Úvodní slovo starosty

Příjemné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v novém roce
Vám přeje
za Obec Dražice

Vážení spoluobčané!
Čas neúprosně běží a vy máte v rukou poslední vydání našeho periodika v tomto roce. Je
za námi rok práce v novém složení vedení obce
a myslím, že s blížícím se koncem roku je co bilancovat. Rozhodně jsme nezaháleli a snažili
jsme se ve všech oblastech naši obec posunout
dále dopředu.
Opravili jsme na 5 místech komunikace, které byly v nehorším stavu. Silnici „K Boru“ jsme
opravili částečně za přispění dotace z POV Jihočeského kraje. Další části jako je páteřní komunikace ke hřišti včetně chodníků, část parkoviště
u KD, křižovatka v severní části k bytovým domům, místní komunikace v západní části obce
byly financovány z prostředků obce. Na příští
rok máme vyprojektovánu komunikaci k rybníku
a budeme žádat o dotaci. Dále máme vytipováno
několik dalších míst, kde bychom chtěli provést
výměnu stávajícího a již dosluhujícího povrchu.
Bude však samozřejmě záležet na úspěšnosti
v dotacích.
V letních měsících jsme dokončili, za pomoci dotace, opravu dvou tříd v mateřské škole. Myslím,
že naši prvňáčci to již oceňují, neboť díky velkému
množství žáků a otevření plnohodnotných samostatných 5 tříd jsme museli využít jednu třídu
v prostoru mateřské školy.
Ve sportovním areálu jsme taktéž za přispění
dotace zmodernizovali kabiny a dovybavili je sportovními potřebami.
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Máme dokončenu kompletní dokumentaci
na dům pro seniory včetně všech povolení. Zahájili
jsme nyní práce na získání dotace.
Bohužel se nám nepodařilo vysoutěžit, ani napodruhé, firmu na realizaci schodů v KD do dalšího patra, kde bychom chtěli vybudovat zázemí pro
naše spolky. Budeme tedy celou realizaci směřovat
na jaro.
Dokončujeme projekt nástavby a rekonstrukce
bytového domu č.p. 55 a předpokládáme, že v příštím roce provedeme dílčí opravy, jak v tomto domě,
tak v č.p. 4 (Lesanka).
S městem Tábor jednáme, jak o napojení naší
cyklostezky na Tábor, tak o možné instalaci kamer
pro zklidnění dopravy v obci. Nejsou to jednání
jednoduchá, neb tato problematika není jistě pro
Tábor priorita, nicméně myslím, že se jednání posouvají pozitivně dopředu.
V minulém měsíci jsme u hlavních křižovatek
osadili nový informační systém, aby se u nás návštěvníci lépe orientovali.
Léto a podzim byly také plné kulturních
akcí. Tradiční byly akce na začátku a konci léta
ve sportovním areálu včetně promítání vámi vybraného filmu. Velmi příjemné bylo pro mne listopadové setkání s našimi seniory. Doufám, že se
všem líbilo.
Konec roku bývá taktéž o přípravě rozpočtu
na rok následující. Ten náš je již připraven jako
vyrovnaný a po diskusích bychom jej do konce
roku měli schválit.

Součástí je jednání o nákladech na vodné a stočné. Zde nám jako každý rok náš dodavatel vodu
zdražuje a taktéž nám rostou náklady na zpracování odpadních vod. Ač se snažíme řešit tyto věci
úsporně, budeme muset pro vyrovnanost nákladů přistoupit k drobnému zdražení o 3 Kč m3, to
znamená, že nová cena za vodné a stočné bude od
1. ledna 2020 činit 78,21 Kč včetně DPH. Přesto je
naše cena pro občana jedna z nejlevnějších v kraji.
Další částí je poplatek za svoz odpadu. Bohužel
politika státu a Evropy v této oblasti tlačí na obce
zvyšováním nákladů. Některé obce a města, která
pak podlehnou a následně zdraží poplatek pro občany, v podstatě demotivují odpad třídit. My takovou cestou jít nechceme a jsme rádi, že se naši
občané třídit naučili a dle podkladů třídí stále
více, a proto ponecháme poplatek za svoz odpadu
na stejné úrovni jako dosud.
Vánoční čas je v Dražicích již řadu let neodmyslitelně spojen se „zpíváním u stromečku“.
Letos však nebude tato akce tradičně třídenní.
U stromečku si zazpíváme pouze na Štědrý den
24. prosince od 16:00. Další dva dny „zpívání“ letos nahradilo představení plné hudby a zpěvu s názvem „Betlémský příběh“, na které Vás srdečně zvu
do místního kulturního domu třetí adventní neděli, tedy 15. prosince od 17:00.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál příjemné a pohodové prožití vánočních svátků a jen to
nejlepší v novém roce 2020.
Lubomír Smažík, starosta obce 
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Výtah z jednání zastupitelstva obce
9. jednání, konané dne 18. 7.
 Proběhla kontrola plnění následujících úkolů
z minulého zastupitelstva:
Zjistit podrobnější informace k provozování
měřícího radaru - V minulém měsíci proběhla schůzka s firmou, která instalovala radar
v obci Bernartice. Bude uskutečněna informativní schůzka s městem Milevsko, které
přestupkovou agendu, spojenou s úsekovým
měřením, vykonává.
 Starosta předložil a okomentoval čerpání
rozpočtu obce Dražice k 30. 6. 2019.
 Starosta obce předložil a okomentoval rozpočtové opatření č. 8/2019, které schválil
ke dni 7. 6. 2019.
 Zastupitelstvo schválilo prodej plynovodu
„STL plynovod – Dražice Kostel“ - STL plynovod D63, včetně STL plynovodních přípojek
D 32 (8 ks) a „STL plynovod – prodloužení
severovýchod“ - STL plynovod D63, včetně STL plynovodních přípojek D 32 (5 ks)
do vlastnictví E.ON Distribuce a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
za cenu stanovenou znaleckým posudkem –
797 330 Kč.
 Dne 20. 6. 2019 podal obci Dražice pan J. F.
žádost o odkup či pronájem části pozemku
parc. č. 2075/18 v k. ú. Dražice u Tábora.
Zastupitelstvo obce se přiklonilo k pronájmu
předmětné části pozemku a pověřilo starostu
k dalšímu jednání v dané věci.
 Obec Dražice obdržela znalecký posudek
ceny budovy České pošty, s.p. Pro následující
rozhodnutí bude dopracována kalkulace nákladů na provozování režimu pošty partner,
proběhne návštěva obce, která Poštu Partner
provozuje. Obec Dražice podá České poště,
s.p. informaci, že zájem o koupi předmětné
nemovitosti (budova č.p. 165) ze strany obce
stále trvá.
 Zastupitelé byli seznámení se zprávou o stavu stromů v lokalitě u hřbitova, která byla
vypracována panem Ing. Petrem Fukou – Arbres. Následná údržba o dřeviny u hřbitova
bude probíhat v souladu se závěry zpracované zprávy.
 Starosta obce informoval o proběhlém jednání se senátorem Mgr. Jaroslavem Větrovským. Tématem schůzky bylo řešení zahájení
projektové přípravy obchvatu obcí Dražice,
Meziříčí a Drhovice v rámci řešení dlouhých
tahů na silnici I/19. Zastupitelstvo obce
schválilo záměr podpořit zahájení projektové přípravy obchvatu obcí Dražice, Meziříčí,
Drhovice na silnici 1/19 a následné realizace.
 Zastupitelstvu obce byla předložena možnost uvedení obce Dražice do knihy „Táborsko“. Z důvodu vysokých finančních nákladů
a malému prostoru pro jednotlivé obce se
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nebude obce do tvorby této publikace zapojovat.
Starosta obce představil zastupitelstvu 2
varianty technického řešení lávky přes řeku
Lužnici.
Mgr. Růžičková informovala o proběhlé
kontrole kontrolního výboru. Předmětem
kontroly bylo plnění usnesení zastupitelstva
obce od 1.6.2018 do 6.6.2019 (usnesení č.
165/2018 – 35/2019). Kontrolní výbor neshledal závady a rozpor v plnění úkolů.
Pan Flígr podal informaci o proběhlé kontrole finančního výboru. V rámci kontroly byly
prověřeny stavy pokladen č. 1 a č. 2 a faktur
od 1. 1. 2019 do 5. 6. 2019, rovněž byla provedena kontrola cenin, dotací a darů za rok
2018. Kontrolou bylo ověřeno, že veškeré výdaje byly oprávněné, souvisely s činností obce
Dražice a byly doloženy příslušnými doklady.
Starosta obce informoval o připravené realizaci cesty „K Boru“. Zahájení stavby proběhne dne 22.7.2019.
Zastupitelstvo obce bylo informováno o připravovaném výběrovém řízení na zhotovitele
opravy MK Zíka – Kos vč. dílčích oprav v intravilánu obce.
Místostarostka obce seznámila přítomné
s velmi dobrými výsledky žáků ZŠ Dražice
v testování. Dále informovala o stavu opravy osvětlení a topení ve třídách MŠ Dražice
a o vybudování provizorního WC v budově
MŠ Dražice o jehož finálním využití a rekonstrukci bude rozhodnuto dle aktuálních potřeb provozu ZŠ a MŠ.











