupitelstva
navrhovat nepatrné zvýšení na stočném
(cca 1,4 Kč na m3). Po konzultaci s provozovatelem ČEVAK a. s. vidíme jako pro

Rozloučení
s naším
spoluobčanem

Dne 7. září nás navždy opustil spoluobčan,
člen zastupitelstva obce Dražice
pan Oldřich Janíček.
Odešel člověk skromný, pracovitý,
vždy pozitivně naladěný, na kterého
jsme se mohli spolehnout.
Děkujeme!
Zastupitelstvo obce Dražice

spotřebitele schůdnější korunová navýšení
podle kalkulace nákladů v roce, než jednorázové skokové navýšení po třech až čtyřech letech, které by neúměrně zatěžovalo
rozpočty vás, spotřebitelů.
Po změně realitní kanceláře se nám konečně po třech letech podařilo realizovat
prodej čp. 134 (bývalá kampelička). Věříme, že budoucí majitelé naši obec obohatí a nemovitost zkrášlí. Je vidět, že trh
s nemovitostmi se rozjíždí, o čemž svědčí
i naše jednání se zájemci o koupi posledního obecního bytu v bytovce čp. 190.
V současné době nejvíce zaměstnává naši
obec ukončení stavby komunikace od KD
ke kostelu a její vypořádání poskytovatelem dotace ROP Jihozápad. Jistě jste si
všimli, že se nám podařilo do konce října
realizovat nový asfaltový povrch za kulturním domem včetně obrubníků a doplnění veřejného osvětlení. Ještě jsme zahájili
výstavbu parkoviště pro návštěvníky pošty
a obecního úřadu, a díky dobrým klimatickým podmínkám jsme provedli i některé
práce, které jsme původně měli naplánované na příští rok. Chtěl bych se zde i zmínit
o rozhodnutí zastupitelstva obce o realizaci
přístavby obecní tělocvičny u školy. Zastupitelstvo se shodlo na nutnosti této výstavby a v současné době s projektantem redukujeme velikost objektu a zpracováváme
úpravu projektové dokumentace. Realizaci
předpokládáme v průběhu následujících tří
let tak, abychom co nejméně zvýšili zadlužení obce, které je v současné době na minimální úrovni. O stavu přípravy výstavby
komunitního domu pro seniory se dočtete
uvnitř občasníku. V průběhu měsíce října
jsme vám distribuovali materiál týkající
se nové výzvy pro výměnu kotlů. Věřím, že
uvedený materiál vám pomůže v orientaci
v problematice a některým z vás i k získání
dotace na výměnu kotle, což nám všem přinese zlepšení životního prostředí.
Píši a zjišťuji, jak se mi v úvodníku
propojila některá témata, o kterých si víc
přečtete uvnitř občasníku. Na závěr mi
dovolte, abych vám popřál klidné Vánoce
a všem hodně štěstí a zdraví v nadcházejícím roce 2016.
Stanislav Flígr
starosta obce 
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Výtah z jednání zastupitelstva obce
8. jednání, konané dne 25. 6.
 Informace o čerpání rozpočtu obce Dražice
k 31. 5. 2015.
 Schváleno rozpočtové opatření č. 7/2015.
 Schváleno rozpočtové opatření č. 8/2015.
 Schválena žádost o bezúplatný převod a současně i samotný bezúplatný převod pozemku
p.č. 1095/1 v k.ú. Dražice u Tábora z vlastnictví ČR příslušnosti hospodařit Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví obce Dražice.
 Schváleno poskytnutí investiční dotace
Svazku obcí mikroregionu Táborsko ve výši
30 800,55 Kč za účelem pořízení průmyslového vysavače listí pro obec Dražice. Svazek
obcí mikroregionu Táborsko obdržel dotaci
na integrovaný projekt „Výstavba skladu
a nákup techniky na údržbu veřejné zeleně“,
na němž se podílí několik členských obcí mikroregionu včetně naší obce. Obec Dražice
v rámci tohoto projektu zažádala o pořízení průmyslového vysavače listí, jehož cena
bude 102 668,50 Kč, z toho bude hradit
47 292,55 Kč kraj, 24 575,40 Kč mikroregion
a 30 800,55 Kč obec.
 Starosta pověřen odpovědí na dopis ze Státního pozemkového úřadu České Budějovice
s tím, že obec souhlasí s vydáním pozemků
p.č. 1570/10 a 1571/7 v k.ú. Dražice u Tábora Římskokatolické farnosti Dražice a následnému zřízení práva věcného břemene
k těmto pozemkům z důvodu výstavby kanalizačního sběrače na těchto pozemcích.
 Schválen Dodatek č. 2 ke Smlouvě o užívání sportovního areálu, který bude uzavřen
mezi obcí Dražice a TJ Dražice za účelem
přesné specifikace užívaných nemovitostí.
 Schválen nástup nového kmenového zaměstnance obce Dražice, a to pan J.S., starosta pověřen provedením všech administrativních úkonů, spojených s nástupem pana
J.S. na tuto pracovní pozici.
 Informace o návštěvě spřátelené obce Slovany příští týden.
 Schváleno předání daru – zavlažovače fotbalového hřiště spřátelené obci Slovany.
 Schválen návrh hodnotící komise a určen dodavatel herních prvků na akci „Dovybavení
zahrady MŠ a ZŠ Dražice“ firmu LUNA PROGRESS s.r.o., se sídlem Zdenice 40, 384 01
Nebahovy,schváleno znění smlouvy o dílo
s touto firmou, starosta pověřen jejím podpisem.
 Informace o dětském táboře, který proběhne v červenci na Varvažově, zatím se přihlásilo 28 dětí.
 Informace o kolaudaci místní komunikace
Kulturní dům – kostel. Její součástí byla
i kolaudace kanalizace, plynu a veřejné-
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ho osvětlení. Veškeré kolaudace proběhly
úspěšně.
 Informace o výsledcích scio testů žáků ZŠ
Dražice, testování proběhlo v květnu. Toto
testování je srovnáním s žáky v celé ČR.
 Mgr. Vosátková podala informace o průběhu
školního roku 2014/2015.O probíhajících
personálních změnách ve škole, kdy odcházejí 2 učitelky a vedoucí jídelny. S novým
školním rokem budou nahrazeny. Na závěr
paní ředitelka poděkovala zastupitelům.
 Mgr. Růžičková podala informace o výsledcích kontroly kontrolního výboru, která byla
zaměřena na plnění usnesení zastupitelstva
obce Dražice za období 11/2014 – 5/2015 se
závěrem bez výhrad.

9. jednání, konané dne 20. 7.
 Informace o čerpání rozpočtu obce Dražice
k 30. 6. 2015.
 Schváleno rozpočtové opatření č. 9/2015.
 Schváleno znění darovací smlouvy, která
bude uzavřena mezi obcí Dražice a paní
Soldátovou ve věci darování pozemků pod
místní komunikací Kulturní dům – kostel
Dražice. Jedná se o pozemek p.č. 73/1, díl
„b“ o výměře 632 m2, p.č. 73/4 o výměře
93 m2, p.č. 75/1, díl „d“ o výměře 68 m2,
p.č. 73/1, díl „m“ o výměře 214 m2 a p.č.
73/1, díl „p“ o výměře 54 m2 v k.ú. Dražice
u Tábora, oddělené geometrickým plánem
č. 758-159/2015.
 Schválen záměr daru 4 ks pilířů (plyn, elektřina), nacházejících se na p.č. 73/1 v k.ú.
Dražice u Tábora.
 Schválen záměr prodeje 1 ks pilíře (plyn,
elektřina), nacházejícím se na p.č. 86 v k.ú.
Dražice u Tábora.
 Informace o plánované směně části p.č.
73/1 ve vlastnictví paní V.S. a části p.č. 72/2
ve vlastnictví obce Dražice.
 Schváleno znění Smlouvy o bezúplatném
převodu vlastnického práva k nemovité věci
č. UZSVM/CTA/5852/2015-CTAM-1766/
Pik, která bude uzavřena mezi ČR-Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových
a obcí Dražice za účelem bezúplatného převodu
pozemku p.č. 1095/1 v k.ú. Dražice u Tábora.
 Schváleno znění Smlouvy o bezúplatném
převodu vlastnického práva k nemovité
věci č. C/TA/2014/6207-BP/H, která bude
uzavřena mezi ČR-Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových a obcí Dražice
za účelem bezúplatného převodu pozemku
p.č. 2205/2 v k.ú. Dražice u Tábora.
 Schválen odpis pohledávky ve výši 1 800,- Kč
za dlužníkem firmou V.RACEK a.s., Dražice 108, IČO: 26063671 z důvodu zrušení
konkurzu na majetek dlužníka.

