Úvodní slovo starosty
Vážení spoluobčané!
Advent roku 2020 je hodně jiný než ten,
na který jsme byli zvyklí v uplynulých letech. Každý z nás prožívá dopady pandemie jinak. Je mi
líto, že někteří z nás se museli navždy rozloučit
se svými blízkými. Všichni doufáme, že pandemie koronaviru již odezní, ale cesta bude bohužel
ještě asi dlouhá. Pomoci tomu můžeme jen svou
disciplinovaností a odpovědným chováním. Jsem
rád, že v naší obci se toto daří na všech stupních
života. Chybí nám, samozřejmě při tak dlouhých
opatřeních, sociální kontakt a nejen to. Z obecního úřadu se snažíme pomoci potřebným, jak jen
můžeme, abychom společně tuto situaci překonali a vyšli z ní ve zdraví do dalšího života, vracejícího se k normálu.
Bohužel jsme museli zrušit v podstatě všechny kulturně-společenské akce jak do konce roku,
tak na zimní měsíce roku 2021. Přesto jsme se
alespoň výzdobou pokusili naladit adventní náladu v naší obci. Jsme v kontaktu s našimi přáteli
z naší partnerské obce Slovany a jsem rád, že nás
všechny dopisem do našeho Občasníku pozdravil
i starosta Slovan pan Marek Straka.
Připravili jsme rozpočet obce na rok 2021. Samozřejmě predikce, jaké příjmy obec obdrží, neví
ještě nikdo, jak jistě sledujete ve všech médiích.
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Že bude v příjmové části menší, než v předešlých
rocích, je jistě zřejmé. Byli jsme tedy opatrní
ve výdajové stránce. Rozpočet jsme připravili
jako vyrovnaný.
Vyhodnotili jsme náklady za rok 2020 na odpadové hospodářství. Bohužel situace s odpady
v celém světě způsobuje zdražování jejich likvidace téměř ve všech odvětvích. Doby, kdy si firma přijela pro plastový či jiný odpad a ještě nám
za něj zaplatila, jsou dávno pryč. Jsme rádi,
že si pro něj alespoň někdo přijede a zaplatíme
jak odvoz, tak likvidaci. V letošním roce zadotujeme z rozpočtu likvidaci odpadů zhruba 100
tisíci korunami a v roce 2021 je předpoklad dalšího zdražení, kdy má dojít ke zvýšení poplatku
za skládkování z 500 Kč na 800 Kč/t, což je odhadem navýšení o dalších zhruba 100 tisíc korun. Rozhodli jsme tedy v zastupitelstvu obce,
že po dlouhých 7 letech zvýšíme poplatek za svoz
„komunálního odpadu“ pro občana na 650 Kč,
abychom v této oblasti měli náklady vyrovnané
a nedotovali je. Přesto bude náš poplatek na nižší
úrovni, ve srovnání s obcemi na Táborsku.
Chceme jít cestou vyrovnaných nákladů
i u vodného a stočného. Proto pro příští rok
upravíme cenu vodného a stočného o 0,96 Kč/m3
na celkových 75,77 Kč/m3 včetně DPH. Chtě-

li bychom kopírovat cenou vodného a stočného
naše náklady v každém roce, abychom nemuseli
přistupovat po několika letech ke skokovému
zdražení, které by naše občany mohlo nepříjemně
zatěžovat.
Ani protikoronavirová opatření nás nezastavila v naší práci. Na podzim jsme dokončili opravu opěrné zídky ve sportovním areálu a v části
do průmyslové zóny doplnili oplocení.
Opravili jsme další část chodníků v části Dražice Jih a provedli vydláždění a zpevnění ploch
pod kontejnery na tříděný odpad.
Využili jsme omezeného provozu v kulturním
domě a pokračovali v opravách především společných prostor chodeb a schodiště, pokračovali
v rekonstrukci elektrorozvodů, nové výmalbě
a repasi vnitřních dveří.
Dopracovali jsme projekt na dům pro seniory
a vylepšili podklady pro přiznání dotace. Doufáme, že se nám na jaře podaří uspět.
Dokončili jsme projekt opravy zdi nového
hřbitova a chtěli bychom se v příštím roce taktéž
ucházet o dotaci. Tato investice bude společná
s obcemi Meziříčí a Drhovice. Naše obec je ale
nositelem realizace a náklady po dokončení budou posléze rozúčtovány mezi naše obce. Další
problematiku, kterou řešíme s hřbitovem, je stav

prosinec 2020
stromů – lip kolem něho. Jak se říká: „Kolik lidí,
tolik názorů“. Osobně se nepřikláním k dramatickému zásahu a vykácení všech lip s následnou výsadbou nových. Spíše budeme prosazovat
u zdravých stromů provést odborný prořez a dosadit namísto již vykácených stromů lípy mladé. Na hřbitově jsme letos provedli rekonstrukci
a doplnění osvětlení. Plánujeme další rozšíření
kolumbária. Plánovali jsme také, že po dokončení
nové komunikace za hřbitovem, kde je investorem
Státní pozemkový úřad, vyasfaltujeme parkoviště. To jediné je na našem katastru. Bohužel to
zatím vypadá, že se v dohledné době komunikace na křižovatku se silnicí 1/19 nedodělá, neboť
na část podél hřbitova se zatím řeší projekt a stavební povolení. Počkáme tedy, jak bude vůbec
tento úsek, který řeší pozemkový úřad v katastru
Meziříčí, vypadat. Poté rozhodneme jak navázat
s dokončením povrchu parkoviště.
Na příští rok budeme připraveni také na žádost o dotaci na dokončení vestavby KD nad restaurací. Dokončujeme taktéž projekt na rekonstrukci a nástavbu šaten ve sportovním areálu.
Uvidíme však, jaký bude vůbec ekonomický vývoj
v našem státě.
Rozhodně bychom chtěli pokračovat v příštím
roce v opravách komunikací i chodníků. Budeme
muset provést několik oprav na ČOV včetně výměny čerpadel. Chtěli bychom pokračovat v opravách veřejného osvětlení, kanalizačních šachet
a vodovodních šoupat.
Jak jsem Vás informoval v minulém občasníku,
podařilo se nám prosadit, s podporou pana senátora Mgr. Větrovského, zahájení prací na projektu obchvatu Všechova, Dražic, Meziříčí a Drhovic
s cílem, zajistit stavební povolení a být připraveni na zahájení výstavby. Jak jsme se i z úst
ředitele ŘSD dozvěděli, bylo v minulosti období,
kdy byl převis financí v kapitole státního rozpočtu na podobné stavby a stavby nebyly připraveny. Podařilo se nám tedy zajistit, že se na ŘSD
pomyslně „sfoukl prach ze starých desek“ a stát
uvolnil téměř ¾ milionu Kč na studii proveditelnosti. Ta je téměř dokončena a měla jít ke schválení na Ministerstvo dopravy ČR . Ale žijeme
v Čechách, takže již nám v sousední obci vzniklo
občanské sdružení, které začalo vyprojektovanou
trasu zpochybňovat a rozporovat. Podotýkám, že
současná trasa obchvatu se schvalovala před cca
15 lety a všechny dotčené obce ji mají zanesenou
v územních plánech, které vznikaly následně.
Bylo tedy dost času na to řešit případné úpravy.
Čeká nás běh na delší trať, ale rozhodně jej nevzdáme.
Pevně věřím, že se v brzké době dokážeme
s pandemií vypořádat a začneme žít i společenským životem, na který jsme zvyklí. Přeji všem
hlavně pevné zdraví, pozitivní myšlení do budoucna a příjemné prožití vánočních svátků
v kruhu svých nejbližších.
Lubomír Smažík, starosta obce 
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„Milí Dražičania, kamaráti,
dovoľte mi touto cestou sa k Vám prihovoriť
v týchto ťažkých časoch,
keď sme z každej strany
obmedzovaní a ohrozovaní neviditeľným protivníkom. Blížia sa najkrajšie
sviatky v roku a budú istotne „iné“ ako tie
po minulé roky. V čom však budú rovnaké
je to, že by sme si mali vychutnávať chvíle
s našimi najbližšími, spomaliť z pracovného tempa, tešiť sa z maličkostí, byť vďační
za to čo máme.
Blíži sa pomaly rok 2021 a vždy ku koncu roku sa zvykne bilancovať. Bilancovať
čo sa podarilo a čo nie. Mali sme v pláne
v tomto roku zorganizovať už tradičné
družobné stretnutie, ktoré sme najskôr
posunuli na jeseň, ale nakoniec sme ho
museli kvôli pandémií zrušiť, ako aj iné
kultúrno-spoločenské akcie. Tešil som sa
aj ja na Vás všetkých, rovnako sa tešili aj
všetci vaši-naši známi a boli veľmi smutní,
že nám naše tradičné stretnutie prekazila korona. Chceli sme Vám ukázať čo sa
nám podarilo od Vašej poslednej návštevy
urobiť, zveľabiť v obci. Na prelome rokov
2018/2019 sme robili rekonštrukciu materskej škôlky a taktiež prístavby hasičskej