10. jednání, konané dne 29. 8.
 Proběhla kontrola plnění následujících úkolů
z minulého zastupitelstva.
a) Průběžně probíhá získávání informací
k umístění radaru v obci Dražice. Starosta
obce uskutečnil jednání se starostou Bernartic, kde byl nainstalován měřící radar
v minulém roce.
b) Starosta obce informoval o proběhlém
jednání s Českou poštou, s.p. Obec Dražice patří mezi 165 obcí, kde by měl provoz
pošty přejít do roku 2025 do režimu „Pošta partner“. V současné době není přechod
na tento režim aktuální.
c) Starosta obce představil doplňující informace k pozemku parc. č. 2075/18 v k. ú.
Dražice u Tábora. Zastupitelstvo obce nepřistoupilo k vyhlášení prodeje/pronájmu
předmětného pozemku.
 Starosta předložil a okomentoval čerpání
rozpočtu obce Dražice k 31. 7. 2019.
 Starosta obce předložil rozpočtové opatření
č. 9/2019, které schválil ke dni 27. 8. 2019.
Na základě dotazů k rozpočtovému opatře-





ní č. 9/2019 podal starosta obce komentář
k jednotlivým položkám. Zastupitelstvo obce
vzalo na vědomí rozpočtové opatření číslo
9/2019.
Provozní řád sportovní haly – správcem
sportovní haly bylo předloženo doplnění
provozního řádu, týkající se povinností nájemců a konzumace jídla a nápojů v budově
sportovní haly. Podmínky pronájmu pro
sezónu 2019/2020 – po ročním provozu
sportovní haly byl proveden celkový rozbor
nákladů a zisků. Výsledek provozu vyšel ziskový. Starosta obce předložil návrh na úpravu podmínek pronájmu pro rok 2019/2020:
- pronájem sportovní haly vč. 1 šatny
200 Kč/hod
- pronájem 1 šatny navíc 100 Kč/hod
- pronájem galerie 100 Kč/hod
Obec Dražice zaslala dopis Ředitelství silnic
a dálnic s žádostí o zařazení obchvatu Dražic a sousedních obcí do projektové přípravy.
V měsíci srpnu obdržela obce odpověď se
stanoviskem, že bude na obchvat zpracována
nová technickoekonomická studie.
Starosta obce představil dokončenou studii na „Lávku přes Lužnici“. Doposud nebyl
zpracován předběžný rozpočet variant.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zprávou o stavu dřevin, která byla v letních měsících zpracována panem Ing. Petrem Fukou.
Obec přistoupí pouze ke kácení dřevin, u kterých byl určen havarijní stav. U ostatních
bude proveden odborný zdravotní řez.
Veřejná zakázka „Oprava komunikace
„K Boru“ – Dražice“ – starosta obce předložil
návrh dodatku č. 1 v hodnotě 62.933,95 Kč
bez DPH. Dodatek č. 1 řeší vícepráce (odvodnění komunikace) na uvedené akci. Koncová
cena zakázky je 981.655,74 Kč s DPH. Zastupitelé odsouhlasili dodatek č. 1.
Pan Bc. Ivan Šimák se dotázal na stav cyklostezky z Tábora do Dražic. Místostarostka
obce informovala, že Tábor nyní v projektové
přípravě nijak nepokračuje z důvodu nezískání potřebných pozemků.
Pan Bc. Ivan Šimák vznesl dotaz ohledně
koupě vybavení obecním spolkům. Starosta
obce mu podal vysvětlení.

11. jednání, konané dne 26. 9.
 Proběhla kontrola plnění následujících úkolů
z minulého zastupitelstva.
a) Místostarostka obce podala podrobnější
informace k možnostem uzavření veřejnoprávní smlouvy. Veřejnoprávní smlouvy
mohou uzavírat pouze obce v rámci jednoho ORP. Dále podala krátké stanovisko DI
Policie Tábor k umístění informativních
tabulí.
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b) Vedení obce informovalo, že obnoví jednání s vlastníky pozemků dotčených stavbou
cyklostezky Všechov – Dražice.
Starosta předložil a okomentoval čerpání
rozpočtu obce Dražice k 31. 8. 2019.
Starosta obce předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 10/2019. Na základě
dotazů k rozpočtovému opatření č. 10/2019
podal starosta obce komentář k jednotlivým
položkám.
Starosta obce předložil zastupitelům rozpočtové opatření č. 11/2019 týkající se opravy
místní komunikace a podal k němu komentář. Zastupitelstvo obce 9 hlasy rozpočtové
opatření č. 11/2019 odsouhlasilo.
Starosta obce předložil seznam nepotřebného majetku a seznámil zastupitele se záměrem jeho prodeje.
Zastupitelé schválili dar nově narozeným občánkům ve výši 2000 Kč.
Byla schválena směrnice č. 1/2019 – Tvorba
rezervy na krizová opatření.
Zastupitelstvo odsouhlasilo finanční dar SK
REPO DRAŽICE, z.s. ve výši 12 000 Kč.
Výběrové řízení na akci „Stavební úpravy
schodiště v kulturním domě Dražice č.p. 166“
–Zadavatel (obec Dražice) nabídku od společnosti SANARPO stavební s.r.o., IČ: 07676417,
Stránského 2291, 390 02 Tábor s nabídkovou
cenou 726 350 Kč s DPH. Zastupitelé odsouhlasili výše uvedenou společnost jako zhotovitele předmětné veřejné zakázky.
Nabídka E.ON Drive – Obec Dražice obdržela nabídku na zřízení dobíjecí stanice pro
automobily za zvýhodněnou cenu 64 990 Kč.
Zastupitelstvo obce 9 hlasy schválilo zájem
o toto zařízení.
Místostarostka obce seznámila zastupitelstvo obce o proběhlém jednání ve věci údržby
účelové komunikace k Matoušovskému mlýnu, která je v současnosti využívána společností Daich spol. s r.o. Zhotovitel stavby byl
upozorněn na dodržování podmínek platného územního rozhodnutí, které mu ukládají
povinnost průběžné opravy komunikace. Zástupce stavební firmy sdělil předpokládaný
průběh dokončení stavby, odsouhlasil provedení průběžné opravy.
Starosta obce informoval o průběhu probíhajících pracích na místní komunikaci „Kos
– Zíka“.
Předseda kulturního výboru, Bc. Ivan Šimák,
představil možnost uspořádat dne 5. 12.
v obci „Krampus show“.
Vedení obce informovalo o přípravě projektu
fotovoltaiky. Podrobnější informace budou
představeny na následujícím jednání zastupitelstva obce.
SPOZ – po prázdninové pauze bylo zahájeno
cvičení seniorů, v říjnu se uskuteční rukodělné práce, plánovaný výlet (kláštěr v Milevsku, muzeum v Božejovicích a pivovar
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Dražíč) se uskuteční dle zájmu seniorů a veřejnosti
 Předseda sportovního výboru upozornil
na nutnost úklidu v prostoru přístřešku
v areálu TJ Dražice.

12. jednání, konané dne 31. 10.
 Vystoupení ředitele ŽŠ a MŠ Dražice
Pan ředitel ZŠ a MŠ Dražice předložil zastupitelům výroční zprávu, která byla zpracována za předešlý školní rok. Současně proběhla
diskuze ohledně aktuálních témat a dění
ve škole.
 Proběhla kontrola plnění následujících úkolů
z minulého zastupitelstva.
a) Místostarostka obce upřesnila stanovisko
DI Policie Tábor k umístění značek s informací o měření radarem.
b) Vedení obce informovalo, že se uskutečnilo jednání s vlastníkem zásadního pozemku pro vedení cyklostezky Dražice –
Všechov. Dále uvedlo, že bude prověřena
další varianta vedení cyklostezky po pravé
straně silnice I/19 směrem do Tábora.
c) Starosta obce informoval o připravovaných energetických opatřeních v areálu
školy (fotovoltaika, rekuperace).
 Starosta předložil a okomentoval čerpání
rozpočtu obce Dražice k 30.9.2019.
 Starosta obce předložil zastupitelstvu rozpočtové opatření č. 12/2019.
 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem vyrovnaného rozpočtu pro rok 2020.
 Starosta obce předložil a okomentoval návrh
střednědobého výhledu obce Dražice do r. 2023.
 Zastupitelé schválili znění Smlouvy č. ZP014340000109/001 o zřízení práva věcného
 Zastupitelé odsouhlasili smlouvu o zřízení věcného břemene v pozemcích parc. č.
2205/21, 2205/32, 2205/33 v k. ú. Dražice
u Tábora se společností E.ON Distribuce, a.s.
 Zastupitelstvo obce schválilo návrh na změnu ceníků pronájmu kulturního domu. Nově
stanovený pronájem:
Sál včetně Palerma – Zimní období: 1 den
6 000,- Kč, ples 6 000,- Kč
Letní období: více než 1 den 1 500,- Kč
1 den 3 000,- Kč
zábava, koncert 3 000,- Kč
Palermo - Zimní období: za 1 den 3 000,- Kč
Letní období: za 1 den 2 000,- Kč
Akce, které pořádají neziskové subjekty,
a které nejsou pořádány za účelem zisku,
(např. burza oblečení, sport. akce – stolní tenis, besídky školy apod.), budou pronajímány za cenu 100,- Kč/den včetně DPH. Ceny
jsou uvedeny včetně DPH.
 Starosta obce předložil nutnost revidovat
a aktualizovat rozsah nájmu prostor v 1. NP
v kulturním domě (prostory pekárny).
 Bytové hospodářství – zastupitelstvo obce
bylo seznámeno s plánovanými úpravami