 Informace o jednání, svolaném starostou
města Tábora a s účastí starostů obcí, dotčených pozemky s letištěm Všechov. Ing. Fišer
informoval přítomné o zájmu zahraniční
firmy, která se zabývá dřevozpracujícím průmyslem, vybudovat v lokalitě Všechovského
letiště továrnu na zpracování dřeva.
 Seznámení se studií budoucí stezky pro cyklisty, propojující obec Dražice a město Tábor.
 Informace o záměru vybrat firmu na nový
asfaltový povrch na komunikaci za kulturním domem a dále o přípravě parkovacích
stání u obecního úřadu.
 Předložen nový architektonický návrh
na komunitní dům pro seniory, upravený
o připomínky ve stavebním řízení. Zastupitelé odsouhlasili pokračování této investiční
akce v rozsahu předloženém ve studií,tedy
zmenšeném.
 Pan Melich vznesl dotaz, zda nechybí dodatková tabulka u značky hlavní silnice u starého hřbitova (nová místní komunikace).
Starosta odpověděl, že vše je v souladu s kolaudací.
 Pan Melich dále upozornil na nevhodné
umístění kontejneru u sběrného dvora.
 Pan Melich vznesl dotaz, zda by se nemohlo
více zavlažovat na hřišti. Starosta informoval, že už je bohužel málo vody.

10. jednání, konané dne 27. 8.
 Informace o čerpání rozpočtu obce Dražice
k 31. 7. 2015.
 Schváleno rozpočtové opatření č. 10/2015,
které schválil.
 Schváleno rozpočtové opatření č. 11/2015.
 Schváleno znění „Smlouvy o poskytnutí
účelové dotace v rámci Programu obnovy venkova Jč.kraje v roce 2015 č. SDO/
OREG/146/2015“, na základě které obdrží
obec Dražice 117 000,- Kč na financování vybavení přístavby Mateřské školy v Dražicích.
 Schváleno znění „Darovací smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem“,
na základě které obec Dražice daruje paní
V.S. 4 ks pilířů na přívod elektrické energie
a plynu postavených na pozemku p.č. 73/1
v k.ú. Dražice u Tábora.
 Vydán souhlas s právním jednáním ve smyslu zřízení zástavního práva k nemovitostem – budově čp. 134, stojící na st.p.č. 49/2,
pozemku st.p.č. 49/2 o výměře 268 m2 a pozemku p.č. 2239/1 o výměře 223 m2, který
vznikl rozdělením pozemku p.č. 2239 dle geometrického plánu č. 755-69/2015, ve prospěch Českomoravské stavební spořitelny.
 Mgr. Růžičková okomentovala kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi obcí Dražice
a manžely J. a S.P. za účelem koupě budovy
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čp. 134 s příslušenstvím a pozemků st.p.č.
49/2 o výměře 268 m2 a p.č. 2239/1 o výměře 223 m2 v k.ú. Dražice u Tábora. Odsouhlasen prodej výše uvedených nemovitostí, znění výše uvedené smlouvy a starosta pověřen
jejím podpisem.
Pan V.P. se obrátil na obec Dražice se žádostí
o odkup p.č. 670/2 v k.ú. Dražice u Tábora.
Zastupitelé 7 hlasy zamítli prodej výše uvedeného pozemku, 1 se zdržel hlasování.
Schválen navrhl aktualizovat cenu bytu č. 21
v bytovém domě čp. 190 zpracováním nového znaleckého posudku.
Mgr. Růžičková informovala o stavu jednání s Ministerstvem obrany ČR ohledně
nabytí pozemků p.č. 1679 a 1682 v k.ú.
Dražice u Tábora (pozemky pod skládkou)
obcí Dražice a zřízení služebnosti na těchto pozemcích.Vše je v souladu s požadavky
obce Dražice. Zastupitelstvo obce Dražice
odsouhlasilo znění „Souhlasného prohlášení
čj. 7336-109/2003 o přechodu vlastnického
práva na obec…“, na základě kterého obec
Dražice převezme od Ministerstva obrany
ČR pozemky p.č. 1679 a 1682, rozdělené
geometrickým plánem č. 746-75/2015.
A schválilo „Smlouvu o zřízení služebnosti
užívacího práva…“, na základě které obec
Dražice jako povinná umožní Ministerstvu
obrany ČR umístění a užívání skládky na pozemcích p.č. 1679/2 a 1682/2 v k.ú. Dražice
u Tábora.
Předloženy nabídky firem na realizaci akce
„Oprava komunikace za Kulturním domem
v Dražicích“. Ze tří obdržených nabídek
byla nejlevnější nabídka společnosti Vialit
Soběslav spol. s r.o., se sídlem Na Švadlačkách 478/II, 39201 Soběslav ve výši
537 275,09 Kč vč. DPH. Zastupitelstvo
schválilo výsledek výběrového řízení.
Státní pozemkový fond bude vydávat pozemky v prostoru za firmou Sakutus.
Informace o odpovědi na dopis Ing. V.Š.
ohledně přístupové komunikace do chatové
oblasti u řeky.
8. 9. 2015 se od 17.00 hodin v kulturním
domě v Dražicích uskuteční veřejná schůze
obcí Svrabov a Balkova Lhota k problematice
výstavby nového závodu na zpracování dřeva v prostoru letiště Všechov.
Starosta požádal pana Melicha, aby prověřil stížnost občana na rušení nočního klidu
v bývalém areálu firmy Hrobský (anonymní
stížnost se týkala rušení nočního klidu a zápachu). Pan Melich věc prověřil a informoval
zastupitele, že zápach je u areálu firmy značný. Noční rušení klidu nezjistil. Obec zašle
výzvu uživateli tohoto objektu k nápravě.
Informace o stížnosti pana J.K. na nepořádek kolem kontejnerů u sběrného dvora.
Pracovníci obce uklidí prostor kontejnerů
vždy každé ráno.
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 Paní Mičíková informovala o práci kulturního a sociálního výboru a jeho jednání
s městem Tábor ohledně komunitního plánování sociálních služeb. Navrhla možnost
zřídit jedno, případně dvě místa sociálního
pracovníka v obci, kdy by tito lidé pomáhali
seniorům a nejen jim, ale i ostatním lidem,
kteří by potřebovali pomoc. Tito pracovníci
by měli projít odborným školením. Jak doplnil starosta obce, tato služba bude taktéž
nutná ve vztahu k záměru nově budovaného
domu pro seniory.
 Pan Melich navrhl, aby u sběrného dvora
byly nalepeny reflexní pruhy, starosta reagoval – pruhy budou osazeny.
 Pan Melich vznesl dotaz na osazení retardérů, starosta informoval o jejich přípravě.
 Pan Melich informoval o zásazích dražických
hasičů u požárů. Po dohodě se starostou připraví návrh na dovybavení SDH.
 Místostarosta informoval o zasedání rady školy a doplňujících voleb do rady školy, kdy nové
členky jsou paní Richtrová a paní Volková.
 Ing. Pospíšilová informovala o nových zaměstnancích školy – 2 pedagogičtí pracovníci a vedoucí kuchyně školy.
 Pan Černý z řad občanů vznesl dotaz, proč se
paní ředitelka ZŠ nezúčastnila tohoto jednání zastupitelstva, když se koná před zahájením školního roku.









11. jednání, konané dne 24. 9.
 Zastupitelé uctili minutou ticha památku zemřelého zastupitele pana Oldřicha Janíčka.
 Informace o doplnění člena zastupitelstva
obce, kdy bylo po úmrtí pana Janíčka zasláno osvědčení o členství v zastupitelstvu obce
prvnímu náhradníkovi volební strany „Společné Dražice“ panu Ivanu Mynaříkovi. Tento doručil na OÚ dne 23. 9. 2015 rezignaci.
24. 9. 2015 bylo osvědčení odesláno druhému náhradníkovi výše uvedené strany panu
Jaroslavu Soldátovi.
 Vzato na vědomí čerpání rozpočtu obce
k 31. 8. 2015.
 Schváleno rozpočtové opatření č. 12/2015.
 Schváleno rozpočtové opatření č. 13/2015.
 Odsouhlaseno znění Smlouvy číslo.
1030023819/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění distribuční
soustavy – nového kabelového vedení NN
na pozemcích p.č. 1095/6 a 2205/35 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 5000,- Kč bez DPH.
 Odsouhlaseno znění Smlouvy číslo.
1030027167/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění distribuční
soustavy – kabelového vedení NN na pozemcích st.p.č. 579 a p.č. 135/14 v k.ú. Dražice u Tábora, která bude uzavřena mezi obcí