zbrojnice, v roku 2019 sme vymenili strechu na obecnom úrade a urobili dve nové
detské ihriská, jedno pri obecnom úrade
a druhé pri materskej škole. V tomto roku
sme vybudovali nový kamerový systém
na obecných budovách a priľahlých verejných priestranstvách. Samozrejme aj
množstvo ďalších menších veci, podľa
možností čo nám dovoľovali financie.
O pár dní privítame rok 2021, dúfam, že
bude lepší ako ten predchádzajúci. Skončia sa tieto všetky obmedzenia, bude sa
môcť fungovať ako predtým. Budú sa môcť
konať športové podujatia, kultúrne akcie
a opäť sa budeme môcť stretnúť a dobehnúť to čo sa nám tento rok nepodarilo.
Aj touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať
k nám počas leta 2021. Som optimista,
verím, že čoskoro táto „pliaga“ dostane
na držku a leto už bude bez obmedzení.
Ale kým príde leto užime si podľa možností zimu i jar. Všetko len to najlepšie
v Novom roku Vám prajem v mene svojom
i v mene spoluobčanov zo Slovan. Hlavne veľa zdravia do každej rodiny, šťastie
na správne rozhodnutia, veľa lásky a pohody v kruhu najbližších.“
Marek Straka,
starosta družební obce Slovany 

Výtah z jednání
zastupitelstva obce
20. jednání, konané dne 27. 8.
Proběhla kontrola plnění následujících úkolů z minulého zastupitelstva:
 Dopravní situace I/19 „U Večerky“ –
místostarostka obce informovala o zadání
geodetického zaměření lokality a zpracování návrhu možného normového řešení
uspořádání autobusového zálivu, přechodu
a odstavné parkovací plochy za zastávkou,
záměrem zadání zpracování návrhu je ověření limitů prostoru dané lokality pro možnost
zlepšení dopravní situace.
 Lávka před Vlásenický potok – starosta
obce informoval o stavu odstranění sítí technické infrastruktury z lávky přes Vlásenický
potok (u č. p. 128), které bylo doporučeno
na základě mimořádné mostní prohlídky
lávky.
 Starosta předložil a okomentoval čerpání