v jednotlivých bytových domech ve vlastnictví obce. Současně byl podán komentář k financování této oblasti a vize do dalších let.
Zastupitelstvo 8 hlasy schválilo plán investic
do vodohospodářské sítě.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo návrh změny
výše vodného a stočného pro rok 2020. Na základě propočtu sestaveného společností Čevak a.s. bylo navrženo zvýšení ceny vodného
a stočného na 68,01 Kč bez DPH (vodné o 1,91
Kč/m3 bez DPH, stočné 0,77 Kč/m3 bez DPH).
Starosta obce předložil rozbor nákladů a výnosů za odpadové hospodářství v letech
2018 a 2019. Z rozboru vyplynulo, že náklady na odpady financované obcí činí cca 100
tis. Kč. Po diskuzi bylo rozhodnuto, že nebude provedena změna Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích a výše poplatků
zůstane i pro další rok stejná.
Starosta obce informoval o konci pronájmu
„odlehčovacího hřiště“ u areálu TJ Dražice.
S předsedou sportovního výboru byl projednán další postup.
Výběrové řízení na akci „Stavební úpravy
schodiště v kulturním domě Dražice č.p.
166“ – vybraný zhotovitel neuzavřel s obcí
smlouvu o dílo. Z důvodu neposkytnutí potřebné součinnosti bude výběrové řízení
zrušeno a realizace stavebních úprav bude
přesunuta na rok 2020.
Revokace usnesení – na základě závěrů auditu z Krajského úřadu Jihočeského kraje je
nutné provést revokaci usnesení č. 10/2014.
Starosta obce předložil nové znění usnesení
o kompetencích starosty obce k provádění
rozpočtových opatření. Zastupitelstvo obce
8 hlasy nové usnesení schválilo.
Zastupitelstvo obce zamítlo žádost o finanční dar Komornímu orchestru Bolech města
Tábor, z.s. ve výši 25 000 Kč.
Obec Dražice obdržela žádost o finanční dar
Diakonii ČCE - středisko Rolnička ve výši
9 000 Kč. Zastupitelstvo obce pověřilo starostu obce ke zjištění, zda nějaký občan využívá služby tohoto sociálního zařízení.
Uzávěrka Dražického občasníku je stanovena
na 15. 11. 2019.
Starosta obce představil přepracovanou projektovou dokumentaci stavby „Komunitního
domu pro seniory“ vč. položkového rozpočtu. Okomentoval velmi náročnou ekonomiku
stavby a stávající dotační možnosti.
Mgr. Dana Růžičková vznesla dotaz na výstavbu odpočinkového místa (altánu) na hřbitově.
Zastupitelstvo tento podnět vzalo na vědomí.
Ing. Zdeněk Novotný informoval o úspěšné
reprezentaci obce Dražice na nohejbalovém
turnaji společnosti Čevak a.s. Dále připomněl
nastávající období vegetačního klidu. Obec Dražice provede kácení dřevin, které určila zpráva
o stavu dřevin Ing. Fuky ke kácení a na které má

obec vydané rozhodnutí ke kácení.
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Co je v obci nového?
Informační systém
V říjnu byly po obci zabudovány tři sloupy,
na kterých jsou směrovky k významným či vyhledávaným místům. Jejich účelem je pomoci
návštěvníkům s orientací, a tak je směrovky
umístěné podél hlavní silnice „nasměrují“ například na úřad, poštu, ke škole, tělocvičně, ale
také na sportovní areál, ke kostelu nebo k rybníku Na Suchých.

Nový design
webových stránek
Před nedávnem jsme se domluvili s naším
„poskytovatelem“ webových stránek na jejich
úpravě. Přece jen už je využíváme pomalu 10
let a od té doby jsme je řádně naplnili mnoha
informacemi z různých oblastí. Možná, že když
budete číst toto číslo, bude už nový vzhled zveřejněn, pokud ne, stane se tak již brzy. Doufáme, že nový design bude pro Vás uživatelsky
přívětivý a brzy se na stránkách zorientujete,
abyste rychle nalezli hledanou informaci. Nové
stránky by měly nabídnout nějaká vylepšení
a ušetřit čas a práci i nám, editorům. Novinkou by mělo být propojení stránek se zasíláním
informací formou SMS, které dnes hojně využíváte přes jinou aplikaci. Sami si budete moci
vybrat, jaké zprávy chcete zasílat. Na webových
stránkách pak bude potřeba se zaregistrovat
k odběru těchto informací. Následně bychom
přestali stávající systém využívat. O změně zasílání informačních SMS a potřebě přeregistrace budete včas informováni.

10ks nových světel. Bohužel, nápad zakoupit
na poslední chvíli nová světla mělo asi více
lidí a dodací lhůty se ze dne na den prodloužily. Celou situaci jsme zvážili a rozhodli se, že
objednávku přece učiníme a světla případně instalujeme později během adventu. Nová světla
určitě poznáte :o).

Úprava cen pronájmu
místního kulturního domu
od 1. ledna 2020
V posledních letech prošly vnitřní společenské prostory našeho kulturního domu velkou
proměnou. Vymalovalo se a nakoupilo se nové
vybavení, které zkvalitňuje a zpříjemňuje nájemcům pronájem. Poslední vyšší náklady se
týkaly zvukového a světelného vylepšení pódia
a Palerma. V brzké době bude ještě dokončena
výzdoba a instalace nových masivních dveří
oddělující prostor sálu a Palerma. Jednou to
přijít muselo, ale je potřeba těmto nákladům
adekvátně přizpůsobit ceny pronájmu, aby nájem pokryl alespoň nezbytnou režii (spotřebu
energií, úklid, praní ubrusů…).
Ceník pronájmu od 1. ledna 2020:
Sál včetně Palerma
Zimní období:
1 den
6.000 Kč
Letní období:
1 den
3.000 Kč
		
ples
6.000 Kč
		
více než
		
1 den
1.500 Kč
		 zábava,
		
koncert 3.000 Kč
Palermo
Zimní období:
1 den
3.000 Kč
Letní období:
1 den
2.000 Kč

Místní poplatky
od 1. ledna 2020
V souvislosti s legislativními změnami musíme vydat novou obecně závaznou vyhlášku
(OZV) týkající se místních poplatků. Jak jste se
dozvěděli v úvodníku, ceny neměníme. To znamená, že poplatek za „komunální odpad“ bude

i v příštím roce 500 Kč /osobu s pobytem v obci
nebo za „rekreační objekt“, poplatek za psa zůstane 150 Kč a za každého dalšího psa 200 Kč.
Zde bych Vás chtěla upozornit na nové zákonné osvobození, kdy od poplatku za psa je osvobozena mimo jiné osoba, která je držitelem
ZTP. Nová vyhláška bude zveřejněna po schválení na webových stránkách obce a samozřejmě
bude k nahlédnutí na obecním úřadě. Prosím,
vyhlášku si projděte, zejména úlevy, osvobození a termíny na ohlášení změn a úlev. Pokud
máte na nějakou úlevu či osvobození nárok postupujte dle OZV – ohlašovací povinnosti.

Hřbitov – Kolumbárium
– Řád veřejného pohřebiště
Návštěvníci hřbitova si určitě všimli nové
stavby umístěné po levé straně od márnice.
Jedná se o 15ti místné kolumbárium. Kromě
hrobového místa si tak na našem hřbitově můžete pronajmout schránku na urny. Nájemné se
uzavírá na 10 let a činí na celou dobu 1000 Kč.
Z důvodu vybudování kolumbária, ale i z důvodu novely zákona o pohřebnictví, musela
obec Dražice vydat nový Řád veřejného pohřebiště s účinností od 1. ledna 2020. Schválená
podoba bude zveřejněna na webových stránkách obce a samozřejmě je do něj možno nahlédnout v kanceláři OÚ. Od nového roku bude
též součástí nájemní smlouvy. Každý nájemce
by se měl s řádem seznámit a jednat dle pokynů
v něm uvedených. Jedná se zejména o povinnost žádat o souhlas provozovatele pohřebiště
(obec Dražice) o pohřbení ale i třeba „pouhé“
uložení urny.
Na závěr mi dovolte připomenout, jak to
bude v zimním období s bioodpadem. Jak jsem
avizovala v prvním letošním čísle, kontejnery
na bioodpad byly rozmístěny po obci do konce listopadu. V případě potřeby je od prosince
do března vyčleněn na tento odpad jeden kontejner ve sběrném dvoře. Od dubna budou zase
po obci rozmístěny kontejnery.
Blanka Čítková 

Vánoční osvětlení
K Vánocům neodmyslitelně patří světýlka.
Sloupy veřejného osvětlení podél hlavní silnice již řadu let zdobí vánoční motivy v různých
barvách. Letos byla většina motivů převinuta
novými svítivějšími kabely v ledově bílé barvě.
Příští rok budeme ve sjednocení pokračovat
Nakonec jsme neodolali nabídce a zakoupili
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17. listopad 1989

Celá Česká republika si v předešlých dnech připomněla jubilejní 30. výročí „sametové revoluce“.
Jak dokazuje záznam v obecní kronice, v Dražicích se převratné události nesly v poklidném duchu.
Za uplynulé tři dekády došlo k rozvoji obce ve všech oblastech a žádné vedení neusnulo na vavřínech. Věříme, že se nám všem bude v Dražicích dobře žít i nadále.