Dražice a společností E.ON Distribuce, a.s.,
F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice za úplatu ve výši 8000,- Kč bez DPH.
Schváleno znění Smlouvy o poskytnutí účelové dotace v rámci POV Jihočeského kraje
v roce 2015 č. SDO/OREG/424/15, která
bude uzavřena mezi obcí Dražice a Jihočeským krajem za účelem poskytnutí dotace
ve výši 110 000,- Kč na akci „Oprava komunikace za kulturním domem v Dražicích…“.
Schválena nová prodejní cenu bytu č. 21
v bytovém domě č.p. 190 , kterou je cena obvyklá, určená novým znaleckým posudkem
ve výši 780 000,- Kč.
Schváleno znění „Dohody o budoucí spolupráci“, která bude uzavřena mezi obcí Dražice a panem Josefem Vaňkem za účelem
dodávky biologicky rozložitelného odpadu
obce Dražice panu Vaňkovi.
Schválena žádost Svazku obcí mikroregionu
Táborsko o dotaci na pořízení závěsného
vysavače na biologický odpad a zároveň „Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční
dotace“, která bude uzavřena mezi obcí Dražice a Svazkem obcí mikroregionu Táborsko
za účelem pořízení závěsného vysavače, kdy
se obec Dražice bude na tomto pořízení finančně spolupodílet částkou 30 800,55 Kč.
Svazek obcí mikroregionu Táborsko realizuje projekt „Výstavba skladu a nákup techniky
na údržbu veřejné zeleně“. Část finančních
prostředků na tuto akci poskytne Jihočeský kraj, část prostředků hradí mikroregion
a část obce, kterým bude následně majetek
darovací smlouvou převeden.
Informace o zpracované studii na akci „Propojení Dražic a Všechova stezkou pro pěší
a cyklisty“. Projektová dokumentace bude
stát cca 80 000,- Kč a polovinu z této částky
bude hradit obec Dražice.
Seznámení s cenovou nabídkou na bezpečnostní retardér, který bude osazen na komunikaci před školou včetně dopravního značení.
Mgr. Vosátková předložila návrh na investice v ZŠ a MŠ Dražice.
Ředitelka školy informovala o zahájení nového školního roku, o nových pracovnících
v základní a mateřské škole a okomentovala
a odůvodnila svou žádost o investice v budoucím období.
Ing. Pospíšilová informovala o dotacích pro
základní školy za účelem zajištění bezbariérovosti základních škol.
Mgr. Růžičková se dotázala, zda bude obec
organizovat v Kulturním domě silvestra
a kdy bude realizován obecní ples. Starosta odpověděl, že je organizace těchto akcí
v současné době v jednání.
Místostarosta informoval o uzávěrce dalšího
čísla Dražického občasníku k 31. 10. 2015.
pokračování na str. 4 ▶
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 Starosta informoval o přípravách úpravy
projektové dokumentace tělocvičny u školy
s cílem realizovat tělocvičnu u základní školy
v menším měřítku, než je původní projekt.

12. jednání, konané dne 22. 10.
 Informace o postupu ve jmenování devátého
zastupitele obce, kdy zatím všichni členové
volební strany „Společné Dražice“ podávají
rezignace.
 Informace o prověření stavu financí, které má
k dispozici ZŠ Dražice se závěrem, že škola má
dostatek finančních prostředků. ZŠ si do kuchyně pořídí novou myčku na nádobí a nový sporák
v souladu se svými finančními možnostmi.
 Informace o čerpání rozpočtu obce
k 30. 9. 2015.
 Schváleno rozpočtové opatření č. 14/2015.
 Schváleno znění kupní smlouvy, která bude
uzavřena s manželi M. a J.S. za účelem prodeje dílu „b“ pozemku p.č. 2158 o výměře
13 m2 a dílu „a“ pozemku p.č. 2159 o výměře
18 m2, vše v k.ú. Dražice u Tábora, manželům M. a J.S za celkovou cenu 4 650,- Kč.
 Odsouhlaseno
znění
Smlouvy
číslo
1030023779/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění distribuční
soustavy – kabelového vedení NN na pozemcích p.č.2204/11, 374/6, 381/3, 2140/2,
21, 2140/1 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 7 200,- Kč bez DPH.
 Schválena nová „Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“.
 Starosta předložil a okomentoval pracovní
verzi návrhu přebytkového rozpočtu obce
Dražice na rok 2016. Zastupitelé mají prostor
do příštího jednání zastupitelstva k podávání
návrhů k úpravám této verze rozpočtu.
 Paní Mičíková informovala o činnosti Sboru
pro občanské záležitosti. Na tento víkend
je připraven výlet pro seniory do divadla
do Prahy. Pro seniory se dále připravuje
možnost navštěvovat divadelní představení
v táborském divadle. Na konci listopadu se
uskuteční „Setkání s historií“, na které jsou
zváni všichni občané.
 Paní Mičíková dále informovala o přípravě
pečovatelské služby pro občany obce Dražice
a proškolení jejích budoucích členů za účelem získání certifikátu, potřebného k vykonávání této činnosti.
 Pan Melich se zeptal na možnosti stavebních
úprav tříd ZŠ Dražice včetně nových podhledů a světel. Starosta odpověděl, že se tyto
úpravy připravují, rekonstrukce jedné třídy
bude stát 120 000,- až 150 000,- Kč a třídy
jsou 3. Na jaře příštího roku nejpozději by se

měla takto zrekonstruovat jedna třída.
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Kotlíkové dotace
Dne 15. 7. 2015 byla v rámci Operačního programu Životní prostředí vyhlášena
výzva pro kraje na předkládání projektů pro získání finančních prostředků na
tzv. „kotlíkové dotace“, které jsou určeny na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním
přikládáním v rodinných domech.
Jihočeský kraj 29. 9. 2015 podal projektovou žádost na Ministerstvo životního prostředí
a po jejím schválení bude na konci roku 2015
zveřejněno avízo o vyhlášení výzvy pro fyzické
osoby a následně na přelomu roku 2015/2016
bude vypsána výzva pro příjem žádostí fyzických osob – konečných uživatelů.
V první vlně, tedy do konce roku 2018,
mohou jihočeské domácnosti získat dotaci
na výměnu kotlů ve výši 303 mil. Kč, přičemž
s čerpáním kotlíkových dotací se počítá i v následujících letech v rámci dalších dvou cyklů.
Finanční podpora na výměnu kotlů na pevná
paliva v rodinných domech bude poskytována
prostřednictvím projektu Jihočeského kraje,
který je příjemcem evropské dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020.
Předmětem podpory přidělované fyzickým
osobám bude výměna kotlů na pevná paliva
s ručním přikládáním za:
 tepelné čerpadlo,
 kotel na pevná paliva,
 plynový kondenzační kotel,
v kombinaci s
 instalací solárně-termických soustav pro
přitápění nebo přípravu TV,
 „mikro“ energetickými opatřeními.
Průběžně aktualizovaný Seznam registrovaných výrobků je k dispozici viz http://www.
opzp.cz/dokumenty/187-seznam-registrovanych-vyrobku?verze=1.
Podporu na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním je možno poskytnout pouze v rodinných domech, kde:
 bude současně provedeno alespoň jedno
tzv. „mikro“ energetické opatření vedoucí
ke snížené energetické náročnosti rodinného domu (potvrzení od energetického
specialisty o prověření vhodnosti realizovaného „mikro“ energetického opatření
bude součástí žádosti o dotaci) nebo
 došlo ke snížené energetické náročnosti v minulosti (splnění klasifikační třídy
energetické náročnosti budovy „C“ – průkaz třídy „C“ bude součástí žádosti o dotaci), nebo
 je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti
budovy žádáno v programu Nová zelená
úsporám.

Maximální výše způsobilých výdajů projektu
fyzické osoby na výměnu kotle bude v Jihočeském kraji činit max. 150 tis. Kč. Výše poskytnuté podpory se bude pohybovat v závislosti
na typu výměny a na sídle žadatele od 70 %
do max. 85 %:
 70 % způsobilých výdajů v případě realizace
kotle spalujícího pouze uhlí, spoluúčast fyzické osoby 30 %,
 75 % způsobilých výdajů v případě realizace
kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo
plynového kondenzačního kotle, spoluúčast
fyzické osoby 25 %,
 80 % způsobilých výdajů v případě, že je
realizace tepelného čerpadla nebo kotle
pouze na biomasu, spoluúčast fyzické osoby 20 %,
 v případě, že je výměna kotle realizována
v obci, která byla označena jako prioritní území, bude výše podpory navýšena
o 5 % (seznam prioritních obcí k dispozici na webových stránkách Jihočeského
kraje).

Způsobilost výdajů projektů fyzických
osob v Jihočeském kraji bude umožněna
zpětně od 15. 7. 2015, za předpokladu splnění všech podmínek stanovených ve vyhlášené výzvě.
Administrátorem „kotlíkových dotací“ je oddělení evropské integrace. V průběhu září tohoto roku byly na webu Jihočeského kraje spuštěny nové webové stránky pro kotlíkové dotace
http://kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/
Na těchto stránkách naleznete kontakty
na příslušné pracovníky, prezentace ze semináře, aktuality k připravované výzvě zaměřené na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním
přikládáním v rodinných domech pro konečné
uživatele – fyzické osoby v Jihočeském kraji
a mnoho dalších informací.
Na výše uvedených webových stránkách
je vyvěšeno také dotazníkové šetření http://
kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz/?p=p_15,
prostřednictvím něhož je nyní zjišťován předběžný zájem o kotlíkové dotace, a to zejména
o jaké typy kotlů bude ze strany fyzických osob
největší zájem (kotle na pevná paliva, plynové
kotle nebo tepelná čerpadla).
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Co bude s pečovákem?
Otázka, kterou si klade poměrně dost občanů. Jako zástupce stavební komise si dovolím
stručně popsat, jaká je situace k uzávěrce tohoto
čísla.
Historický exkurz. Před několika lety se naskytla obci Dražice možnost zakoupit objekty
a pozemky čísla popisného 43, za účelem výstavby domu s pečovatelskou službou. Tento
návrh ještě minulé zastupitelstvo jednohlasně
schválilo. Tím bylo zároveň upuštěno od záměru, vybudovat tento objekt v lokalitě „Na Losech“, kde by vzhledem k poloze bylo velmi
náročné založení stavby. Poté bylo přikročeno
k vypracování studie objektu v lokalitě č. p. 43,
tato byla zastupitelstvem opět jednomyslně
schválena. Zároveň zastupitelé rozhodli o vypracování projektu stavby. Bylo vyhlášeno
výběrové řízení, kterého se zúčastnilo několik účastníků. Vítězná nabídka byla podána
Mgr. Milanem Kašparem. Zastupitelstvo obce
tuto opět jednomyslně schválilo.
Objekt domu s pečovatelskou službou byl
koncipován jako dvoupodlažní s 24 bytovými
jednotkami a bytem pečovatele. Součástí byla
ordinace lékaře, společenská místnost, pedikúra, veřejná prádelna a další. Těsně před dokončením projektových prací byl anoncován
dotační titul na výstavbu komunitních domů
pro seniory s maximálním počtem bytových
jednotek 27 a dotací na jednu 600 000Kč. To
se jevilo jako výhodné, proto byl v té době již