rozpočtu obce Dražice k 31. 7. 2020. Zastupitelstvo obce vzalo tuto informaci na vědomí.
 Starosta obce předložil a okomentoval hlavní položky rozpočtového opatření č. 9/2020,
které schválil ke dni 1. 7. 2020.
 Starosta obce předložil a okomentoval výdajové položky rozpočtového opatření
č. 10/2020, které schválil ke dni 3. 8. 2020.
 Změna průběhu hranic katastrálního
území – zastupitelstvu obce Dražice byl
předložen návrh na změnu hranice katastrálního území obce Dražice a obce Meziříčí,
návrh nového vedení hranice řeší napravení
špatného vedení hranice přes nemovitosti, dále narovnává vedení hranice v lokalitě
u rybníka, současně starosta obce okomentoval dopady změny hranice na rozpočet
obce Dražice. Po diskuzi zastupitelů byl sestaven nový návrh průběhu hranice, který
bude představen vedení obce Meziříčí.
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 Směna pozemků – obec Dražice obdržela
návrh na směnu pozemků parc. č. 2205/22
a pozemku parc. č. 1360/56 v k. ú. Dražice
u Tábora za pozemky ve vlastnictví obce
Dražice parc. č. 1299/3 a část p.č. 1301/2
(cca 144 m2) v k. ú. Dražice u Tábora. Zastupitelstvo obce 7 hlasy odsouhlasilo záměr
směny předmětných pozemků bez doplatku.
Zdržel se 1 – pan Stanislav Flígr.
 Výběrové řízení PD šatny areál hřiště
– obec Dražice obdržela tři nabídky. Jako
nejvýhodnější byla vybraná nabídka pana
Ing. Pavla Primase, ve výši 212 390 Kč bez
DPH.
 Výběrové řízení PD hřbitovní zeď – obec
Dražice obdržela tři nabídky. Jako nejvýhodnější byla vybraná nabídka společnosti Atelier MM projekt s.r.o.
 Výběrové řízení oprava místních komunikací – obec Dražice obdržela 4 nabídky,
z nichž jako nejvýhodnější byla hodnotící
komisí doporučena zastupitelstvu obce k odsouhlasení nabídka společnosti STRABAG
a.s. Zastupitelstvo obce 8 hlasy schválilo
zadání veřejné zakázky uvedenému uchazeči
v celkové výši 470 620,23 Kč bez DPH.
 Výběrové řízení oprava chodníků v jižní
části obce – obec Dražice obdržela 3 nabídky, z nichž jako nejvýhodnější byla hodnotící komisí doporučena zastupitelstvu obce
k odsouhlasení nabídka společnosti Služby
Města Milevska, spol. s r.o. Zastupitelstvo
obce 8 hlasy schválilo zadání veřejné zakázky výše uvedenému uchazeči ve celkové výši
329 712,00 Kč bez DPH.
 Prodloužení termínu dokončení díla
– starosta obce předložil návrh dodatku
smlouvy o dílo na stavbu „Stavební úpravy schodiště v kulturním domě Dražice čp.
166“, jehož předmětem je posunutí termínu
dokončení díla z důvodu nutnosti dodržení
technologického postupu. Zastupitelstvo
obce 8 hlasy odsouhlasilo posunutí termínu
dokončení díla do 20. 9. 2020.
 Setkání důchodců – z důvodu zhoršující
se situace koronavirové nákazy a rizikové
skupiny obyvatel, kterými jsou občané seniorské věkové kategorie, rozhodlo zastupitelstvo obce o zrušení pořádání tradičního
listopadového „Setkání seniorů 2020“.
 Zpívání u stromečku o Vánocích – starosta obce a zástupce kulturního výboru informovali o plánu pokračovat v jednodenním
zpívání u stromečku v termínu na Štědrý
den jako v minulém roce, zastupitelstvo vzalo informaci na vědomí.
 Trasa přeložky silnice I/19 Drhovice –
Tábor – starosta obce předložil usnesení
z jednání zastupitelstva obce Drhovice, kterým byla schválena navržená trasa přeložky
s drobnými připomínkami, které nemají vliv
na trasu v k. ú. Dražice u Tábora.
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 Stavební činnost na pozemku parc.
č. 1086/13 v k. ú. Dražice u Tábora – vedení obce sdělilo závěry jednání, které se
uskutečnilo za účasti zástupců MěÚ Tábor
– odbor životního prostředí, stavební úřad
a Povodí Vltavy s. p. ve věci neoprávněné
stavební činnosti na pozemku u Vlásenického potoka (parc. č. 1086/13 v k. ú. Dražice
u Tábora), vlastník a uživatelé pozemků byli
vyzvání k zastavení jakékoli činnosti konané
v rozporu s platnou legislativou a příslušné orgány je seznámily s dalším postupem
a možnostmi nápravy.
 Polní cesta u hřbitova – starosta obce
informoval o zahájení výstavby polní cesty
u hřbitova, jejíž realizace je součástí komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Měziřící
a investorem je ČR – Státní pozemkový úřad,
 Splavení zeminy v lokalitě u č. p. 217
– vlivem přívalových dešťů došlo v oblasti
u č.p. 217 ke splavení zeminy z polí, z místní komunikace byla zemina následně obcí
odstraněna, aby byla zajištěna průjezdnost.
Na základě podnětu uživatelů přilehlých
nemovitostí byla provedena v dané věci kontrola z Odboru životního prostředí MěÚ Tábor a SZIF, obec Dražice neobdržela od příslušných institucí žádné oficiální stanovisko,
prozatím nebude ze strany obce v dané věci
činěno žádné opatření.
 ZŠ a MŠ Dražice – ředitel Mg. Veselý popsal
zastupitelstvu obce činnosti, které se prováděly v areálu školy během letních prázdnin,
představil připravenost na nový školní rok
a aktuality v personálním obsazení pedagogického sboru.
 Ocenění obce Dražice – zastupitelstvo
obce Dražice odsouhlasilo udělení „Ceny
Jana Amose Komenského“ za dlouholetou
práci a významný přínos pro veřejný život
v obci Dražice.
 Návrh úpravy parku na návsi – Ing. Novotný představil návrh na možné úpravy
v parku, jejichž předmětem je zvýšení využití této lokality a obnova neperspektivních
dřevin vč. výsadby nového vánočního stromu.
 Odměna za výkon funkce – zastupitelstvo
obce odsouhlasilo dle nařízení vlády odměnu panu Ing. Lukáši Stuchlíkovi, který opět
obnovil činnost v obecním zastupitelstvu
 Školská rada – místostarostka obce sdělila
předpokládaný termín konání jednání školské rady, který byl po dohodě s ředitelem ZŠ
stanoven na 24. 9. 2020, současně uvedla, že
budou zastupitelé obce pozvání na prohlídku areálu základní a mateřské školy.

21. jednání, konané dne 24. 9.
Proběhla kontrola plnění následujících úkolů z minulého zastupitelstva.

 Dopravní situace u autobusové zastávky
„západ“ směr Písek – pokračuje zpracování návrhu možného řešení.
 Cyklostezka Dražice – Všechov – místostarostka obce uvedla, že město Tábor
zahájilo projektovou přípravu Po zpracování
záborového elaborátu budou probíhat jednání v jednotlivých vlastnících dotčených
pozemků.
 Protinávrh úpravy hranic katastrálního území – starosta obce informoval, že byl
vytvořen protinávrh změny průběhu hranic
katastrálního území dle podnětů probraných
na minulém jednání zastupitelstva obce.
Nový návrh byl odeslán obci Meziříčí.
 Starosta předložil a okomentoval čerpání
rozpočtu obce Dražice k 31. 8. 2020.
 Starosta obce předložil a okomentoval rozpočtové opatření č. 11/2020 týkající se krajských voleb, které schválil ke dni 28. 8. 2020.
 Starosta obce předložil rozpočtové opatření
č. 12/2020 které schválil ke dni 24. 9. 2020.
 Žádost o odkup pozemku u bytového
domu č. p. 191 – obec Dražice obdržela žádost o odkup části pozemku parc. č. 146/4
v k. ú. Dražice u Tábora o výměře 548 m2.
Zastupitelstvo obce Dražice odsouhlasilo
vyhlášení záměru prodeje předmětné části
výše uvedeného pozemku za cenu 200 Kč/m2
vč. DPH.
 Žádost o odkup pozemku u bytového
domu č. p. 195 – obec Dražice obdržela žádost o odkup části pozemku parc. č. 146/4
v k. ú. Dražice u Tábora o výměře 43 m2.
Zastupitelstvo obce Dražice odsouhlasilo
vyhlášení záměru prodeje předmětné části
výše uvedeného pozemku za cenu 200 Kč/m2
vč. DPH.
 Služebnost inženýrské sítě kabel NN
parc. č. 1095/1 v k. ú. Dražice u Tábora
– obec Dražice obdržela návrh na uzavření
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene)
pro budoucího oprávněného E.ON Distribuce, a.s. ve věci stavby „Dražice - p. Chmelař:
kabel NN“, v rámci které má být v pozemku
parc. č. 1095/1 v k. ú. Dražice u Tábora umístěno kabelové vedení NN. Jedná se o nové
připojení nemovitosti. Zastupitelé 8 hlasy
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí zamítli.
 Služebnost kanalizačního vedení v pozemku parc. č. 1860/1 v k. ú. Dražice
u Tábora – Předmětem služebnosti je vedení kanalizační sítě (vč. práva přístupu
a příjezdu za účelem opravy a údržby), které
bude realizováno v rámci stavby „Rekreační
objekt – čištění odpadních vod na parcele
č. 1860/7, k. ú. Dražice u Tábora“ a částečně
bude zasahovat do pozemku parc. č. 1860/1
v k. ú. Dražice u Tábora. Zastupitelstvo obce
Dražice 8 hlasy odsouhlasilo uzavření předmětné smlouvy o smlouvě budoucí.