Zahájení adventu

Předvánoční období bylo v Dražicích tradičně zahájeno rozsvícením vánočního stromečku na návsi. Stromeček se rozzářil světýlky v sobotu večer před první adventní nedělí. Pro návštěvníky byl připraven vánoční jarmark, který nabízel adventní věnce, jmelí a ruční výrobky. Mlsouni se mohli zakousnout do zabijačkových lahůdek, perníčků či vánočky. Zmrzlíci se zahřáli teplým čajem a silným punčem. Velkému zájmu se těšil stánek s výrobky dětí ze základní školy. Kouzelné
vánoční melodie zazpíval pěvecký sbor základní školy, který cvičí teprve od konce září. Mnoho návštěvníků zavítalo i na
prodejní výstavu dřevěných dekorací a dárků, která byla nainstalována v prostoru obecního úřadu. Nádherná výstava,
uspořádaná paní Jarmilou Mynaříkovou a jejími pomocnicemi, sklidila velký ohlas. Pro každého byl pohled na krásné
výrobky pohlazením na duši a téměř každý odcházel alespoň s jedním pytlíčkem, ve kterém si odnášel dřevěný úlovek
do své domácnosti. Děkujeme všem za spolupráci při přípravě jarmarku a přejeme krásný advent.
SR Dražice 

Hry a pomůcky do školy
V rámci podpory vzdělávání v ZŠ Dražice pořídilo sdružení rodičů na začátku školního roku
nové výukové hry a pomůcky. Do každé třídy
byly zakoupeny nové deskové hry s různorodou tématikou v hodnotě 2000 Kč. Konkrétní
výběr jsme ponechaly na jednotlivých třídních

www.obecdrazice.cz

učitelkách, které znají své školáky nejlépe. Pro
žáky jsou tyto hry alternativní pomůckou pro
získání a upevnění znalostí. Dle pozitivních
ohlasů od dětí jsme si jisté, že tato „investice“
měla svůj smysl.
SR Dražice 

Orientační běh

Nový školní rok byl zahájen sportovně
zábavnou akcí. V pátek 6.9.2019 se nadšení sportovci sešli na hřišti a následně rozdělili do skupin. Nastudovali slepé mapy
a seznámili se s instrukcemi k závodu. Poté
se všichni seřadili na start a postupně byli
ve skupinkách vysíláni na tři různé trasy.
Každému závodníkovi se počítal individuální čas. Po návratu všech závodníků byly
vyhodnoceny jednotlivé časy a vyhlášeni
vítězové jednotlivých kategorií. Po sportu
následovalo bohaté občerstvení, volná zábava a diskotéka. Plánujeme tento závod
v příštím roce zopakovat a vychytat drobné
organizační přešlapy. Všem účastníkům děkujeme za pozitivní ohlasy.
SR Dražice 

Lampionový průvod
Černou večerní tmu rozzářily 11. listopadu
lampiónové světlušky, které prošly částí Dražic. Nejednalo se však o žádné broučky, které
znáte z českých lesů. Pomyslnými „svatojánskými muškami“ byly kluci a holky se svými
lampiony. V letošním roce byl průvod doplněn

soutěží o nejhezčí vlastnoručně vyrobený lampion. Naše výzva se setkala s hojnou a pozitivní odezvou. Mnoho z účastníků průvodu neslo
doma vyrobený a kreativní lampión. Bylo velmi
těžké vybrat objektivně výherce. Z favoritů byli
zvoleni 2 a poslední obdarovaný byl vybrán losem. Každý z vítězů obdržel poukázku do hračkářství. Průvod doprovázelo chladné počasí bez
deště. V cíli bylo pro všechny připraveno občerstvení a teplý čaj. Průvod byl tradičně zakončen
ohňostrojem.
SR Dražice 
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Divadlo

Enviro

Vyrábíme
6
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Svatomartinské putování

Podzimní putování Pastelky

Halloween
Špuntíci
www.obecdrazice.cz
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Evropské jazyky 5.ročník

Pěší výlet 1.třída
Dušičková strašidýlka

Florbal 4. a 5.ročník

Přespávání ŠD 1

8

Přespávání ŠD 3

Pěší výlet 4.ročník
www.obecdrazice.cz
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Evropské jazyky 1.ročník
Den vzniku ČSR 4.ročník

Dopravní hřiště 4.ročník

Divadlo Střelnice Tábor
3. a 5.ročník
Klementinum Praha
2. a 5.ročník

Vystoupení pro
seniory
Pražský hrad 4. a 5.ročník
www.obecdrazice.cz
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Sportovní hala Dražice – zimní sezóna 2019-2020
První sezóna sportovní haly Dražice (září
2018 - srpen 2019) dopadla dobře. Vybraný
nájem, zejména díky velkému zájmu našich
občanů o sportování, převýšil náklady na provoz (topení, spotřeba el. energie a vody, úklid
a správa haly) . V létě byl dokončen kamerový monitorovací systém haly. Bylo umístěno
celkem 7 kamer z důvodu ochrany majetku
obce a návštěvníků haly (monitoring všech
východů haly a parkoviště). Byla dokončena
elektronizace správy některých důležitých
systémů provozu haly na dálku (topení, ventilace, osvětlení haly, hlídání zavření dveří
a oken) prostřednictvím aplikací tak, abychom mohli ještě více šetřit za provoz. Aktuální školní rok přinesl mnoho změn v naší
škole, takže chodba haly je nově využívána
i pro přechod dětí mezi školou a školkou,
hala začala být využívána dětmi k relaxaci
i o přestávkách. Kromě našich dětí ze školy a školky je hala využívána zejména členy
naší TJ. Zbytek volného prostoru je nabízen
k pronájmu široké veřejnosti.
Po počáteční loňské euforii však letos došlo k útlumu zájmu o pronájem haly, takže
v aktuálním dlouhodobém rozvrhu využití haly na letošní zimu je zejména v sobotu a neděli stále spousta volných termínů.
I pro letošní sezónu je stanovený nájem haly
na stejné úrovni jako loni (200,- Kč/hod),
takže pokud máte zájem, obraťte se přímo
na správce haly.
Blíží se Vánoce, kdy bude v hale platit
zvláštní rozvrh vzhledem k Vánočním prázdninám dětí. V hale budou o Vánocích kromě
běžných pronájmů organizovány některé již
tradiční turnaje ve stolním tenisu, tenisu,
volejbalu a možná nově i nohejbalu. I přesto je v hale dostatek volného prostoru, který Vám nabízím k využití. Obraťte se přímo
na mě: tel. 733 517 075, mail : kotsmid@sakutus.cz.
František Kotšmíd 

Dlouhodobý rozvrh využití Sportovní haly Dražice sezóna 2019-20
stav k 25.11.2019

Den/hod 7

8

9

10

11

12

13

14

15

škola

Pondělí

16

17

tan.škola
od 16.9.2019

Úterý

od 5.11.2019

důchodci
tenis

škola

Středa
důchodci
cvičení

1-3/2020

ATAK

Kolář
stolní tenis - soutěže

Stuchlík
kopaná A

přípravka
nejml.

REPO - Krátký
florbal

Smíšek
nohejbal

od 1.9.2019

Neděle

od 13.10.2019

Den/hod 7

8

9

od 5.10.2019

Mácha
kopaná dorost
Jistebnice

Skalák
tenis

11

12

ZŠ a MŠ Dražice

14

TJ Dražice

15

16

17

Dlouhodobý pronájem

volejbal

Loužecký
st.žáci
12/2019

od
11.10.2019

Farová
hry
od 1/2020

Stuchlík
florbal

od 6.10.2019

13

1-3/2020

od 2.11.2019

Smažík
tenis

od 5.1.-3/2020

10

od 12.9.2019

Adam kopanáB Skaláková

Samec
nohejbal

Koloušek
tenis

od 19.10.2019

Fousová
volejbal II

22.11.2019-3/2020

od 1.11.2019

Sobota

od 25.9.2019

od 14.11.2019

Fořt

škola

od 15.10.2019

Vačlena
přípr.ml.

od 7.11.2019

Pátek

Novák
tenis

Stuchlík
kopaná A

od 18.9.2019

21

od 30.9.2019

12.11.2019

Maroušek
přípr.st.

škola

od 12.9.2019

20

Stuchlíková
volejbal I

od 2.9.2019

Vačlena
přípravka
ml. od

tan.škola

od 4.12.2019

Čtvrtek

19

Kolář
stolní tenis

od 9.9.2019

Maroušek
přípravka
st.

škola

18

Vošta
stolní tenis
mládež

ATAK

od 29.9.2019

18

19

20

21

Krátkodobý pronájem

Evidence požadavků na využití sportovní haly : správce haly František Kotšmíd, tel.733 517 075, mail: kotsmid@sakutus.cz
Dříve naplánovaný a dohodnutý termín akce lze odvolat nejpozději 5 dnů předem.

Rozvrh využití Sportovní haly Dražice sezóna Vánoce 2019
stav k 25.11.2019

Den/hod 7
sobota
21.12.
neděle
22.12.
pondělí
23.12.
úterý
24.12.
středa
25.12.
čtvrtek
26.12.
pátek
27.12.
sobota
28.12.
neděle
29.12.
pondělí
30.12.
úterý
31.12.
středa
1.1.
čtvrtek
2.1.
pátek
3..1.
sobota
4.1.
neděle
5.1.
Den/hod 7

8

9

10

11

12

13

REPO - Krátký
florbal
Skalák
tenis

14

15

Smíšek
nohejbal

16

17

18

19

20

21

Samec
nohejbal

Koloušek
tenis
Smažík
tenis
Loužecký
přípravka

Stuchlík
florbal

REPO - Krátký
florbal

Vánoční turnaj ve stolním tenisu
Tenisová exhibice F-cup 55+ 2.ročník
REPO - Krátký
florbal

Loužecký
přípravka

Vánoční tenisový turnaj 2.ročník
Skalák
tenis

REPO - Krátký
florbal

Samec
nohejbal

Smažík
tenis

Stuchlík
florbal
Čítková
florbal

Vánoční nohejbalový turnaj
REPO - Krátký
florbal

Samec
nohejbal

Vánoční volejbalový turnaj Novák 2.ročník
Skalák
tenis
8

9

10

ZŠ a MŠ Dražice

Smažík
tenis
11

12

13

TJ Dražice

14

15

16

Dlouhodobý pronájem

17

Stuchlík
florbal
18

19

20

21

Krátkodobý pronájem

Evidence požadavků na využití sportovní haly : správce haly František Kotšmíd, tel.733 517 075, mail: kotsmid@sakutus.cz
Dříve naplánovaný a dohodnutý termín akce lze odvolat nejpozději 5 dnů předem.