Ing. arch. Kašpar požádán o úpravu projektu,
kterou velmi rychle provedl prostorovým uspořádáním v rámci objektu. Stále tak odpovídala
schválené studii. Takto provedená úprava zajišťovala maximální využití dotačního titulu
s možností, profinancovat větší měrou společné prostory. Upravená dokumentace byla
předána na stavební úřad. Poměrně velkým
překvapením bylo podání námitky ze strany
jednoho z účastníků řízení, který se stavbou
v této podobě písemně souhlasil. Příklady
námitky: nejedná o stavbu venkovského charakteru, hmota objektu nezapadá do okolní
zástavby nebo omezí soukromí účastníka řízení a to oknem na zahradu z bytu pečovatele.
A několik dalších. Zde vyvstala otázka co dále.
Nakonec zvítězila myšlenka, upravit dokumentaci i za cenu vysokých ztrát jak na dotačních
titulech tak na projekčních pracích. Z tohoto
důvodu má současný komunitní dům pouze 12
bytových jednotek, nemá stálého pečovatele,
pedikúru ani prádelnu. Zřejmě se na všechny
zájemce nedostane. Ekonomickou rozvahou
bude poté upravena i částka za nájem, která se
logicky zvýší. O kolik bude známo po provedení rozpočtu stavby a vyhlášení podmínek případného dalšího dotačního titulu. V současné
době pokračuje stavební řízení. Jaký bude jeho
průběh, těžko předvídat. Možná ale tentokrát
k dohodě dojde. Společně a po sousedsku. Uvidíme.
za stavební komisi Zdeněk Salus 

Upozornění Úřadu práce ČR
Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod
možnost, zajistit si výměnu za nový průkaz
OZP. V případě, že tak neučiní, nebudou moci po
1. 1. 2016 využívat žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají.
Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně
jako občanský nebo řidičský
průkaz. Tento typ průkazu je
odolný proti poškození a chráněný vůči jeho padělání. Nahrazuje všechny dosavadní průkazy OZP. Všechny tyto doklady
jsou platné už jen do 31. 12.
2015. Úřad práce ČR (ÚP ČR)
začal vydávat nové průkazy OZP v dubnu 2015.
Vzhledem k tomu, že výměna se týká přibližně
300 tisíc klientů, je ještě stále řada lidí, kteří se
s žádostí o výměnu na ÚP ČR dosud neobrátili.
Chtěli bychom tímto apelovat na klienty, aby
nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se
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tak zbytečnému čekání ve frontách na konci
roku.
Pro účely vydání nového průkazu OZP je
třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu podobizny určené
na občanský průkaz (rozměr
35 mm x 45mm). Stejně jako
při každých úředních jednáních, musí držitel průkazu také
prokázat svou totožnost občanským průkazem. Lidé, kterým ÚP ČR přiznal průkaz OZP
po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat
žádnou žádost. Stačí, aby pouze
doložili fotografii a podepsali
příslušný formulář, který dostanou na přepážkách ÚP ČR.
Držitelé průkazů mimořádných
výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní úřady do konce roku 2011)
a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydával
podle legislativy účinné do 31. 12. 2013, musí
před samotnou výměnou podat „Žádost o přechod nároku na průkaz OZP“. Až poté jim může

ÚP ČR průkaz v nové podobě vydat.

Večerní běh
Táborem

Je první čtvrtek v měsíci říjnu a někteří
žáci naší školy se chystají na večerní běh
Táborem. Nervozita pomalu ustupuje, protože všechny síly dáváme do startu a následného běhu. Trasa je poměrně dlouhá,
ale vytoužený cíl je náhle před námi.

Gratulujeme našim žákům ke krásnému
umístění a pevně věříme, že příští rok nás
bude více. Poděkování patří i doprovodnému týmu – rodičům.
Mgr. Marcela Vosátková 

Škola začala!
První školní den je za námi! Děti vstoupily do školy, a tím překročily další práh
na cestě svého života. Nejvíce snad změnu
prožívají prvňáčci. Naši nejmladší se vyrovnávají s celou řadou změn, a je na rodičích
a učitelích vytvořit vhodné prostředí, aby
se v něm dobře adaptovali.
V letošním školním roce nastoupilo
17 prvňáčků. Celkem školní rok zahájilo
52 žáků v 5ti ročnících/třech třídách.
Sbor doznal mezi loňským a letošním
rokem několik změn, a tak se žáci budou setkávat s novými tvářemi i jmény
– Mgr. Pavlínou Camrdovou a posilou pro
výuku anglického jazyka Mgr. Olgou Makovcovou. Změna nastala i ve vedení školní jídelny. Ing. Marta Kučerová bude dbát
na zásady zdravého stravování.
Všem žákům i zaměstnancům přeji pohodový školní rok. Poděkování patří také
vedoucím kroužků, představitelům obce
a všem, kteří nám drží palce a fandí nám.
Mgr. Marcela Vosátková 
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Návštěva žáků ZŠ na úřadě

Žáci 3. a 4. ročníku navštívili v rámci výuky Obecní úřad v Dražicích.
Paní Mičíková poutavě dětem vyprávěla o minulosti i současnosti obce
Dražice. Děti velice zaujala kronika obce, díky které nahlédly do časů minulých.
Mgr. Pavlína Camrdová 

Historie Halloweenu

Rozšíření družiny

V září 2015 se nám škola rozšířila nejen o počet dětí, ale získali jsme
i nové prostory ze školního bytu pro výuku a odpočinek. Družina, která
se zde vytvořila pro žáky ze 4. - 5. ročníku, slouží dětem pro hry a relax.
I proto má podobu útulného pokojíku. Mají zde k dispozici stavebnice,
stolní hry i potřeby na kreslení, rádio a také 2 matrace, které využívají na 100%. Kdo z nás by se o přestávce nebo po obědě rád nepoválel
na matraci. Pro tvoření využíváme prostory učebny, která je propojena
s družinou. Využije se také původní kuchyň, kde si děti užívají kroužek
vaření. Všichni jsme tyto nové místnosti velice ocenili a děti zde rády
tráví čas. Tímto také chceme poděkovat zřizovateli za vytvoření těchto
příjemných a potřebných prostor.
za ŠD II. Jitka Richtrová 

Stromy plné barev
Halloween je svátek, který vznikl před stovkami let ve Spojeném království a Irsku. V noci 31. října lidé zvonívali na zvonky a koledovali jablka. Věřili, že v tomto ročním období se mohou dít nadpřirozené věci.
Následující den 1. listopad, je svátek Všech svatých, kdy se modlili a prosili za příznivou budoucnost. Od těch dob se svátek hodně změnil a nejpopulárnější je nyní v USA a Kanadě.
Mgr. Olga Makovcová 

Pohádková babička

V pátek 6. 11. přijela pohádková babička navštívit děti ze školky a potěšila veršovanými pohádkami i školáky. Přivezla s sebou krásný dřevěný
kolovrat a košík ovčí vlny. Dětem ukázala jak se dříve spřádala vlna a při
tom vyprávěla kouzelné veršované pohádky. Školáci si mohli sami vyzkoušet šlapat kolovrátkem a příst vlnu.
Jitka Richtrová 
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První říjnové odpoledne prožily děti ze školní družiny výtvarným
tvořením. Protože sluníčko krásně svítilo a hřálo, přesunuly se všechny
děti ze školní družiny na hřiště a slavily „Den stromů“. Nečekala je tam
žádná hostina, nýbrž velké bílé papíry, výtvarné pomůcky, listy stromů,
kůra, šípky, odstřižky kůží, větvičky, textil, barevný a krepový papír,
křídy, tuže, voskové pastelky, tempery a vodové barvy. Pak už záleželo
jen na dovednostech a fantazii dětí. Tématem výtvarného odpoledne byl
„Můj strom“. Děti si o přírodě, o barvách podzimu a stromech kolem sebe
při vycházkách vyprávěly, a tak si s úkolem hravě poradily. Během hodiny
vznikly pod jejich rukama pestrobarevné koruny stromů. Každá skupinka pracovala pilně a všem se tvořivé odpoledne líbilo. Vytvořené stromy
teď zdobí prostory školy.
Jarka Salabová 