3

prosinec 2020

Výtah z jednání zastupitelstva obce
 Služebnost přípojky vody a splaškové
kanalizace v pozemcích parc. č. 1301/2
a 1360/15 v k. ú. Dražice u Tábora –
Předmětem služebnosti je vedení nové přípojky vody a splaškové kanalizace (vč. práva
přístupu a příjezdu za účelem opravy a údržby), které budou realizovány v rámci nové
výstavby a částečně budou zasahovat do pozemků parc. č. 1301/2 a 1360/15 v k. ú. Dražice u Tábora. Zastupitelstvo obce Dražice
7 hlasy odsouhlasilo uzavření předmětné
smlouvy o smlouvě budoucí, 1 se zdržel (Pan
Lubomír Smažík).
 Finanční dar (kompenzace úhrady za navýšení příkonu elektřiny) – starosta informoval o postupu, který byl zvolen pro zajištění
navýšení příkonu elektřiny do bytu č. 3 v č.p.
4 Lesanka. Jelikož byl poplatek za navýšení
příkonu do obecního bytu účtován přímo
nájemkyni, poskytuje obec Dražice tento finanční dar jako kompenzaci. Zastupitelstvo
obce vzalo tuto informaci na vědomí (schválení poskytnutí daru provedl v rámci svých
pravomocí starosta obce).
 Finanční dary „Vítání občánků“ – starosta informoval o poskytnutí finančních darů
nově narozeným občánkům obce Dražice
ve výši 2000 Kč každému dítěti. Zastupitelstvo obce vzalo tuto informaci na vědomí
(schválení poskytnutí darů provedl v rámci
svých pravomocí starosta obce).
 Komunitní plán sociálních služeb – paní
Renata Samcová představila rámec zpracovaného komunitního plánu a informovala
zastupitelstvo, že v něm jsou uvedeny veškeré aktivity, které využívají i občané obce
Dražice.
 Duplicitní čísla popisná a čísla evidenční – starosta obce informoval o množících se
problémech s duplicitními čísly popisnými
a evidenčními, které nastávají např. při doručování písemností a ostatních životních
situacích. Jelikož se jedná o ojedinělé případy, není nutné v dané věci ze strany obce
konat jakákoliv opatření či provádět komplikované přečíslování objektů.
 Podvrt pod Vlásenickým potokem – společnost Čevak a.s. po drobných problémech
s náročným podložím dokončila v minulém
týdnu podvrt u lávky před Vlásenický potok.
Nové vedení bude sloužit pro uložení inženýrských sítí, které se vymístí ze stávající
lávky.
 Obchvat I/19 – starosta obce uvedl, že
v obci Drhovice byly vzneseny nové připomínky k vedení trasy obchvatu silnice I/19.
Na základě proběhlých jednání bylo domluveno, že k případnému ukončení obchvatu
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a napojení obchvatu na silnici I/19 již před
hřbitovem (ve směru na Písek) nebude mít
obec Dražice žádné připomínky.

22. jednání, konané dne 19. 11.
Proběhla kontrola plnění následujících úkolů z minulého zastupitelstva.
 Ocenění pozemků – starosta obce informoval o vyhotoveném znaleckém posudku
k vyhlášené směně obecních pozemků, dále
sdělil stanovisko znalce, který doporučuje
při každém nakládání s nemovitými věcmi
ve vlastnictví obce provést individuální posudek či odhad, jelikož není možné určit tuto
cenu paušálně pro všechny pozemky.
 Starosta předložil a okomentoval čerpání
rozpočtu obce Dražice k 31. 10. 2020. Zastupitelstvo obce vzalo tuto informaci na vědomí.
 Starosta obce předložil a okomentoval rozpočtové opatření č. 13/2020, které schválil
ke dni 2. 10. 2020.
 Starosta obce předložil rozpočtové opatření
č. 14/2020 týkající se opravy chodníků Dražice – jih a oprav v KD. Zastupitelstvo obce 9
hlasy RO č. 14/2020 schválilo.
 Rozpočet obce na rok 2021 – zastupitelstvo obce projednalo pracovní verzi návrhu
rozpočtu obce Dražice na rok 2021. Veškeré
připomínky byly do rozpočtu zapracovány
a jeho návrh bude řádně zveřejněn na úřední
desce.
 Prominutí nájmu - starosta obce představil
návrh na prominutí nájmu obecních prostor,
jejichž užívání bylo omezeno v souvislosti
s trvajícím nouzovým stavem a krizovými
či mimořádnými opatřeními, které brání
šíření onemocnění COVID-19. Starosta obce
navrhnul prominutí nájmu v plné výši pro
prostory „Restaurace na hřišti“ a „Restaurace v kulturním domě“. Prominutí nájmu
pro „Restauraci na hřišti“ spadá do kompetence starosty obce (nedosahuje 20 000 Kč)
– zastupitelstvo obce vzalo prominutí nájmu
starostou v těchto prostorách na vědomí.
Dále Zastupitelstvo obce odsouhlasilo prominutí nájmu v plné výši pro nájemce prostor „Restaurace v kulturním domě“.
 Záměr pronájmu garáží u č.p. 4 a č. p.
134 – zastupitelstvo obce odsouhlasilo vyhlášení záměru pronájmu č. 4/2020
na nebytové prostory (garáže) u č.p. 4 (6
garáží o výměře 13,5 m2) a dílny u garáže
č.p. 134 o výměře 12,5 m2.
 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu
„Oprava chodníků Dražice – jih“ – sta-