Letní tenisový turnaj čtyřher
V sobotu 10.8.2019 se v areálu TJ Dražice
uskutečnil letní tenisový turnaj čtyřher.
Tento turnaj se od ostatních odlišoval tím,
že každý z dvanácti zúčastněných hráčů měl
dle losu přiděleno číslo a hrál sám za sebe. Zajímavé pro jednotlivé hráče bylo i to, že pokaždé
hráli v jiném složení pět zápasů v pevně stanoveném čase 25minut. Výsledné body se počítaly na jednotlivce za každý odehraný zápas.
Po sečtení všech bodů se vítězem tohoto náročného klání stal Tomáš Richtr, druhý
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v pořadí byl se svojí přesnou ránou Petr Chytil
a na krásném třetím místě skončil další tenisový nadšenec Radek Koloušek.
Nebe se po dlouhém parnu rozhodlo poslat
na Zem pár dešťových kapek, ale ani to neodradilo skalní tenisty od kvalitní hry.
Přes veškerá úskalí dopadlo vše dobře a doufám, že si hráči den užili a v hojném počtu se
budou hlásit i do dalších turnajů.
Tenisu zdar
Petr Novák 
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„A“ mužstvo – podzim 2019

Minipřípravka
Mini přípravka zahájila podzimní přípravu
10. září 2019. Jednou týdně jsme trénovali
na hřišti TJ a zároveň také hráli nově vzniklou
soutěž mini přípravek v rámci okresu. Vzhledem k tomu, že jsme se na hraní zápasů vůbec
nepřipravovali, jsme mile překvapeni z umístnění na 4. místě. V současné době trénujeme
1x týdně v hale ZŠ vždy v pátek od 16 - 17
hodin. V průběhu září proběhl nábor nových
fotbalových adeptů. Přihlásilo se 9 dětí z toho
5 dívek. Touto cestou znovu využíváme možnost pozvat děti k fotbalu. „Kluci, holky přijďte
mezi nás“.

Naše „A“ mužstvo
dospělých má za sebou
velice podařenou podzimní část sezony. Po jejím skončení figuruje se
ziskem 20 bodů na 8.
místě krajské tabulky. Především úvod a závěr sezony vyšel našim fotbalistům náramně.
Příčiny tohoto velmi pěkného umístění lze
hledat především v kvalitní letní přípravě

a samozřejmě v dražické partě, která dokázala v každém utkání podat maximální výkon.
Celému realizačnímu a hráčskému týmu patří velké poděkování za celkovou reprezentaci naší tělovýchovné jednoty a naší obce.
Divákům patří samozřejmě také poděkování
za jejich podporu v celém roce a pevně věřím,
v jejich podporu i v následujících velmi tvrdých jarních bojích.
Miloš Veselý 

Starší přípravka – podzim 2019

Dále bychom chtěli poděkovat TJ, obci, škole
a rodičům za zázemí, které nám vytvářejí.
Zároveň všem přejeme krásný adventní čas
a úspěšné vykročení do nového roku.
Jaroslav FOŘT, Aleš Melich 

Mladší přípravka
TJ Dražice
Nejmladší fotbalisté zahájili poctivou přípravu v polovině srpna. Svoji formu zúročili v 9
podzimních zápasech. Byť ne vždy nastupovali
v plné sestavě a trápila je i dlouhodobá marodka, nenechali se zahanbit. Tým ukopal 2 výhry,
2 remízy a 5 proher, z nichž dvě prohry skončily s rozdílem pouhého jednoho gólu. Do konce října se hráči otužovali na hřišti. Počátkem
listopadu se tréninky přesunuly do sportovní
haly. Trenéry mladší přípravky jsou Roman Vačlena a Jaroslav Loužecký. Současně děkujeme
obci Dražice za sportovní zázemí, které je důležitou podmínkou pro výchovu dětí ke sportu.
za mladší přípravku Roman Vačlena 

Družstvo starší přípravky se v podzimní
části sezony účastnilo okresního přeboru starších přípravek. K tréninkům jsme se začali
scházet začátkem srpna v areálu TJ Dražice
v počtu dvanácti dětí. Podzimní část sezony
jsme odehráli se střídavými úspěchy a skonči-
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li uprostřed tabulky. Od poloviny listopadu se
přesuneme do sportovní haly v Dražicích, kde
budeme zdokonalovat nejen fotbalové dovednosti a připravovat se na zimní turnaje.
Za družstvo starší přípravky
Kamil Maroušek 
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Nohejbal
Nohejbalový turnaj
Olbramovice
Na turnaj do Olbramovic jsme odjeli po pátečních šedesátých narozeninách Standy
Flígra. Do týmu jsme přibrali kamaráda, se
kterým hrajeme hokej za Olbramovice Radka Kutišů. Po základní skupině jsme skončili
pouze o skóre na druhém místě, hned za pozdějším vítězným týmem z Jankova, se kterým
jsme hráli 1:1. Ze základních skupin postupovalo 8 družstev. Naše trojice ve složení Jiří
Novotný, Ladislav Kuchár a Radek Kutiš skončila na krásném třetím místě i přes to, že jsme
za celý den prohráli pouze 3 sety. Vzhledem
ke kvalitě ostatních týmů je tento výsledek
dobrý. Pokud bude příští rok možnost, tak určitě pojedeme zase. Sportu zdar a nohejbalu
zvlášť.
Méďa

Charitativní nohejbalový
turnaj Radimovice u Želče
V sobotu 3.8. se konal v Radimovicích u Želče charitativní turnaj Jirky Lutovského. Všichni přítomní mohli finančně přispět na léčbu
Karolínky Kromkové, která bojuje se zákeřnou
nemocí. Sešlo se dvanáct týmů, které byly rozlosovány do dvou skupin a poté se hrálo playoff. Skupinu jsme suverénně vyhráli. Čtvrtfinále
2:0 a semifinále 2:1. Ve finále se Soukeníkem
jsme sice v prvním setu 6:8 prohrávali, ale nakonec se nám podařilo skóre otočit a celý tur-

naj zaslouženě vyhrát! Za Dražice hrál Samík,
Laco a Méďa, který byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje.
Samík

Turnaj trojic – ČEVAK
Ve čtvrtek 17. října pořádal v hale u zimního
stadionu táborský ČEVAK nohejbalový turnaj.
Sešlo se osm týmů. Hrálo se pouze na jeden set
a systémem každý s každým.
My jsme celý turnaj zahajovali proti favoritovi z Myslkovic. Než se však soupeř rozkoukal, prohrál 10:3. Další zápasy jsme bez větších
potíží taky vyhráli. V předposledním kole jsme

narazili na dosud neporažené Tučapy a hráli
o celkové prvenství. Vedli jsme 8:5 a 9:7 ale
chyby v závěru, a hlavně ta za stavu 9:9 (prohráli jsme 9:10), nás stály vítězství jak v zápase
tak celém turnaji. Po skončení zápasu převládal
smutek z druhého místa, který ale brzy rozptýlilo občerstvení v místní restauraci.
Za Dražice hráli Zdeněk Novotný, Jarda Volek, Láďa Kuchár a Milan Vlček. Trenér Honza
Samec.
Pořadí: 1. Tučapy, 2. Dražice, 3. Myslkovice,
4. Radimovice, 5. Soběslav, 6 až 8- ČEVAK, Veselí a VST
Samík 

Sportovní klub REPO Dražice
Vedle dosavadního cvičení dětí v oddílu Sportík, se po otevření nové sportovní

haly v Dražicích rozvinula činnost oddílu
florbalu.

Na snímku jsou zleva nahoře: Petr Panský, Matěj Knotek, Andrea Rypáčková, Vít Krátký, Barbora Krátká, Zdeněk
Krátký, Martin Rypáček, Petr Novotný, Michal Mrázek, Jaroslav Malenický, Ondřej Smažík, dole Adam Krásný.
Chybí Jaroslav Dvořák
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Oddíl má za sebou více jak rok aktivní činnosti. Do té doby florbalisté využívali nepravidelně provizorní cvičebnu. Dnes se schází
minimálně jednou týdně, většinou v sobotu
od 9.00 do 11.00 hodin, někdy si přidávají ještě
další aktivity.
Před začátkem letošní sezony se konala zdařilá doflorbalná a všichni přítomní včetně starosty obce Lubomíra Smažíka ocenili grilované
pochoutky a připravený nápojový stůl. Hned
druhý den ráno se všichni sešli ve sportovní
hale při dalším florbalovém utkání, po kterém
se někteří dostavili na tzv. poledňák a dojedli
a dopili co nebylo v silách kolektivu před zápasem.
Specifikem sportovní aktivity oddílu je zapojení se různých věkových kategorií i pohlaví,
které nebývale funguje. Dramatičnosti a kvalitě utkání napomáhají zjednodušená pravidla,
a neskonalá férovost vedení boje v jednotlivých
zápasech.
Zdeněk Krátký 
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Jubilejní X. ročník podzimního
volejbalového turnaje žen