www.obecdrazice.cz
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MŠ od září opět plná dětí
Nové názvy tříd si děti před prázdninami
navrhly samy. A tak se ve třídě SOVIČKY sešlo
24 dětí, ve třídě PASTELKY také 24 dětí
a ve třídě VČELIČKY 20 dětí. Kapacita MŠ je
72, takže máme rezervu pro nově přihlášené.
O naše nejmenší se starají p. učitelky V. Packová, M. Barboříková, H. Krátká, I. Čechová,
V. Tomášová a provozní pracovnice R. Janovská a V. Šedivá. Během prázdnin se díky Obecnímu úřadu v Dražicích podařilo nainstalovat
nové herní prvky po celé zahradě školky a školy. Děti je přivítaly s velkou radostí a často je
navštěvují. V období krásného podzimního počasí jsou tyto herní prvky pně využity.
V letošním školním roce budeme pracovat
podle ŠVP „Čtyřlístek poznání.“ Tento výchovný program je navíc obohacen o zájmové činnosti: keramická dílna, angličtina pro
předškoláky, ohebný jazýček, veselé flétničky,
filozofování s dětmi či gymnastický kroužek.
I nadále jsme zapojeni do projektů „Malý zahradník“, „S medvídkem NIVEA poznáváme
svět“, „Noc s Andersenem“ a „Školka hrou“ (interaktivní program).
Po prázdninách čekalo na naše děti ještě jedno velké překvapení - logopedický koutek, který jsme díky rozvojovému programu „Podpora
logopedické prevence v předškolním vzdělávání 2015“ vybavili moderními logopedickými pomůckami. Hry jsou určeny k dechovým
a artikulačním cvičením, rozvoji hrubé a jemné
motoriky, sluchovému a zrakovému vnímání.
Máme k dispozici i počítač s interaktivním výukovým programem.
V logopedické prevenci jde o to, připravit
dítě ke správnému vyvozování hlásek, aby
se umělo vyjádřit, a aby mu hlásky naskočily
samy. Do současné doby máme velmi pozitivní výsledky. Za období, co u nás logopedickou
prevenci nabízíme, vidíme zlepšení v tom, jak
děti mluví. Neměli bychom spoléhat na to, že
to zvládnou samy. Vytvořili jsme zázemí pro jejich celkový rozvoj. Na základě získaných logopedických pomůcek jsme mohli rozšířit a zdokonalit naše plány v rozvíjení komunikačních
dovedností a schopností.
Touto cestou zveme rodiče na ukázkovou
hodinu logopedické prevence. Mohou se podívat, jaké aktivity dětem nabízíme a s jakými
pomůckami pracují.
Věra Packová, Martina Barboříková
učitelky MŠ Dražice 

MŠ v Houbovém parku

V neděli 27. 9. se děti z MŠ rozjely s mamkami, babičkami, tetami i taťky na výlet do Houbového
parku v Roseči u Jindřichova Hradce. Za vraty stodoly na nás čekalo velké překvapení. Dílna k různému vyrábění se spoustou dřevěných hraček k zapůjčení a hlavně velká zahrada s úkoly pro malé
i velké. Když jsme všechno splnili, i odměna byla. Sváteční oběd všichni rádi vyměnili za opékání.
Víc prozrazovat nebudeme. Jeďte se podívat.
Hana Krátká 

Beseda o myslivosti

Dne 5.10.2015 se konala v naší MŠ beseda na téma myslivost. Povídání paní Terezy Horské
a paní Věry Burianové ze sdružení Diana, I. myslivecký spolek žen bylo velice hezké a zajímavé.
Děti měly velkou radost z vypreparovaných lesních zvířátek a loveckých trofejí, které si mohly prohlédnout. Také poznávaly lesní zvěř z barevných obrázků. V průběhu povídání si děti tiskly lesní
zvířátka pomocí inkoustových tiskátek. Zpestřením celé besedy bylo hraní na „lesnici“ v podání
paní Věry Burianové. Těšíme se na další setkání a povídání o myslivosti.
Iva Čechová 

www.obecdrazice.cz
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Pozvání do
„Školy nanečisto“

Podzimní Drakiáda

Milí předškoláci
a předškolačky,
přijďte za námi s mamkou
nebo taťkou, do „Školy
nanečisto“. Společně si
pohrajeme, zazpíváme, bude
čas na kreslení i vyrábění.
Vyzkoušíme si věci, se
kterými se ve škole určitě
potkáte.
Vážení rodiče,
zveme Vás s Vašimi předškoláky
do „Školy nanečisto“. V letošním
školním roce proběhnou tři setkání
v měsících listopadu, lednu a březnu
v budově základní školy. Během
setkání si vaše děti hravou formou
přiblíží dovednosti pro vstup
do první třídy.
Minulé akce pokládáme za zdařilé
a rodiče svou účastí přispěli vždy
k příjemné atmosféře.

Přesné termíny naleznete
na webových stránkách
a na plakátech v budově ZŠ a MŠ.
Začínáme 19. 11. v 16.15 hodin
v základní škole.

Ve větru poletující dráčci, vůně pečených buřtíků, dětský smích a pohodová nálada - to je jen pár
slovy popsaná atmosféra zářijového odpoledne, kdy Sdružení rodičů ZŠ Dražice uspořádalo podzimní drakiádu. Za velmi příznivého počasí strávilo nemálo dětí společně se svými rodiči několik
příjemných hodin, při kterých si mohly na školním hřišti vyzkoušet své dovednosti v dostání draka mezi mraky. Zároveň si malí i velcí účastníci drakiády mohli vyrobit papírový větrník a medaili
ve tvaru dráčka. Odměnou pro základní školu, která umožnila pořádání akce v prostorách školní
zahrady, bylo provedení výzdoby uličního oplocení v podobě velkých draků, které vyrobily samotné děti zúčastňující se drakiády.
Již nyní se těšíme na další akce, které pro vás všechny připravuje Sdružení rodičů. Tou nejbližší
je Adventní jarmark s rozsvícením vánočního stromu 28.listopadu 2015.
za Sdružení rodičů Katka Skaláková 

Soutěž o nejkrásnější dýni v obci

1. místo: Vrchotovi

za pedagogické pracovníky
ZŠ a MŠ Hana Krátká 
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V prvních listopadových dnech slavíme jeden
z velkých křesťanských svátků – Všech svatých
a Dušičky. V posledních letech k nám módní
vlna zavála i svátek čarodějů a čarodějnic, který
k nám přišel z USA. Jde o takzvaný Halloween.
České děti mají tento svátek spojený především s dlabáním dýní a vytvářením podzimní
výzdoby v podobě strašidel. Sdružení rodičů
tento rok vymyslelo pro děti speciální soutěž
o nejkrásnější dýni, při které vyhodnocovalo
dětské výtvory vystavené před domy v celých
Dražicích a na požádání i v přilehlých obcích.
Vybrat nejkrásnější dýni bylo ale i po zdlouha-

vém rozhodování nemožné. Všechny výtvory
by totiž stály za ocenění. Z tohoto důvodu byl
zvolen výběr vítězů formou losování. Z celkem
54 soutěžících obdrželi první tři vylosovaní poukázku na nákup do hračkářství Dráčik. A kdo
se zhostil zodpovědné funkce losování? Věřte,
že to byla naprosto nezávislá osoba, a to zpěvák z hudební skupiny Maxim Turbulenc Daniel Vali.
S výsledky soutěže, včetně fotografií všech
soutěžních dýní, se můžete seznámit na www.
srdrazice.cz.
za Sdružení rodičů Katka Skaláková 
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Hasiči
Vážení spoluobčané,
letošní horké léto
jsme byli opakovaně voláni k požáru
na vojenské střelnici v Dražicích. Dne
8. srpna byl „písknut“ poplach jednotce sboru dobrovolných hasičů obce. Jednalo se o sobotu
a spousta z nás byla doma. Sešli jsme se
v hojném počtu. Všem nám bylo jasné,
že hoří opět střelnice. Oheň se šířil velmi
rychle, neboť foukal lehký vítr. Tentokrát
se dostal i do těžko přístupných míst
a všechny sbory, které zde byly, měly co
dělat, aby oheň dostaly pod kontrolu.
Celá naše jednotka byla užitečná. Vyzkoušeli jsme si všechny činnosti, které
požární útok obnáší. Po pěti hodinách
boje byl zásah ukončen. Závěrem jsme
konstatovali, že nám pro takové případy
chybí spousta vybavení, které je potřebné pro komunikaci, účelné hašení ohně
atd. Profesionální hasiči byli ke kontrole
a dohašení voláni ještě několikrát. Naše
jednotka taktéž ještě jednou zasahovala.
Závěrem mi dovolte poděkovat panu
Skalákovi, který nám dal opakovaně souhlas čerpat vodu z jeho rybníka, i když
bylo vody velmi málo a byly ohroženy
životy ryb.
Další akcí byla koncem srpna soutěž
o „Pohár starosty obce Drhovice“. Soutěže se účastnilo jedno mužstvo našich
mladých kluků. Závod jim příliš nevyšel
a obsadili v součtu netradičních disciplín
páté místo.
Na závěr roku nás čeká VVH sboru.
Na začátek roku máme připravený
ples SDH, který se koná 23. ledna 2016.
Všichni jste srdečně zváni. Aleš Melich 

www.obecdrazice.cz

Mistrovství ČR mládeže 2015

Dne 26. října 2015 se dražičtí modeláři zúčastnili mistrovství České republiky mládeže.
Na tento závod, který je vrcholem sezóny pro
mladé modeláře, vysílá dražický klub své zástupce nepřetržitě již od roku 2004. Tentokrát
se do Hořic vypravilo 10 závodníků s 11 členným doprovodem.
Uspořádání soutěže „Dražický pohár“ pro
závodníky mladší 12 let mělo při loňském
mistrovství pořádaném MK Dražice tak silný
ohlas, že na letošním mistrovství byla premiérově soutěž házedel rozdělena do tří věkových
kategorií – mladší žáci, starší žáci a junioři.
Dražický klub měl své zástupce ve všech třech
věkových kategoriích. V kategorii mladších
žáků dominoval Kamil Čítek, který své soupeře porazil o více než 100 sekund a získal tak
titul „Mistr České republiky“. Mezi staršími
žáky získal při své první účasti na mistrovství bronz Rudolf Moravčík. Souboj o medaile
v kategorii juniorů se odehrával především
mezi závodníky z Dražic a ze Sezimova Ústí.