rosta obce předložil dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem Služby Města
Milevska, spol. s r.o., Karlova 1012, 399 01
Milevsko, jehož předmětem bylo prodloužení termínu realizace díla do 20. 11. 2020
a navýšení ceny díla o provedení pokládky
asfaltu okolo obrubníků ve výši 6500 Kč bez
DPH. Zastupitelstvo obce 9 hlasy předmětný
dodatek č. 1 schválilo.
Prodloužení termínu dokončení díla
– starosta obce předložil návrh dodatků
smlouvy o dílo na stavbu „Stavební úpravy schodiště v kulturním domě Dražice
čp. 166“. Předmětem dodatků je posunutí
termínu dokončení díla z důvodu nutnosti
dodržení technologického postupu a odstranění vad a nedodělků díla. Zastupitelstvo
obce 9 hlasy odsouhlasilo posunutí termínu
dokončení díla do 15. 12. 2020.
Darovací smlouva MS Raště – starosta
okomentoval znění Darovací smlouvy, která byla uzavřena mezi obcí Dražice a Mysliveckým spolkem Raště Dražice. Myslivecký
spolek Raště Dražice na základě této smlouvy daruje obci 3 000 Kč na údržbu hřbitova.
Zastupitelé vzali tuto informaci na vědomí.
Obecně závazná vyhláška o místních
poplatcích č. 1/2020 – zastupitelstvo bylo
v materiálech pro své 22. jednání seznámeno s novou vyhláškou o místních poplatcích. V rámci diskuze byl vznesen požadavek na její drobnou úpravu. Hlavní změnou
v této OZV je navýšení poplatku za svoz
komunálního odpadu na 650 Kč. Zastupitelstvo obce 9 hlasy vyhlášku schválilo.
Plán investic do vodohospodářské infrastruktury – společnost Čevak a.s., správce
vodohospodářské sítě zpracovala plán investic pro rok 2021. Starosta obce jednotlivé
záměry okomentoval a v dané věci proběhla
diskuze. Nejpotřebnější je výměna čerpadel
v ČOV. Následně byl 9 hlasy plán investic
do vodohospodářské sítě odsouhlasen.
Vodné a stočné 2021 – zastupitelstvo
obce projednalo návrh změny výše vodného
a stočného pro rok 2021. Na základě propočtu sestaveného společností Čevak a.s.
bylo navrženo zvýšení ceny vodného a stočného na 68,88 Kč/m3 bez DPH, tj. navýšení
o 0,87 Kč/m3 bez DPH (vodné o 0,22 Kč/m3
bez DPH, stočné 0,65 Kč/m3 bez DPH). Zastupitelé 9 hlasy schválili návrh navýšení
vodného a sočného pro rok 2021.
Inflační doložka – vedení obce předložilo
podklady k jednání o uplatnění inflační doložky pro rok 2021. Po seznámení s aktuální úrovní inflace a diskuzi odsouhlasilo zastupitelstvo uplatnění inflační doložky pro
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bytové i nebytové prostory pro rok 2021
kromě nových a zrekonstruovaných bytů
v čp. 260, čp. 55 a čp. 4, kde jsou již nastaveny nájmy ve vyšší cenové úrovni.
Kácení stromů u hřbitova – byl projednán záměr kompletní obnovy výsadby okolo
hřbitova z důvodu pokročilého stáří dřevin
a proběhlých havarijních kácení v loňském
a letošním roce. Ke kácení dřevin byla obec
současně vyzvána vedením sousedních obcí.
Pro kácení a novou výsadbu bude zpracována potřebná kalkulace nákladů a bude zahájeno konkrétní jednání se zástupci obcí Drhovice a Meziříčí.
Finanční dary – starosta obce předložil žádosti o poskytnutí finančního daru od následujících organizací:
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené
a seniory o.p.s.
ZŠ a MŠ a poskytovatel sociálních služeb,
Kaňka o.p.s. – 2000 Kč
Zastupitelé 9 hlasy schválili poskytnutí daru
ZŠ a MŠ a poskytovatel sociálních služeb,

Kaňka o.p.s. ve výši 2000 Kč a zamítli poskytnutí daru Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.
 Vývoj obchvatu I/19 – vedení obce informovalo o aktuální situaci ve věci projednání zpřesňující studie trasy obchvatu I/19.
V obci Drhovice bylo založen spolek prosazující jinou trasu obchvatu, než která je
určena v územním plánu. Zastupitelé obce
se shodli, že pokud nebude možné vyprojektovat vedení obchvatu přes obec Drhovice
ve stávající trase, podpoří obec Dražice návrh rozdělit obchvat do 2 etap. Pokračovat
v přípravě a realizaci první etapy vedoucí
v původní navržené trase od Tábora s ukončení obchvatu napojením na stávající silnici
I/19 před hřbitovem.
 Společenské akce „advent“ a Dražický
ples – členové zastupitelstva vzali na vědomí zrušení veškerých předvánočních společenským aktivit a Dražického plesu (leden
2021) z důvodu nařízených mimořádných
opatření.

Odpady

povém portálu. Portál je přístupný přes webové stránky v záložce Obec – Územní plánování
nebo přes rychlý proklik na hlavní stránce vlevo dole.
Inženýrské sítě – Ve spolupráci se správci
sítí jsme zaktualizovali vedení kanalizace, vody,
plynu a nízkého napětí. V současné době se pracuje na zákresu vedení veřejného osvětlení.
Hřbitov – Pracujeme na dokončení pasportizace hřbitova. Hrobová místa jsou očíslována,
dle barvy na první pohled vidíte, zda se jedná
o pronajatý hrob (červený) nebo místo možné
k pronájmu (zelený). Dále je u každého hrobového místa fotka, a pokud je uvedeno, i rodina,
které patří. Stejným způsobem bylo zachyceno
též kolumbárium, které má již tři pronajatá
místa. A nyní pracujeme na zachycení dětských
hrobečků v jižní části hřbitova. Hledači předků
možná ocení jména a data pohřbených, které
jsme čerpali z uren a náhrobků. Vytváříme
evidenci pohřbení, abychom měli přehled, kdo
na našem hřbitově „odpočívá“. V nových nájemních smlouvách hrobových míst je uvedeno,
že má nájemce povinnost nás informovat o pohřbení či uložení ostatků svého příbuzného.
Studny – Novinkou je zaznamenání obecních studní se základními informacemi o nich.
Většina z nich byla letos odborně vyčištěna.
V budoucnu bychom chtěli některé z nich osadit manuálním čerpadlem.
Záplavové území – Poslední novinkou je
zobrazení záplavového území Vlásenického

Dovolte mi, se naposledy v letošním roce
rozepsat na téma odpady. Období aktivní
produkce a likvidace bioodpadu je za námi.
Poslední víkend v listopadu byly naposledy
po obci rozmístěny velkoobjemové kontejnery
na bioodpad. K tomuto osvědčenému systému
se opět navrátíme na jaře.
Na základě „návštěv“ ve sběrném dvoře jsme
přistoupili k úpravě provozní doby našeho
sběrného dvora. Od 1. 12. 2020 do 28. 2. 2021
bude sběrný dvůr otevřen pouze středy
od 14:00 do 17:00 a soboty od 9:00 do 11:00.
V úvodníku pan starosta informoval o navýšení místního poplatku za „komunální odpad“.
Od 1. ledna 2021 je poplatek za „komunální odpad“ zvýšen na 650 Kč za osobu
s trvalým pobytem v obci nebo za objekt,
ve kterém není k trvalému pobytu hlášena
žádná osoba. Celou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místních poplatcích naleznete
na internetu – momentálně na úřední desce.
V ní se také dozvíte, kdo má nárok na osvobození či úlevu. Tuto skutečnost jste nám povinni
oznámit ve stanovených lhůtách, jinak právo
na osvobození/úlevu zaniká (doložit potvrzení ze studia, zaměstnání…). Splatnost a výše
ostatních poplatků zůstaly nezměněny.