Sobota 21. září byla v areálu TJ Dražice
ve znamení volejbalu. Oddíl starších žen uspořádal již X. ročník podzimního volejbalového
turnaje.
Za účasti sedmi družstev (2 družstva žen
z Bechyně, 2 družstva žen z Týna nad Vltavou, družstvo mladých volejbalistek z Dražic
a 2 družstva starších volejbalistek z Dražic)
se odehrálo v areálu TJ celkem 21 zápasů.
Rozhodčí spravedlivě posuzovali, hráčky dodržovaly časový rozpis jednotlivých zápasů,
nevázlo občerstvení ani pitný režim, a proto
běžel turnaj jako na drátku. Proto již před 16
hodinou došlo ke slavnostnímu vyhlášení výsledků a předávání medailí, pohárů a věcných
cen:

1. místo ŠVESTKY (starší ženy z Dražic –
P. Stuchlíková, L. Vačlenová, R. Šimáková,
Ž. Salusová, J. Slabá)
2. místo FIALKY (družstvo žen z Týna n. Vltavoá)
3. místo VIŠNĚ (starší ženy z Dražic – I. Stuchlíková, T. Veselovská, M. Běhounová, D. Nováková, J. Nováková, J. Maroušková)
Velká radost panovala mezi staršími volejbalistkami, neboť obhájily prvenství jako
v loňském roce. Po vyhlášení výsledků došlo
i na zábavu a volejbalistky ukázaly, že jsou
dobrá parta nejen na hřišti, ale nezkazí žádnou
legraci. Organizátorům a všem účastníkům
turnaje patří velké poděkování za skvělou reprezentaci volejbalu žen.
Za oddíl volejbalistek Jarka Salabová 

Stolní tenis

Podzim už přírodě začal ukazovat své
kouzlo a je proto na nás, abychom ukázali
jak je v tomto ročním období stolní tenis
krásný.
Ve znamení bílého míčku, se opět začínají
roztáčet soutěže a klání stolních tenistů. Základní kádr Dražic tvoří 11 hráčů, kteří reprezentují mužstvo „A“ a „B“. Po polovině soutěže
oba týmy zaujímají střed tabulky.
Nastal také čas na malé bilancování. Je tomu
právě rok, co jsme začali hrát v nové hale. Díky
výborné spolupráci s obecním úřadem a TJ

Volejbal
Dobrý den přátelé,
MDŽ není pouze svátek (mezinárodní den
žízně), jak jste si mohli myslet. V naší krásné
obci je to i volejbalové mladší družstvo žen. :-)
Velmi nám lichotí, že již několik let jsme stále mladší. :-) Letošní rok jsme postavili téměř
nový tým, i když několik pozůstalých tu zbylo.
Sešlo se zde několik skvělých lidiček, které baví
hraní volejbalu s úsměvem a vtipem ve tváři,
takže o zábavu zde nemáme nouze. Rozumíme
si nejen na hřišti, ale i u vínečka či grogu (to záleží na ročním období). Zúčastnily jsme se dvou
turnajů. První se hrál ve Zvěrkovicích, kde jsme
dostaly nádherný háčkovaný talisman, druhý
byl u nás v Dražicích. Tímto chceme poděkovat
všem, kteří se podíleli na organizaci. Byly to
nádherné dvě soboty, které jsme si velmi užily
a bezvadně si zahrály, navzdory prohře. Hrajeme si pro radost a to je nejdůležitější. Přidáváme milou báseň na konec :-)
Volejbal, volejbal,
všechny nás rozhejbal.
Jsou tu super lidé,
vlohy jsou v nich skryté.
Náš tým jako celek,
vás všechny zdraví,
přijďte si k nám zahrát
volejbal nás baví.
Krásné vánoce a šťastný nový rok,
žádné nemoce a správný životní krok.

se nám to daří na výbornou. Vánoční turnaj,
který se koná 25.12. v hale bude jednou z vrcholných částí tohoto sportu. Dovoluji si touto
cestou oslovit širokou veřejnost a na tuto akci
všechny srdečně pozvat. Prezentace od 8:30
do 9:00, poté bude turnaj zahájen. Vstupné
do 15 let 50 Kč, dospělí 100 Kč. Z průběhu turnaje bude pořízena fotodokumentace. Sálová
obuv (bíla podrážka) podmínkou. Ostatní prosíme domácí obuv.
Sportu zdar a stolnímu tenisu zvlášť
Šerý Jiří 

Pokud máte rádi volejbal a kopec srandy,
přijďte si k nám zahrát. Uvítáme do našeho
týmu jakoukoli usměvavou tvář.
Hrajeme každý čtvrtek od 19:00 v zimě
v dražické tělocvičně a přes léto na hřišti.
To už snad stačí, již víte vše.
za tým ,,Batmanky“ Pavlína Fousová 
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JAWA KLUB
Je pátek 9. srpna a náš Jawa klub vyjíždí
na třídenní výlet po České republice. Tentokrát
jsme se vydali na jižní Moravu do kempu Trstěnice u Znojma. Navštívili jsme Bítov muzeum
Tatry, Lesná muzeum motorek a Pěchotní srub
v Šatově. Plánované překročení státní hranice s Rakouskem jsme kvůli deštivému počasí
vzdali. Najeli jsme něco přes 500 kilometrů
a chci upozornit, že dva naši členové tuto cestu
jeli na pionýrech a jeden do konce jel ve dvou.

Byli jsme u toho!
Dne 17. srpna 2019 oslavila Jawa ve své
továrně 90 let výroby, kdy právě v tento den
přesně před 90 lety v 10:30 hodin zaregistroval Ing. František Janeček novou ochrannou
známku spojením písmen Janeček + Wanderer.
Na tuto akci se sjelo kolem tisíce motorek, což
jak okomentoval pan ředitel Jawa moto František Hruška, že takový příval návštěvníků nečekal. Po prohlídce závodu a muzea následovala
ve 13 hodin spanilá jízda o délce 20 kilometrů
do Jílového u Prahy. Jen tak pro představu
do Dražic se na sraz sjíždí kolem sto motorek
a teď si představte desetkrát víc, chvílemi to
vypadalo jako při nácviku vypuštění dýmovnic.
Více na www.jawakubdrazice.cz. Míra Kadlec 

Nezávislá organizace mládeže
Letošní rok se stal pro nás zlomový. Dle požadavků obce a z úcty k tradici jsme pořádali
několik akcí pod záštitou „dražické mládeže“.
Bohužel nás není mnoho (skalní čtyři osoby)
a z toho důvodu byli zváni kamarádi z přilehlých míst. Všechny požadované akce se nám

podařilo splnit, i když mnohdy jsme se nesetkali s pochopením některých místních občanů. Toto nepochopení a celkově záporný postoj
nás dovedlo k přesvědčení, že přenecháme organizaci NOM jiným, možná lepším. Naše poslední akce byla „Mikulášská“.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem,
kteří nám věřili, obzvlášť Michalu Pavlíkovi,
který nás celou dobu vedl jak radou, tak vstřícnou pomocí.
Za organizaci NOM
Jakub Novák, Zdeněk Racek 

Podzim leteckých modelářů
Dražičtí mládežničtí modeláři se v září
tradičně vydali na Mistrovství republiky
mládeže, které se letos konalo na letišti
Moravská Třebová. Dražický klub reprezentovali na MČR celkem 3 závodníci, z nichž
všichni soutěžili v kategorii házedel. Ve věkové kategorii starších žáků vybojoval
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stříbrnou medaili Tomáš Král. V kategorii
juniorů napodobil 2. místem svého bratra
Ondřej Král a o jedno místo tak vylepšil
své umístění z loňského MČR. Posledním
dražickým zástupcem na MČR byl Štěpán
Bartoník, který dokončil závod na 8. místě.
V kategorri F1B Jaroslav Malenický repre-

zentoval náš klub na celkem osmi závodech
seriálu Českého poháru a na dvou závodech
Světového poháru v Rumunsku. Na základě
podaných výkonů byl nominován do širšího
reprezentačního družstva České republiky
pro rok 2020.
Vít Krátký 
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Spolek mladých muzikantů Mexická vlna

Zleva: Anička Voborová, Maru Vondrušková, Míša Sovadina, Jenda Švec, Martin Březina a Honza Žilavý. Foto: archiv kapely.