Většina našich závodníků se v závěru závodu
bohužel nevyvarovala závažnějších chyb, a tak
na stupně vítězů juniorské kategorie nakonec
vystoupal jediný dražický závodník po boku
dvou sezimoústeckých zástupců, když Martin Dvořák stříbrem zkompletoval dražickou
medailovou sbírku. Za zmínku rozhodně stojí
i 4. místo Martina Bartoníka, který na 3. místo ztratil 3 sekundy a 5. místo Michala Páši,
kterému k dosažení medailové pozice chybělo
10 sekund.
V kategorii F1B obsadil Jaroslav Malenický
v posledních čtyřech závodech českého poháru
dvakrát druhé místo, čímž výrazně vylepšil své
umístění v celkovém hodnocení soutěže, v kterém mu patří 6. místo. Tento výsledek mu společně s body ze světového poháru a mistrovství
České republiky zajistily místo v širším reprezentačním družstvu pro rok 2016. Svou pozici
si může ještě vylepšit na posledním podniku
světového poháru ve Švýcarsku.
Vít Krátký 
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Fotbal
Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi vás přivítat na prahu nové fotbalové sezóny. Tak jako každý srpen za posledních několik let vybíhají dražičtí fotbalisté
na krajské trávníky, aby vám přinesli alespoň
trochu radosti a pobavení. Pevně věřím, že
vám budeme opět předvádět ty nejlepší výkony, které jsme schopni dosáhnout, a přineseme vám více radosti něž v jarní části minulé
sezóny.
Co se hráčského kádru týče, tak věřte, že jeho
skládání je čím dál tím obtížnější. Největším
naším problémem je rok co rok shánět nějakého brankáře, jelikož dražická brankářská škola
v čele s F. Ursachrem již řadu let nevychovala
žádného brankáře. Nakonec naší branku boudou hájit na podzim Jan Lála a Josef Boček.
Z hráčů v poli máme největší radost z příchodu Tomáše Bareše, který bude pro nás velkým

přínosem a doufám, že i jednou z budoucností
Dražic. Po překonání zrádné nemoci se vám
doufám předvede ve své minulé formě Michal
Hojdar. Z blízké Řepče bude i nadále pokračovat a ničit soupeřovi útočníky Tomáš Hořejší.
Do útoku se na poslední chvíli vrátil Marián
Horka a pokud nezlenivěl, tak bude opět jedním z nejlepších útočníků celé soutěže. Vedle
něj se pokusí prosadit mladý talentovaný útočník Dominik Smutný. Kromě těchto dvou by se
měli o naše branky starat ostřílené borotínské
duo Jan Kromka a Karel Novotný. Naopak starat se o to, abychom žádné branky nedostávali,
se budou Radek Fořt, Zdeněk Kaše, Michal Kolář, Ondřej Kos a nestárnoucí Roman Valášek.
Doufám, že poctivě trénovat a čekat na svoji
šanci budou naši mladíci Ondřej Adam, Petr
Novotný a Martin Dvořák. Po prvním kole se
nám podařilo získat velmi zkušeného středo-

Nohejbal

V sobotu 11. července se konal v Táboře
na plovárně již 9. ročník nohejbalového turnaje „MAREN CUP“. Martin Severa (pořadatel)
pozval nejen krásné počasí, ale snad všechny nohejbalisty, kteří na táborsku buď hrají,
anebo nedávno ještě závodně hráli. Z Dražic
jel bohužel jen Honza Samec a Jarda Volek.
Bylo dvanáct družstev rozdělených do dvou
skupin a z každé skupiny postupovaly první
čtyři týmy. Jelikož jsme byli s Jardou jen dva,
tak u nás zaskakoval David, Sevič, ale hlavně
Bačís. Ve skupině jsme jednou vyhráli, jednou
prohráli, třikrát remizovali a obsadili poslední
postupovou příčku. Ve čtvrtfinále jsme se utkali s domácí plovárnou, kde nám skvěle vyšel
první set, který jsme vyhráli 10:4, ale bohužel
další dva sety jsme prohráli a skončili celkově
na páté příčce.
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V sobotu 5. září jsme byli pozváni na turnaj do Měšic. Bohužel z Dražic jel jen Honza
Samec (zbytek kluků buď marodí, anebo nemá
čas) a tak hrál s klukama z Plané (P. Rádl a J.
Petr). Díky tomu jsme se jmenovali ,,Dražice
nad Lužnicí‘‘. Zúčastnilo se pouze šest týmů
a systémem každý s každým se hrálo o čtyři postupová místa. Ve skupině jsme za dvě remízy
a tři výhry obsadili třetí místo. V semifinále
jsme nestačili na Plovárnu a v boji o třetí místo
jsme porazili Měšice 2:0.
Nohejbalisté si ještě naposledy zahráli pod
umělým osvětlením ve sportovním areálu.
Od listopadu už ale budou chodit každou sobotu do tělocvičny táborského Sokola. Máš-li
zájem, přijď si zahrát. Sportu zdar a nohejbalu
zvlášť!
Jan Samec 

polaře Tomáše Vakoče z Milevska. V průběhu
soutěže se z dalekých amerických cest vrátil
dražický odchovanec Lukáš Stuchlík a okamžitě potvrdil své útočné kvality.
Z chlapců, kteří skončili, je to pouze Prášek,
který zamířil do konkurenční Soběslavi. Petr
Janouch pouze přerušil svoji aktivní kariéru,
ale i přesto je společně s Jardou Stuchlíkem
připraven kdykoli zasáhnout. Dlouhodobě
zraněn je bohužel Veselý a zahraniční pobyt si
prodloužil Martin Kaše.
Po nepříliš povedeném začátku soutěže
a několika nepříliš vydařených utkáních,
ve kterých jsme měli velké problémy se sestavou (zranění Hojdar a Kromka), se podařilo
sestavu stabilizovat a začala přicházet i vítězství. V současné době se pohybujeme ve středu tabulky.
Miloš Veselý 

Stolní tenis
Podzim již otevřel své dveře, a to znamená,
že začíná pro hráče stolního tenisu opět nová
sezóna. Bylo na každém z nás, jak se na ni připravil, a jak dobře bude hájit barvy našeho oddílu. Měli jsme tu možnost, zahrát si kvalifikaci
o postup do kraje, z toho nakonec sešlo, protože krajské soutěže se hrají pouze o víkendech,
a tudíž jsme neprojevili o postup zájem. V polovině září se soutěže rozjely na plné obrátky. ‚‘A‘‘
mužstvo ve složení: Vlček, Šrůma, Leibl, Vančura navazuje na své loňské úspěchy a po třech
kolech zůstává neporaženo. ‚‘B‘‘ mužstvo
ve složení: Vošta, Douda, Havlíček, Cibulka,
Ursacher, Kolář má o něco horší začátek, ale věříme, že své ambice teprve ukáže. Sezóna stolního tenisu je dlouhá a končí až koncem března
2016. Nebývale velký zájem vzrostl mezi školní
mládeží o stolní tenis. Každé pondělí odpoledne se schází ve zdejší tělocvičně a pod vedením
hráčů pana Vošty a pana Vančury, zkouší základy a herní systém. Dne 17. listopadu pořádáme
již devátý ročník memoriálu Lubomíra Běhouna
pro registrované hráče. Tato akce je velice zdařilá a mezi hráči nabývá stále většího ohlasu.
Bohužel vám musím sdělit smutnou zprávu,
že po krátké těžké nemoci nás opustil zakladatel, organizátor, ředitel a kamarád pan Oldřich
Janíček. Dohodli jsme se se sponzorem firmy
Comett Plus spol. s.r.o., že budeme také hrát
o putovní pohár Oldřicha Janíčka ve čtyřhře
na jeho počest. 25. prosince pořádáme tradiční
vánoční turnaj, kdy zveme všechny příznivce
bílého míčku, aby si přišli změřit svoje síly, a zúčastnili se tak tohoto sportovního klání. Začátek je jako vždy stanoven na 8:30 na sále kulturního domu v Dražicích. Doufáme, že jako vždy
zvítězí duch fair play a vánoční pohoda. Sportu
zdar a stolnímu tenisu zvlášť.
Jiří Šerý 

www.obecdrazice.cz
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„O putovní pohár starosty obce Dražice“

foto č. 2

foto č. 1

foto č. 3

V sobotu 5. září 2015 se uskutečnil tradiční podzimní tenisový turnaj 4her na kurtech
ve sportovním areálu v Dražicích za účasti 12
odvážných. Starosta obce připravil pro účastníky hodnotné ceny, o které se vedly těžké, ale
férové souboje.
Byl zvolen hrací systém, který důkladně prověřil připravenost všech borců. Někteří, kteří

nerozvážně plýtvali silami, toho měli skutečně
„plné brejle“ … (viz foto 3). Zkušení kibicové se
výjimečně zdrželi hanlivých pokřiků (viz foto
2). Rakety létaly nebezpečně nízko, ale nikoho
nezranily. Na konci lítého klání mohl starosta
obce vyhlásit vítěze i oceněné v doplňkových
kategoriích „nejlepší hláška“, „největší nervák“
a „nejrozvážnější kibic“. Celkově došlo k pře-