Geoportál - GisOnline
V poslední době jsme zapracovali na aktualizacích a doplnění užitečných dat na našem ma-
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 Dotace Jihočeského kraje „Program
obnovy venkova“ – místostarostka
obce seznámila přítomné o vypsané
dotační výzvě Jihočeského kraje – „Program obnovy venkova“. Současně představila záměr obce požádat o finanční podporu
na projekt „Nákup příkopového mulčovacího ramene“ a „Obnova místního rozhlasu“
Zastupitelstvo obce dané záměr schválilo
a odsouhlasilo podání žádosti o dotace
z „POV“. Současně odsouhlasilo zajištění
potřebné spoluúčasti na financování těchto
akcí.
 Dotace MMR „Podpora rozvoje regionů 2021“ – vedení obce a zástupce sportovního výboru předložilo záměr vybudování workoutového hřiště ve sportovním
areálu. Současně informovali o možnosti
získání finančních prostředků na jeho realizaci z národní dotace MMR. Zastupitelstvo obce podání žádosti o dotaci a zajištění potřebné finanční spoluúčasti 9 hlasy
odsouhlasilo.


Co nového?
potoka a řeky Lužnice a aktivní zóny Vlásenického potoka. Tuto funkci ocení zejména majitelé a budoucí majitelé nemovitostí a pozemků
poblíž těchto vodních toků.

Zasílání novinek
Od října jsme přešli na nový systém informování formou e-mailů a SMS. Abyste od nás
dostávali informace, musíte se k odběru zaregistrovat na našich webových stránkách (rychlý proklik na červené liště nebo v záložce Obec
– Registrace návštěvníků). O této skutečnosti
včetně manuálu jste byli několikrát informováni v minulých občasnících. V současné době je
vás zaregistrováno okolo stovky. Pokud máte
o touto formou zasílaní informací zájem, registrujte se. Vy, co nemáte založený e-mail, zajděte v úředních hodinách do kanceláře a registraci provedeme my.

Formuláře
Nyní je období, kdy žádáte o povolení ke kácení nebezpečných vzrostlých stromů. Formulář si můžete stáhnout na našich webových
stránkách v záložce Obecní úřad – Formuláře. Zde naleznete i další potřebné formuláře
z jiných oblastí jako např. Žádost o pronájem
obecního bytu, Přihlášení poplatku ze psů, Žádost o povolení připojení k místní komunikaci,
Žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru či
zřízení věcného břemene atd.
Blanka Čítková 
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Na chvilku do školy a zase rychle domu
Dovolte mi, v několika větách, shrnout začátek a průběh tohoto “covidového” školního
roku. Jednoduše řečeno, hned jak jsme se začali s dětmi rozjíždět, tak jsme byli bohužel zase
nuceni zastavit, jelikož od středy 14. října byla
základní škola z nařízení Vlády ČR uzavřena.
Všichni učitelé a žáci opět přešli na distanční
formu vzdělávání, která u nás probíhala tentokrát na již jednotné vzdělávací platformě
Google Suite. Hojně jsme využívali především
aplikace Gmail, Classroom, Meet, Disk a Dokumenty. Zde je potřeba poděkovat rodičům
za pomoc při založení žákovských mailových
adres, bez kterých by on-line vzdělávání nebylo
možné. Během domácího vzdělávání škola nabídla žákům techniku pro on-line vzdělávání
a několik rodičů tuto možnost rádo využilo.

Dovolím si tvrdit, že jsme toto podzimní distanční vzdělávání zvládli o poznání lépe než
to jarní a možná bychom si zasloužili trochu
té pochvaly od široké veřejnosti. Distanční výuka nám umožnila u žáků rozvíjet trochu jiné
dovednosti, využívat jiné schopnosti a prohlubovat vědomosti, na které při běžné výuce
nezbývá tolik času. Samozřejmě, že tato forma výuky nemůže plnohodnotně nahradit tu
klasickou prezenční přímo ve škole, ale může
se stát vítaným pomocníkem při vzdělávacím
procesu. Zde je na místě poděkovat všem rodičům za jejich svědomitou domácí přípravu
a pomoc při domácím vzdělávání. Bez Vaší pomoci bychom to, především u nejnižších ročníků, těžko zvládli. S Vaším dovolením bych
rád touto cestou poděkoval kolegům pedago-

gům a všem provozním zaměstnancům školy
za jejich práci v těchto výjimečných časech
a zvlášť bych chtěl poděkovat a vyzdvihnout
práci všech zaměstnanců mateřské školy, kteří neustále byli a stále jsou opravdu v té první
linii.
Pevně věřím, že se situace uklidní a my budeme moci vzdělávat a vychovávat děti přímo
ve škole a hlavně, že si konečně zacvičíme.
Jménem všech zaměstnanců Základní školy a Mateřské školy Dražice Vám přeji krásné
a pohodové vánoční svátky, a hlavně zdraví
Vám všem do nového kalendářního roku.
Na závěr mi dovolte ještě jednou se rozloučit
a uctít památku naší paní učitelky Lenky Novotné.
Se srdečným pozdravem M. Veselý 

Až PES zaštěká!
Letošní už 3. zimní sezóna 2020-21 se v naší sportovní hale nestačila ještě naplno rozeběhnout a už nás nepříjemná vládní nařízení nadlouho
odsoudila k domácí nečinnosti. Nicméně rozvrh platí a až se PES rozštěká, rád Vás zase v hale přivítám! Ale není pes jako PES! Budu po Vás požadovat
důsledné dodržování všech stanovených pravidel, aby nám halu zase brzo nezavřeli. 		
Váš správce – František Kotšmíd 
Poslední verze rozvrhu, která však může doznat spousty změn:

Dlouhodobý rozvrh využití Sportovní haly Dražice sezóna 2020-21
stav k 6.10.2020

Den/hod 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

škola

Pondělí

17

18

od 11/2020

Úterý

Maroušek
přípravka
st.

škola

od 11/2020

Vačlena
přípravka
ml. od

důchodci
cvičení

Vačlena
přípravka ml.
od 11/2020

škola

od 17.9.2020
od 8.45

Pátek
REPO - Krátký
florbal

Welzl kopaná
žáci Planá
1-3/2021

od 5.9.2020

Neděle

Malát
tenis

od 10/2020

Den/hod 7

8

9

10

ZŠ a MŠ Dražice

Kopečková
badminton
od 11.10.
Mácha
kopaná dorost
1-3/2021

11

12

Kopečková
badminton
1-3/2021

13

TJ Dražice

Pospíšilová
baminton
od 10/2020

14

Koloušek
tenis

od 18.10.2020

15

16

Dlouhodobý pronájem

od 1.10.2020

Brožová
volejbal
od 25.9.
Kočí kopaná B
1-3/2021

Samec
nohejbal

od 10.10.2020

Kotšmíd
tenis

Brejdová volejbal II

od 11/2020

od 11/2020

Sobota

od 9.9.2020

Stuchlík
kopaná A

přípravka
nejml.