Během prázdnin kapela MexWave odpočívá, protože různí členové opouštějí republiku
a cestují po zeměkouli. Letos ale nastala výjimka, protože na 14. srpna jsme dostali pozvánku
od táborského Rotary klubu zahrát pro studenty (většinou) z evropských středních škol, pro
které Rotary klub každý rok pořádá v Táboře
třítýdenní kemp. A představte si, že zrovna
v tomhle termínu se MexWave dokázala sejít
a na této prestižní akci zahrát. A to i přesto, že
to bylo dosti napínavé, což se za chvíli dozvíte…
Jelikož publikum se sestávalo asi ze 40
mladých lidí, tedy milovníků hamburgerů,
coly a „cool“ prostředí, bylo jasné, že pro akci
vybereme táborský Cadillac. Všechno vypadalo dobře, protože kytarista Míša se den
předtím vracel z USA, zpěvačka Adri se měla
vrátit ze Španělska a za bubeníka Šimona (ten
se nehodlal vracet z Holandska) jsme našli
ochotnou náhradu v podobě Martina Březiny.
O zvuk se postaral náš dvorní mistr Martin
Pistulka.
Jenže v den koncertu, jsme se dozvěděli, že
musíme oželet zpěvačku Adri, které ze Španělska zrovna nejel žádný stop. Pročež jsme operativně upravili playlist a Míša, Maruška a Anička
se podělili se o pěvecké party. A k tomu si ještě
přestavte, že MexWave hrála s hostujícím bubeníkem. Všechny tyto nástrahy kapela zvládla
na jedničku. Díky dvojitému hendikepu se hudebníci vybičovali k úžasnému výkonu. Kromě
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toho, že to šlapalo, výborně zpívala Maruška
– vlastně poprvé sólově. Na Míšovi byla většina zpěvu a zvládal to skvěle. Dokonce během
songu: „I Need A Dollar“ vytáhl z kapsy čerstvě
dovezenou jednodolarovku a dělal s ní opičky
při náročném dvojitém zpěvu (zpíval i za Adri).
Míša též moderoval mezi songy – pochopitelně
v angličtině. A myslím, že mu to šlo výrazně
lépe než v češtině…
Pořadatelé z Rotary klubu Tábor byli velmi
spokojeni a sdělili, že toto ještě na kempu nezažili. A chválili si i studenti: od Jekatěrinburgu
po USA. Líbilo se jim, že většina našeho repecu byla v angličtině a taky ocenili, když jsem
po koncertu rozdával zdarma naše CD + prospekt o kapele v angličtině.
V současné době se MexWave chystá na dva
vánoční koncerty: na 1. Adventní neděli bude
v Meziříčí již desáté (!!!) zpívání koled. A tradičně na Ježíška zazpíváme koledy v Dražicích.
A ještě nějaké novinky. MexWave má nové
umělecké vedení: Anička Voborová a Míša Sovadina. Chystají nový repertoár v doplněném
obsazení a hodlají v roce 2020 napsat další
kapitolu v historii kapely. Nezbývá, než držet
palce.
Do života kapely můžete nahlédnout
na webech: www.mexwave.webnode.cz, www.
bandzone.cz/mexwave anebo na www.facebook.com/mexwave.cz
Spolek podporují různí sponzoři, počínaje
obcemi Meziříčí a Dražice, přes soukromé oso-

by až po komerční společnosti. Všem podporovatelům upřímně děkuji za jejich velkorysost
a dobrou vůli.

A jedna novinka na závěr
Dne 16.3.2019 se Dražice staly sídlem
nového prestižního spolku, který zaštiťuje
hudební těleso zvané „Táborský symfonický orchestr Bolech“. Jedná se o dobrovolné
sdružení hudebníků nejrůznějšího povolání
a věku, amatérů i profesionálů. Bolech je příjmení významného dirigenta orchestru pana
Františka Bolecha. Orchestr existuje přes
140 let a od svého vzniku roku 1877 nepřetržitě hraje. V současné době máme kolem 65
hráčů, z nichž je spousta mladých hudebníků – absolventů ZUŠ, studentů či absolventů
hudebních konzervatoří. S orchestrem často
spolupracují zajímaví sólisté: např. zpěvačka
a houslistka Iva Bittová, houslový virtuos
Ivan Ženatý nebo mezzosopranistka Karolína Berková.
V repertoáru máme širokou škálu skladeb,
barokní hudbou počínaje a skladbami současných autorů konče, nechybí ani árie či předehry
známých oper, operet a muzikálů, anebo filmová hudba. Můžeme také nabídnout hudbu nejlepších českých symfonických skladatelů, jako
jsou: Antonín Dvořák, Bedřich Smetana nebo
táborský rodák Oskar Nedbal.
Na setkání s Vámi na vydařených hudebních
akcích se těší předseda spolků Petr Vobora 
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Vítání občánků
Vítání občánků se konalo v sobotu 28. září
na Obecním úřadu v Dražicích. Slavnostní
obřad zahájily děti ze základní školy kulturním vystoupením. Po nich přivítala všechny
přítomné členka SPOZ Jaroslava Salabová
a představila panu starostovi Lubomíru Smažíkovi nové občánky naší obce: Isabel Svobodovou, Sáru Boháčovou, Alenu Fákovou, Miu
Liškovou, Olivera Loudína, Martina Kadlece
a Zuzanu Běhounovou. Pan starosta připomenul v krátkém projevu důležitost rodičovství a odpovědnosti rodičů za výchovu svých
dětí. Popřál všem mnoho radostných chvil
a trpělivost. Rodiče převzali dárek od OÚ
a podepsali se do pamětní knihy. Fotografování celé slavnostní uvítání nových občánků
zakončilo.
Za SPOZ Jarka Salabová 

Betlémský příběh

Betlémský příběh je výpravným scénickým
zpracováním vánočních koled, které souvisle
vyprávějí příběh o narození Ježíše Krista.
Představení se nese v duchu českých lidových tradic. Inspirací pro jevištní ztvárnění se
staly pohyblivé betlémy a ladovská ilustrace.
Během 90 minut zazní 40 různých koled, známých i méně známých. Záměrem scénáristky
a režisérky Vladimíry Březinové bylo seznámit
diváky především s jihočeskými vánočními písněmi, které uslyšíte v představení nejčastěji.
Příběhem Vás v jednotlivých rolích provede
téměř 50 účinkujících ve věku od 4 do 70 let
z celého Táborska. Zpěváky doprovází šestnáctičlenný orchestr pod taktovkou Jiřího Sychy,
který je zároveň autorem hudebních úprav.
Představení jistě zaujme i krásnými kostýmy,
na nichž se podíleli přátelé a nadšení příznivci
tohoto projektu.
Účinkující: Soubor písní a tanců Lužničan
Autor hudebních úprav, dirigent: Jiří Sycha
Scénář a režie: Vladimíra Březinová
Na putování do Betléma spolu s Josefem
a Marií, k pozdravení novorozeného Ježíška
i k příjezdu Kašpara, Melichara i Baltazara se
mohou diváci spolu s účinkujícími vydat v tomto roce na šesti představení plánovaných na adventní víkendy. V kulturním domě v Dražicích
jej můžete shlédnout v neděli 15. prosince
2019 od 17 hodin.
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Setkání seniorů

V pátek 15. listopadu 2019 se v Kulturním
domě v Dražicích uskutečnilo již tradiční setkání seniorů. Letos se sešlo 131 účastníků.
Přítomné hosty přivítal starosta obce pan Lubomír Smažík a předal slovo předsedkyni sociálního výboru paní Renatě Samcové. Ta seznámila seniory s programem, poděkovala všem,
kteří se na přípravě setkání podíleli a upozornila na projekt „Seniorská obálka“, která je
v případě zájmu k vyzvednutí na obecním úřadu. Zároveň pozvala přítomné na cvičení pro
seniory, které se koná každý čtvrtek v místní
sportovní hale. Milé hosty potěšilo a pobavilo
vystoupení dětí a žáků dražické mateřské a základní školy. K poslechu a k tanci hrála dechová hudba Keramička, která všechny opravdu
rozveselila a mnohé zvedla ze židle. Během
večera seniory navštívila děvčata v krojích
a připila si s nimi na zdravíčko. Kroje byly za-

půjčeny od paní Mii Valertové. Ta kroje zakoupila od Československého státního souboru
písní a tanců, který ukončil svojí činnost v roce
1991. Paní Valertová odvezla kroje do Ameriky. Po jejím návratu skončily kroje v Meziříčí
a nyní udělaly parádu na našem setkání. Poděkování patří panu Janovi Samcovi a jeho spolupracovníkům za zajištění pohoštění a obsluhy
baru, panu Martinovi Pavlátovi za autobusový
svoz pro přespolní, paním učitelkám a vychovatelkám
za nacvičení kulturního programu dětí, pekárně a cukrárně pana Petra Komína s kolektivem za výborné zákusky. Obecnímu úřadu
v Dražicích patří díky za financování celé akce.
Všichni jsme se přátelsky rozloučili a velice
rádi se sejdeme opět za rok.
Za SPOZ
Hana Dvořáková 

www.obecdrazice.cz
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Degustace moravských vín
V pátek 22.11.2019 jsme v jídelně kulturního domu v Dražicích pořádali akci „Degustace
moravských vín“. Degustaci vedl Pavel Červenka, významný vinař z vinařské obce Čejkovice,
který přítomným vyprávěl o víně, jeho pěstování i následném zpracování a předložil k degustaci 10 vzorků vín - sekt, vyráběný stejnou
metodou, jakou se vyrábí francouzské šampaňské, pět bílých vín, jedno růžové a tři vína
červená.
Poté proběhla soutěž v poznávání vín. „Znalcem vín roku 2019“ se stal František Kotšmíd,
který správně poznal všechny tři soutěžní
vzorky. Následovala tombola a losování vyplněných anketních lístků. Zároveň jsme odstartovali soutěž o dálniční známku, které se může
zúčastnit každý na naší facebookové stránce
„Generali – Husovo nám. 591, Tábor“.
Po skončení degustace následovalo občerstvení a byla k dispozici všechna degustovaná
vína, ze kterých si každý mohl vybrat to své.
Podle ohlasu přítomných se akce velice
líbila, vína všem chutnala a byli jsme vyzváni k tomu, abychom určitě připravili termín

na příští rok. Zdá se, že jsme tímto položili základní kámen nové tradice v Dražicích. Budeme se tedy moc těšit na pořádání dalších ročníků. Za nás jsme rádi, že se tato akce povedla

a všem přítomným děkujeme. Přejeme všem
hezký advent, krásné vánoční svátky a šťastný
vstup do roku 2020.
Petr a Hana Hervířovi 