Volejbalový turnaj žen

kvapení, i když zlí jazykové tvrdili, že to vlastně žádné překvapení nebylo: Petar nevyhrál!!!
Vítězem se stala dvojice Karel Svačina – Méďa
Novotný, tentokrát podezřele hladce!!! Putovní
pohár tolik flašek šampáňa ještě nezažil. Asi
proto, že vítězové tuší, že příští rok dopadne
všechno úplně jinak a vítězné kšiltovky bude
nosit zase jiná parta… František Kotšmíd 

SK Palermo Dražice
Klub ledního hokeje Dražice nenastoupil
k soutěžnímu ročníku 2015/2016. Důvodem
odstoupení ze soutěže byl malý počet hráčů.
Tímto mi dovolte poděkovat všem, kteří
přispěli v průběhu let k dobrému jménu dražického hokeje a podíleli se na velmi pěkných
výsledcích našeho týmu.
Aleš Melich 

Muzikál „Sněhová královna“

V sobotu 26. 9. 2015 se uskutečnil ve sportovním areálu TJ Dražice tradiční podzimní volejbalový turnaj žen. Přestože nešlo o žádnou
okresní soutěž, napětí, nervozita a bojovnost
na hřišti rozhodně nechyběla. Bylo sehráno celkem 10 zápasů. Utkala se v nich dvě družstva
starších dražických žen, dvě družstva mladších dražických žen a družstvo žen z Jistebnice. Po sečtení bodů obsadily první dvě příčky
starší ženy z Dražic a třetí místo zůstalo také
doma, a to díky mladším ženám z Dražic.

www.obecdrazice.cz

Názvy družstev např. „Jelita“ nebo „Kopyta“
svědčí o tom, že celé sportovní klání provázela
dobrá nálada a o legraci a občerstvení nebyla
nouze. Bylo vidět, že naše volejbalistky umí nejen sportovat, ale umí se i dobře bavit. Po svých
sportovních výkonech měly některé volejbalistky ještě dost sil na to, aby svým fanděním
na tribuně podpořily naše fotbalisty.
Poděkování patří všem, kteří si přišli zahrát
volejbal a příští rok zase hurá na antuku.
za volejbalistky starších žen Iveta Stuchlíková 

V neděli 25. října 2015 uskutečnil Sbor
pro občanské záležitosti obce Dražice zájezd
do Prahy do divadla Hybernia na představení
muzikálu „Sněhová královna“.
Shlédli jsme nádherné představení v podání
známých herců a zpěváků. Chceme tímto poděkovat obecnímu úřadu a pracovníkům pro
občanské záležitosti za činnost, kterou provádí
ve prospěch nás „dříve narozených“.
Dále bych chtěla poděkovat SPOZu za gratulaci
a dárek k mému životnímu jubileu. Pracovníkům
obecního úřadu a sboru popřát mnoho úspěchu
v jejich práci.
za dražické seniory
Ludmila Rezková a Jiří Soldát 
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MAS Krajina srdce
se připravuje na realizaci strategie území
Dotace ve výši cca 50 milionů korun bude
MAS Krajina srdce, z. s. se sídlem v Mladé
Vožici přidělovat na realizaci projektů od poloviny příštího roku do roku 2023. Finanční
prostředky pocházejí jednak z Programu rozvoje venkova, který vyhlašuje Ministerstvo
zemědělství a jednak z Integrovaného regionálního operačního programu, který vyhlašuje
Ministerstvo pro místní rozvoj. Projekty budou
realizovány na základě zjištěných potřeb území, jak jsou uvedeny a jejich řešení navrženo
v komunitním způsobem připravené strategii
území MAS Krajina srdce pro léta 2014 – 2020
nazvané „Otevíráme okna a dveře…“. Nejnovější verzi strategie naleznete na adrese: http://
www.maskrajinasrdce.cz/cs/integrovana-strategie-uzemi-2014-2020-priprava/verejne-pripominkovani-strategie
Strategie bude realizována prostřednictvím
projektů cílených k vybraným tématům. Mezi
žadateli mohou být obce, podnikatelé, neziskové organizace i církve. Budou podporovány
takto vymezené projekty: oprava a výstavba
lesních cest, pořizování těžebních a dřevařských zpracovatelských technologií, posílení
rekreační funkce lesů, agroturistika, ovocnářství a zahradnictví, potravinářské zpracování
zemědělské produkce a další aktivity z oblasti
živnostenského podnikání na venkově a dále
šetrné formy dopravy, mobilní sociální služby,
školství a rozvoj sociálního podnikání.
O přípěvek na opravu stávajících či výstavbu
nových lesních cest mohou místní akční skupinu požádat majitelé či nájemci lesních porostů
včetně obcí. Dotace může dosáhnout pro ziskové
projekty až 50% a pro neziskové projekty až 90%.
Dále budou moci žádat o dotační podporu
podnikatelé, včetně fyzických osob, kteří se
zabývají těžbou a přibližováním dřeva v lesích.
Dotaci bude možné získat např. i na živého
koně určeného pro šetrné přibližovací práce.
Podporovány budou také projekty, jejichž součástí bude pořizování technologií pro zpracování dřeva tj. např. pily.
V oblasti cestovního ruchu bude podporována agroturistika tj. stavební práce a pořizování
nezbytného vybavení pro zemědělské farmy,
jejichž majitelé se rozhodnou nabízet zájemcům ubytování, stravování a rekreační služby
např. výcvik jízdy na koni.
Podporováno bude zvýšení rekreačního využití lesů např. formou zřizování lesních naučných stezek, budování odpočinkových míst,
lesních tělocvičen a podobných zařízení.
Ovocnářství a zahradnické projekt bude
MAS podporovat s cílem zvýšit počty lidí, kteří
se zabývají pěstováním ovoce a zeleniny a kte-
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ří se chtějí v těchto oborech profesionalizovat
tj. aby v nich měli po realizaci projektu (např.
vybudování skleníků, výsadba skladu na ovoce, výsadba sadu apod.) hlavní zaměstnanecký
poměr.
Potravinářské zpracování místní zemědělské
produkce bude podporováno proto, že předpokladem je nejen samotné rozšíření nabídky
kvalitních místních potravin, ale také se předpokládá zvýšení počtu pracovních míst v tomto oboru.
Místní akční skupina bude podporovat,
stejně jako v minulosti, místní živnostníky tj.
automechaniky, truhláře, zedníky atd., kteří si
budou chtít přestavět či vystavět svou provozovnu a/nebo pořídit potřebné zařízení jako je
např. hoblovka, formátovačka, soustruh apod.
Co je však velmi důležité, tak to bude zejména
požadavek na tvorbu nových pracovních míst.
Budou podporovány šetrné formy hromadné dopravy, kdy by měly být s využitím dopravních prostředků na alternativní pohon
(elektřina, CNG) zajišťovány potřeby obyvatel zejména malých sídel tj. doprava do škol,
zaměstnání a za službami v době, kdy nelze
využít stávající hromadnou dopravu (víkendy,
odpolední a večerní hodiny apod.). Podporována bude také bezmotorová doprava tj. zejména
cyklistika, jejímž cílem však nebude relaxace
a turistika, ale spíše, jak už je výše uvedeno –
cesty za vzděláním, prací a službami.
Na území MAS Krajina srdce je řada oblastí,
které nejsou pokryty sociálními službami, což
limituje možnosti obyvatel setrvat ve svých domovech po celý zbytek života. Bude proto podporována realizace takových projektů, jejichž
cílem bude vznik mobilních sociálních služeb,
které by měly tuto situaci zlepšit.
V oblasti školství budou podporovány zejména projekty, které budou zaměřeny na zvýšení manuálních zručností, jazykových znalostí, rozvoje podnikavosti a také ke zdravého
patriotismu žáků základních škol.
MAS podpoří rozvoj sociálního podnikání,
jako nového druhu podnikání, které je zaměřeno na zapojování osob vyloučených nebo
vyloučením ohrožených na trhu práce. Podporována bude realizace takových projektů,
jejichž cílem bude vybudovat nové nebo rozšířit stávající výrobní kapacity firem a podniků,
ve kterých bude pracovat více než 33 % zaměstnanců z řad absolventů škol, žen po mateřské dovolené.
Závěrem je nutné zdůraznit, že projekty,
které MAS Krajina srdce podpoří, mohou být
realizovány pouze na území obcí, zapojených
do území MAS. Jedná se o tyto obce: Balko-

va Lhota, Běleč, Borotín, Bradáčov, Červený
Újezd, Dolní Hořice, Dolní Hrachovice, Dražičky, Dražice, Drhovice, Heřmaničky, Hlasivo,
Chotoviny, Jedlany, Ješetice, Jistebnice, Košín,
Meziříčí, Mezno, Mladá Vožice, Nadějkov, Nemyšl, Nová Ves u Mladé Vožice, Nasavrky, Oldřichov, Opařany, Pohnánec, Pohnání, Pojbuky, Radimovice u Tábora, Radkov, Ratibořské
Hory, Rodná, Řemíčov, Sedlec Prčice, Slapsko,
Smilkov, Smilovy Hory, Střezimíř, Sudoměřice
u Tábora, Svrabov, Šebířov, Vilice, Vodice, Zadní Střítež, Zhoř u Mladé Vožice.
Další informace naleznete na www.maskrajinasrdce.cz , kontaktovat nás můžete
prostřednictvím emailu maskrajinasrdce@seznam.cz anebo na mobilním telefonním čísle 775 317 001.
MAS Krajina srdce 