škola

od 10/2020

Kolář
stolní tenis - soutěže
Maroušek
přípravka st.
od 11/2020

Fořt

Šindelář
nohejbal

od 10/2020

Smažík
tenis

od 10.10.2020

Stuchlík
florbal

od 13.9.2020

17

Novák
tenis

Stuchlík
kopaná A
1-3/2021

11/2020

21

od 5.10.2020

Došwich florbal
20.10.-12/2020

od 30.9.2020

Čtvrtek

20

Stuchlíková
volejbal I

od 31.8.2020

důchodci
tenis

škola

Středa

19

FC Táborsko
Kolář
U10 kopaná stol.tenis mládež

od 20.9.2020

18

19

Brožová
volejbal
1-3/2021

Farová
tenis

od 3.10.2020

Flígr

badminton
od 10/2020

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.

www.obecdrazice.cz
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Dražický stolní tenis jede stále,
dnes i ve vzpomínkách
Ročník 2020-2021 se nám zadrhl v pátém
kole (viz. fotografie tabulky) vinou epidemie,
která postihla celý svět, tudíž i nás. Připomeňme si to alespoň rčením: „Trocha historie nikoho nezabije“. Základy stolního tenisu
v Dražicích se tradují od roku 1975 i dříve, kdy
se hrálo v hospodě u Prchlíků.V letech 19811982 jsme pořádali, spolu s ČSTV Tábor, dva
turnaje k výročí Vítězného února. Toto nás přimělo, abychom o rok později založili a přihlásili
Dražice do soutěže. Obliba tohoto sportu stále
rostla a v roce 2001 jsme založili mužstvo “B“.
Zakládající členové: L.Běhoun, J.Vošta, J.Havlíček, S.Mrázek, J.Šerý, V.Cibulka, M.Chval, F.
Capouch, J.Pavlík, L.Turek, R.Veselý, M.Vlček.
Poté následovali: M.Kolář, F.Ursacher, R.Koloušek, J.Soldát, O.Leibl, J.Vančura, R.Šrůma,
V.Douda, P.Kott.
Od roku 1980 je nepřetržitě pořádán vánoční turnaj, který letos poprvé nebude. Od roku
2007 je pořádán memoriál L.Běhouna. Od roku
2015 je pořádán memoriál O.Janíčka. Šlo o dva
velmi důležité lidi, kteří se velkou měrou podíleli na rozvoji stolního tenisu v Dražicích.
Všichni doufáme a věříme, že se veškerý
sport rozjede co nejdříve a že budeme mít opět
radost ze sportovních úspěchů.

Fotbal A tým
Myslím si, že podzimní část soutěže můžeme hodnotit velice pozitivně, i když bohužel
skončilo po 9. kole z důvodu epidemie. Umístili jsme se na krásném 7. místě s počtem 15
bodů a nebýt dvou zbytečných ztrát, mohli
jsme atakovat přední místa krajského přeboru.
Momentálně se hráči připravují individuálně
a všichni se už těšíme na pokračování soutěže.
V nejbližší době se dozvíme jakým stylem vůbec a kdy se bude pokračovat.
Sportu zdar
Stuchlík Vlastimil, vedoucí týmu 

Sdružení rodičů 2020

Jména na fotografii- zleva nahoře (Šerý, Havlíček,
Běhoun, Vošta, Cibulka, Veselý, Vlček)

Sportu zdar a stolnímu tenisu zvlášť.
Jiří Šerý 

Činnost sdružení rodičů byla v letošním
roce ve znamení „nečinnosti“. Než jsme začaly
plánovat jarní aktivity, chod společnosti zastavila protiepidemiologická opatření. Během
léta jsme s přípravou pravidelných podzimních
akcí vyčkávaly a dobře jsme udělaly. Bohužel
jsme nemohly v září uspořádat akci k návratu
do školy, v listopadu přichystat lampiónový
průvod a o prvním adventním víkendu připravit vánoční jarmark, který by byl v letošním
roce jubilejní. V září jsme se na chvilku zmobilizovaly. S vidinou pozitivního vývoje pandemie
a brzkým nátlakem obchodníků jsme již nakoupily zásobu svíček na adventní věnce. Naštěstí
se nám toto zboží nezkazí a věříme, že všechny
tradiční akce pro Vás budeme moci uspořádat
v příštím roce. I v letošním školním roce plánujeme pořídit další doplňkové pomůcky a hry
do školy. Doufáme, že dětem již nenastane distanční výuka a budou si s novým vybavením
často hrát v duchu ideje „Škola hrou“.
Přejeme Vám krásné Vánoce, mnoho šťastných chvil s Vašimi blízkými a úspěšný vstup
do nového roku.
SR Dražice 

Přání SDH Dražice
Vážení členové sboru, vážení spoluobčané,
dovolte mi, jménem výboru SDH, popřát Vám všem v této nelehké době, pokud možno příjemné prožití vánočních svátků. V novém roce pochopení, porozumění a především pevné zdraví.
Za výbor SDH, Aleš Melich 
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Florbalový oddíl SK REPO Dražice se těší
na obnovení sportovních aktivit

V letních měsících, jsme kvůli omezenému
cestování do zahraničí, z důvodu koronavirové
epidemie, využívali dražickou sportovní halu
ve větší míře. Rádi vzpomínáme na vodní turistiku, cyklovýlety i zdařilou „doflorbalnou“.
Bohužel s příchodem druhé vlny epidemie
jsme byli nuceni opět přerušit naše pravidel-

ná sobotní utkání. Pro naši aktivní skupinu to
nebyla příjemná zpráva. V současné době nám
nezbývá než se těšit na uvolnění opatření pro
sportování, abychom se všichni zase sešli při
florbalových zápoleních. Věříme, že se uskuteční i zimní soustředění na Zadově, které je
naplánováno od 22. ledna 2021.

(Ne)činnost Modelářského klubu
Příprava dražických modelářů na zářijové
Mistrovství České republiky konané ve Starém
Městě u Moravské Třebové byla nad očekávání
úspěšná. Během intenzivní práce v průběhu
jarních a letních měsíců se dražickým modelářům pod vedením Pavla Lišky a Petra Krále
podařilo doplnit svou „letku“ o modely, které
v rámci tréninků vykazovaly vysokou výkonnost. Díky včasnému zahájení tréninků byla
slibná i forma závodníků. Výkony v závěrečné
fázi přípravy naznačovaly, že navrácení mládežnických mistrovských titulů v kategorii
házedel zpět do Dražic by nemuselo zůstat
pouhým snem. V polovině září bohužel přišla
zpráva o nuceném přeložení soutěže na pozdější termín kvůli opožděné sklizni zemědělských
plodin v okolí letištní plochy. V novém termínu již nebylo možné MČR uspořádat v souladu
s protiepidemiologickými opatřeními, a tak
bylo rozhodnuto o jeho přeložení na jarní měsíce roku 2021. Modely tak prozatím zůstaly
v „hangáru“ a nezbývá než doufat, že si dražičtí
závodníci přenesou slibnou formu do začátku
příštího roku, i přes nucené podzimní přerušení činnosti.
V kategorii F1B byla většina závodů přesunuta z jarních měsíců na období mezi koncem
srpna a začátkem října, čímž byl pro závodníky
v této kategorii vytvořen takřka závodní mara-

www.obecdrazice.cz

ton. Od poloviny srpna do začátku října bylo
v termínové listině celkem 12 závodů včetně
Mistrovství České republiky v kategorii F1B.
Z celkového počtu závodů bylo do nuceného přerušení konání veškerých sportovních
soutěží uspořádáno 10 závodů. V rámci nich
dosáhl náš závodník, Jaroslav Malenický, jednoho třetího místa a v jednom závodě dokázal
zvítězit. V ostatních závodech se umístil mimo
medailové pozice a v celkovém hodnocení seriálu soutěží Českého poháru mu patří pátá příčka. Na Mistrovství České republiky v kategorii
F1B, které dokázal v minulých letech dvakrát
vyhrát, obsadil po nepříliš úspěšném závodě až
osmou příčku.
Vít Krátký 