Toulava má jako první v ČR pěší stezku
na seznamu nejlepších v Evropě
Pěší Stezka údolím Lužnice z Plané nad
Lužnicí přes Tábor a Bechyni do Týna nad
Vltavou se stala díky turistické oblasti
Toulava první dálkovou pěší trasou, která
bude zařazena na seznam nejlepších stezek v Evropě.
Toulava s Klubem českých turistů totiž
připravila trasu pod názvem „Stezka údolím
Lužnice Toulavou“ tak, aby jí byla udělena značka
„Leading Quality Trails Best of Europe“,
tedy v překladu „Stezky špičkové kvality,
nejlepší v Evropě“. Na Starém kontinentu
je v současnosti 16 takových tras a to
především v Německu, Řecku, Rakousku, či
Nizozemsku. V České republice to bude úplně
první stezka s tímto označením. Značku
uděluje Evropská asociace turistických klubů –
tedy jakýsi spolek klubů turistů z jednotlivých
evropských zemí.
Aby mohla evropské označení získat, musí
splňovat řadu náležitostí, které zaručí turistovi patřičnou kvalitu. A to především – většina
trasy jde mimo asfaltové povrchy přírodními pěšinami, po celé délce nabízí přírodní
a další atraktivity, člověk tu najde informace
o tom, kde se najíst a napít, kde přespat, a také
má možnost nechat si převézt svá zavazadla
do místa, kde bude nocovat.

www.obecdrazice.cz

„Je to vlastně takové turistické UNESCO.
Zkušenosti ze zahraničí přitom ukazují, že právě
taková nabídka je nástroj, jak nalákat do regionu
turisty, kteří v něm zůstanou delší dobu, nepřehlcují zavedená turistická centra, utratí tam peníze
a především prodlouží turistickou sezónu na méně
exponované jarní a podzimní měsíce,“ říká produktový manažer Toulavy Jan Sochor.
55 km dlouhá pěší trasa je rozdělena
do 4 denních etap. Na trase leží historická
města Tábor a Bechyně, zříceniny Příběnice
a Dobronice, Stádlecký řetězový most, zámek
Koloděje nad Lužnicí, ale především překrásné
hluboké údolí Lužnice. .
Stezka je vedena po stávajícím značení KČT,
které se kvůli certifikaci v některých místech
muselo upravit a přeložit na jiné cesty.

Celou trasou provedou také informační cedule o zajímavostech kolem řeky (těch je celkem 18), jejichž součástí je i vědomostní kvíz,
aby spolu turisté mohli během cesty soutěžit.
Duchovním průvodcem na stezce se potom stal spisovatel Zdeněk Šmíd (19372011), autor legendární vodácké knížky Proč
bychom se netopili, jehož poetické citáty z knihy Lužnice-putování s řekou provázejí turisty
po celé trase. Citáty byly použity se svolením
syna pana Šmída – Darka Šmída.
Projekt navazuje na trasu Stezka podél
Lužnice nás spojuje, která byla vyznačena
od pramene až k soutoku Klubem českých turistů v roce 2014. Trasa na seznamu Best of Europe bude finální čtyřdenní etapou této 230 km
dlouhé trasy.
Slavnostní předání certifikátu proběhne 4.
prosince v Táboře, Toulava stezku oficiálně
otevře na jaře roku 2020. Projekt „Stezka
Lužnice Toulavou“ finančně podpořil Jihočeský kraj, a vznikl ve spolupráci Toulavy,
měst a obcí podél řeky Lužnice a KČT.
TOULAVA, o.p.s. 
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Autobusem do Tábora a zpátky
Odjezdy autobusů – Dražice–Tábor 1. 12. 2019–12. 12. 2020

Sbor pro
občanské záležitosti
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9 P  P 8S
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Marie Chvalová 		
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Miksa		
Dražice čp. 206
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DVB-T2.
televizní
Tato změna
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se moderní
postupněDVB-T2.
dotkneTato změna se postupně
dotkne Komínková
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Dražice čp. 219
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Lepší zvuk i obraz můžete mít
na přeladění
díky DVB-T2 už teď. Připravte sedíky
DVB-T2 užvčas!
teď. Připravte se na přeladění včas!
Zdeněk Chval		
Dražice čp. 2
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týká i vás?
A jak poznáte, že se změna týká i vás?
Zdenka Turecká		
Dražice čp. 133
Odjezdy autobusů – KdyTábor–Dražice
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Jaroslav Pařízek		
Dražice čp. 44
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Objevuje-li se na vaší obrazovce
Silvestr Haumer		
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Všem jubilantům přejeme do dalších let
12:55 13:45 14:10 15:00 15:10
15:22 15:40 2 16:25
16:30 17:10 18:20 20:10 22:30
pevné zdraví, mnoho spokojenosti a osobní
2 Vidíte tuto ikonu?
Vidíte tuto ikonu?
Zpozorněte.
Zpozorněte.
pohody.
8 Přechod
jedenav DVB-T2
neděli a státem uznané svátky
 jede v pracovní den
Přechod na DVB-T2

P
S
6
7

se vás může týkat.
vás může týkat.
9 se
Nejede od 23. 12. do 31. 12.
nestaví na západě
Přeladit můžete ihned!
Přeladit můžete ihned!
10 Nejede 23. 12, 30. 12. a 17. 11.
nejede o školních prázdninách
24 Nejede 24. 12.
spoj má určitá specifika – sledujte jízdní řád
31 Nejede 24. 12. a 25. 12.
jede v sobotu
jede v neděli
Přehled byl zpracován dle dostupných informací v době uzávěrky časopisu.

NARODILI SE
Laura Loužecká		
Dražice čp. 123
Magdaléna Drtinová
Dražice čp. 207
27. 11. 2019
27. 11. 2019
Tereza
Strnadová		
Dražice
čp. 182
31. 3. 2020
31. 3. 2020
7. 1. 2020
7. 1. 2020
12. 2. 2020
12. 2. 2020
Adéla
Svatková		
Dražice
čp. 200
30. 1. 2020
30. 1. 2020
30. 4. 2020
30. 4. 2020
26. 2. 2020
26. 2. 2020
Klára
Dražice čp. 50
31. 5. 2020
31. 5. Plemeníková		
2020
19. 3. 2020
19. 3. 2020
4. 2. 2020
4. 2. 2020
Martina Šimečková		
Dražice čp. 131
Děvčatům
přejeme do života jen to nejlepší.
K přeladění na DVB-T2 dochází na K
základě
přeladění
rozhodnutí
na DVB-T2
vlády
dochází
a mezinárodních
na základě rozhodnutí
dohod, které
vlády
mají
a mezinárodních
vést k rozvoji dohod, které mají
vést k rozvoji

I TADY SE MĚNÍ TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ

PŘELAĎTE NA NOVÝ SIGNÁL DVB-T2 VČAS
vysokorychlostního internetu.

vysokorychlostního internetu.

V celé České republice se mění starý televizní signál na moderní DVB-T2. Tato změna se postupně dotkne
všech televizorů, které přijímají pozemní vysílání. A tak není na co čekat… Lepší zvuk i obraz můžete mít
ZEMŘELI
Česká televize nabízí informační
Česká televize
pomoc
nabízí
s přeladěním
informačnína
pomoc
nový signál
s přeladěním
DVB-T2 na nový signál
DVB-T2
díky DVB-T2 už teď. Připravte se na přeladění včas!
na webu www.digict.cz
na nebo
webu na
www.digict.cz
telefonu 2 6113
nebo
6113.
na telefonu 2 6113 6113.
Kdy a kde přecházejí na nový signál programy České televize? A jak poznáte, že se změna týká i vás?

Jak na DVB-T2?

Marie Krätzerová		
Marie Kosová		
Marie Marková		
Alena Šonková		
Čest jejich památce!

Dražice čp. 160
Dražice čp. 141
Dražice čp. 91
Dražice čp. 260

1 Objevuje-li se na vaší obrazovce
logo HD, přeladění se vás netýká.

Plánované kulturní
a společenské akce

2 Vidíte tuto ikonu?
Zpozorněte.
Přechod na DVB-T2
se vás může týkat.
Přeladit můžete ihned!

27. 11. 2019
31. 3. 2020

7. 1. 2020

12. 2. 2020

30. 1. 2020

26. 2. 2020

30. 4. 2020

4. 2. 2020

19. 3. 2020

31. 5. 2020

K přeladění na DVB-T2 dochází na základě rozhodnutí vlády a mezinárodních dohod, které mají vést k rozvoji
vysokorychlostního internetu.

Česká televize nabízí informační pomoc s přeladěním na nový signál DVB-T2
na webu www.digict.cz nebo na telefonu 2 6113 6113.
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IČ: 00252239, DIČ: CZ00252239, Registrační číslo: MK ČR E 13153
Redakční rada: šéfredaktor: Eliška Pospíšilová, členové rady: Lubomír Smažík, Ivan Šimák, Blanka Čítková
Žádáme přispěvatele, aby své příspěvky zasílali nově na e-mail: obcasnik@obecdrazice.cz.
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13. 12. 2019, ZŠ
od 16:00
Vánoční dílna
15. 12. 2019, KD
od 17:00
Betlémský příběh
24.12.2019, kostel
od 14:30
Mše svatá – Vigilie s dětmi
24. 12. 2019, náves
od 16:00
Zpívání u stromečku – „MexWave“
25. 12. 2019, kostel
od 8:30
Mše svatá
25. 12. 2019, SH
od 8:30
Vánoční turnaj ve stolním tenise
29.12.2019, kostel
od 8:30
Mše svatá
1. 1. 2020, kostel
od 8:30
Mše svatá
4. 1. 2020, obec
od 9:00
Novoroční putování s blahopřáním
18. 1. 2020, KD
od 20:00
Farní ples
25. 1. 2020, KD
od 20:00
Hasičský ples
21. 2. 2020, KD
od 19:00
Sportovní ples
7. 3. 2020, KD
od 14:00
7. ročník Dražického koštu pálenek

www.obecdrazice.cz