OBEC DRAŽICE
– SBOR PRO OBČANSKÉ
ZÁLEŽITOSTI
Vás zve na

2. SETKÁNÍ
S HISTORIÍ
na téma

OD VZPOMÍNEK
K SOUČASNOSTI
1. PROMĚNY OBCE
2. VÝSTAVBA V OBCI
Seznámení se vznikající fotokronikou
obce a promítání dvou dílů
desetidílného projektu s besedou
a občerstvením
Ve čtvrtek 3. prosince
v 17.00 hodin
v restauraci KD

www.obecdrazice.cz
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Rok 1915
Také letos zalistujeme v obecní kronice
a vrátíme se o sto let dříve do roku 1915. Hlavní téma onoho roku a dalších let byla válka.
Kronikář Antonín Švec začíná záznam roku
1915 takto: „Ohromné rozměry rozpoutaného
živlu – světového zápasu, skýtají malou naději
na brzký mír. Vyskytují se i hlasy, že ani po výročí války nenastane mír. Kéž by naše drahá
vlast zůstala i nadále ušetřena hrůz válečných“.
V únoru nařídilo C.K. okresní hejtmanství
v Táboře vytvořit soupis všech zásob obilí a mouky a v dubnu pak stanovilo spotřebu
ovsa pro koně – jeden kůň má nárok na 3kg
na den. Zjistil se stav koní a zásoby ovsa a přebytečné obilí bylo odvedeno k vojenským účelům. Hejtmanství dále zavedlo maximální ceny
potravin. Všichni obchodníci museli mít v krá-

mech vyvěšeny ceníky a ceny dodržovat. Vpád
Rusů do Haliče (dříve území přiléhající severně
ke Slovensku, Podkarpatské Rusi a Podolí, dnes
leží v jihovýchodním Polsku a v západní Ukrajině) měl za následek, že tamní obyvatelstvo
opustilo své domovy a odešlo do Čech, kde se
jich lid ujal. Také v Dražicích se našli dobří lidé,
kteří ve svých domovech ubytovali 16 „uprchlíků“.
Během roku vydalo hejtmanství další nařízení jako hlášení koní, šetření moukou a krmivy, jarní osetí všech polí, k válečné sbírce
kovů, ke sbírce na vlnu pro zhotovení uniforem
pro vojíny v poli, o trhových cenách, o cenách
lihu nebo provedení aktualizací stavu zásob
obilí a mouky. Zemědělci museli sklidit obilí,
vymlátit a uchovat ve stavu vhodném k mle-

Vítání občánků

tí. Nikomu jej nesměli prodat, jen válečnému
obilnímu ústavu. Nařízení upravovalo, kolik
obilí si může zemědělec ponechat k jídlu, zkrmení a setí a zároveň ceny obilí. Určovalo, jak
měli mlynáři mlíti – jen na mlecí výkazy, které
v Dražicích vydával pan učitel Švec.
V květnu vypověděla válku Itálie. Kronikář to zachytil těmito slovy: „Dne 23. května
překvapen byl svět vypovězením války našeho spojence v trojspolku Itálie, která zrušila
s námi smlouvu a vypověděla nám válku vzdor
mírumilovným nabídkám našeho mocnářství.
Tím rozšířilo se naše bojiště a rozmnoženy
naše potíže válečné“.
Také v roce 1915 byli do vojenské služby
povoláni místní muži. V několika vlnách jich
narukovalo cca 30.
Blanka Čítková 

Sbor pro
občanské záležitosti
Od července do prosince letošního roku
oslavili/oslaví své životní jubileum
JUBILANTI
Marie Marková
Bohuslav Knotek
Svatomír Novotný
Jarmila Samcová
František Komínek
Jaroslav Růžička
Vladimír Žlůva
Marie Haumerová
Ludmila Rezková
Pavel Skalák
Vlasta Počtová
Zdenka Turecká
Miloslav Samec
Josef Vítek
Miluše Voborová
Květuše Ťoupalíková
Silvestr Haumer

Letošní vítání občánků připadlo na sobotní
odpoledne 19. 9. 2015. V zasedací síni Obecního úřadu v Dražicích vystoupily nejprve děti
ze ZŠ a slavnostní obřad zahájily. Po jejich krátkém kulturním pásmu přivítal pan starosta
Stanislav Flígr všechny přítomné, rodiče a především naše nové občánky. Novými občany

naší obce se stali: Eliška Smětáková (Dražice
191), Karel Bočan (Dražice 260), Natálie Šedivá (Dražice 84), Dominika Dvořáková (Dražice
40), Štěpán Fous (Dražice 125) a Marian Horka
(Dražice 67). Všem přejeme ještě jednou radostný a spokojený život v naší obci.
Jarka Salabová (členka SPOZ) 

Nebuďme lhostejní
V září se uskutečnila sbírka pro Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v Táboře. Do sbírky
se zapojily dražické maminky Denisa Nováková, Jana Klicmanová, Lucie Křížovská, Markéta Pěchotná, Radka Rypáčková, Jana Volková a Monika Vrchotová. Zájem o pomoc maminkám v nouzi
byl veliký. Nakonec se věcí sešlo opravdu mnoho, proto jsme mohly obdarovat i dětské oddělení
v táborské nemocnici, kde s nadšením přijali zbytek oblečení, hraček a knížek.
Jana Maroušková 

www.obecdrazice.cz

Dražice čp. 91
Dražice čp. 173
Dražice čp. 42
Dražice čp. 1
Dražice čp. 219
Dražice čp. 202
Dražice čp. 164
Dražice čp. 94
Dražice čp. 190
Dražice čp. 99
Dražice čp. 120
Dražice čp. 133
Dražice čp. 55
Dražice čp. 103
Dražice čp. 73
Dražice čp. 54
Dražice čp. 94

Všem jubilantům přejeme do dalších let
pevné zdraví, mnoho spokojenosti a osobní
pohody.
NARODILI SE
Matěj Joudal
My An Vo Hoang
Theo Soysal

Dražice čp. 260
Dražice čp. 132
Dražice čp. 3

Všem miminkům přejeme do života jen to
nejlepší.
ZEMŘELI
Oldřich Janíček
Ivana Volková
Čest jejich památce!

Dražice čp. 50
Dražice čp. 167
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Plánované kulturní
a společenské akce v Dražicích
26. 11. 2015
Vánoční vyrábění

škola

od 16:00

28. 11. 2015
náves
od 16:30
Adventní jarmark s rozsvícením
vánočního stromu
3. 12. 2015
2. setkání s historií

KD

od 17:00

9. 12. 2015
Česko zpívá koledy

náves

od 18:00

10. 12. 2015
KD
Školní vánoční besídka

od 17:00

18. 12. 2015
KD
Vypsaná fixa, Wohnout

od 21:00

22. 12. 2015
náves
od 16:00
Zpívání u stromečku – „Dražičtí komedianti“
23.12.2015
náves
od 16:00
Zpívání u stromečku – „Ráček“ LŠU Sez. Ústí
24. 12. 2015
kostel
Mše svatá – Vigilie s dětmi

od 14:30

24. 12. 2015
náves
od 16:00
Zpívání u stromečku – „Mexická vlna“
25. 12. 2015
Mše svatá

kostel

od 8:30

25. 12. 2015
KD
od 8:30
Vánoční turnaj ve stolním tenise
26. 12. 2015
Mše svatá

kostel

od 8:30

27. 12. 2015
kostel
od 8:30
Mše svatá s obnovou manželských slibů
27.12.2015
kostel
od 16:00
Vánoční koncert – děti ZŠ Dražice
a Milevský smíšený sbor
1. 1. 2016
Mše svatá

kostel

od 8:30

2. 1.2016
obec
od 9:00
Novoroční putování s blahopřáním
20. 1. 2016
škola
8:00-12:00
Den otevřených dveří ZŠ Dražice
23. 1. 2016
Hasičský ples

Plánované kulturní a společenské akce v Dražicích

KD

od 20:00

28. 1. 2016
škola
Zápis do 1. třídy ZŠ Dražice

14:00-17:00

20. 2. 2016
Sportovní ples

od 19:00

KD

Mikulášská nadílka
NOM Dražice vám v sobotu 5. prosince nabízí Mikulášskou nadílku. Začínáme v 16:30.
Kontaktovat nás můžete na emailu:
sindelar.zdenek@email.
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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