Spolu s námi se připravují na pokračování
své činnosti i mládežnické oddíly SK REPO
Dražice. Po ukončení nucené přestávky se
rozběhne sportovní gymnastika pod vedením
Zdeňky Kašíkové, florbal s Milošem Veselým
a Sportík s Hanou Krátkou.
Barbora Krátká 

Nejistá sezona
S humorem, satirickou příchutí i s nádechem nostalgie líčí tato hořká komedie peripetie malého divadelního souboru, který má
sice úspěch u publika, ale zároveň i stálé potíže
s nadřízenými orgány.
Potud úryvek z recenze na známé dílo autorů Svěrák & Smoliak, která tak trochu připomíná situaci, do které se dostal náš divadelní
spolek v letošním roce.
Již v dubnu se měla v kulturním domě uskutečnit premiéra námi nově nastudované hry
„České nebe“, mimochodem od stejné autorské
dvojice, avšak právě zásahem v úvodu zmiňovaných „nadřízených orgánů“ /rozuměj vlády
České republiky/ jsme ji byli nuceni zrušit. Náhradní termín byl proto stanoven na listopad,
avšak vzhledem k pokračující koronavirové krizi se ani toto představení neuskutečnilo.
Je nám to všem velice líto, avšak chceme
vás, naše věrné diváky, ubezpečit, že jakmile
to situace dovolí, začneme opět pilně zkoušet,
abychom v roce následujícím, který, jak všichni
doufáme, bude ve všech ohledech lepší než ten
letošní, se s vámi mohli znovu setkat a společně si užít premiérovou atmosféru u nás v Dražicích.
Moc se na vás všechny těšíme a věříme, že
nás už snad nic nezaskočí.
Za Dražické komedianty Ivan Šimák 
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Sbor pro občanské záležitosti
Všichni jsme zvyklí, že se v Dražicích něco
děje. SPOZ měl i v letošním roce naplánované akce. Bohužel přišel zákeřný vir a všechny
plány nám překazil. Těšili jsme se na gratulace
jubilantům, vítání občánků, setkání s historií,
cvičení ve sportovní hale, pravidelné setkání
seniorů, rukodělné práce a návštěvu divadla
v Praze. Muzikál Kat Mydlář v divadle Broad-

Sběrný dvůr

OD 01.12.2020 DO 28.02.2021

way nám byl dvakrát zrušen. Máme slíbeno, že
vystoupení bude nahrazeno v roce 2021. Doufáme, že budeme moci v dobré náladě do Prahy
vyrazit. Těšíme se, že se v rámci rukodělných
prací naučíme nějaké nové finty. Letos si společně na návsi u stromečku nezazpíváme, ale
přejeme si, aby nám všem bylo do zpěvu po celý
rok.
Za SPOZ Hana Dvořáková 

Odjezdy autobusů Dražice–Tábor
Platí od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021
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Odjezdy autobusů Tábor–Dražice



7, S







8, 24



7, S

,9

,6,8,S

,9

,9

13:45

14:10

15:00

15:10

15:22

15:40

16:25

16:30

17:10

18:20

20:10

22:30

Vysvětlení značek a poznámek
 – Jede v pracovní den

7 – Jede v neděli

P – Nejede o školních prázdninách

8 – Jede v neděli a státem uznané svátky

S – Spoj má určitá specifika -sledujte jízdní řád

9 – Nejede od 23.12. do 3.1.
10 – Nejede 23.12, 30.12. a 17.11.

Nestaví na „západě“
5 – Jede v pátek

24 – Nejede 24.12.

6 – Jede v sobotu

31 – Nejede 24.12. a 25.12.

Přehled byl zpracován dle dostupných informací v době uzávěrky Občasníku

STŘEDA: 14:00 – 17:00
SOBOTA: 9:00 – 11:00

Úřední provozní dny
o Vánocích
Obec Dražice
st
23. 12. 2020
8:00 – 12:00
			13:00 – 15:00
čt
24. 12. 2020
zavřeno
pá
25. 12. 2020
zavřeno
po
28. 12. 2020
běžné úřední
			hodiny
út
29. 12. 2020
běžné úřední
			hodiny
st
30. 12. 2020
běžné úřední
			hodiny
čt
31. 12. 2020
zavřeno
pá
1. 1. 2021
zavřeno
od
4. 1. 2021		
běžné úřední
			hodiny

Sběrný dvůr
st
23. 12. 2020
zavřeno
so
26. 12. 2020
zavřeno
po
28. 12. 2020
zavřeno
st
30. 12. 2020
14:00 – 17:00
od
2. 1. 2021		
běžné provozní
			hodiny

Sbor pro
občanské záležitosti
JUBILANTI (září – prosinec)
Pavel Skalák		

Dražice čp. 99

Plánované kulturní a společenské akce

Marie Chvalová		

Dražice čp. 27

Jaroslava Komínková

Dražice čp. 219

24. 12. 2020

kostel

od 14:30

Mše svatá

Zdeněk Chval		

Dražice čp. 2

25. 12. 2020

kostel

od 8:30

Mše svatá

Zdenka Turecká		

Dražice čp. 133

27. 12. 2020

kostel

od 8:30

Mše svatá

Josef Vítek		

Dražice čp. 103

01. 01. 2021

kostel

od 8:30

Mše svatá

Marie Pášová		

Dražice čp. 98

09. 01. 2021

obec

od 9:00

Tříkrálová sbírka www.trikralovasbirka.cz

Miluše Voborová		

Dražice čp. 73

16. 01. 2021

KD		

Květuše Ťoupalíková

Dražice čp. 54

Obecní ples - ZRUŠEN

30. 01. 2021

KD

19. 02. 2021

KD		

Sportovní ples - ZRUŠEN

06. 03. 2021

KD

8. ročník Dražického koštu pálenek

od 18:00
od 14:00

Farní ples

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

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: 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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Všem jubilantům přejeme do dalších let
pevné zdraví, mnoho spokojenosti a osobní
pohody.
ZEMŘELI
Silvestr Haumer		

Dražice čp. 94

Jana Mrázková		

Dražice čp. 41

Josef Adámek		

Dražice čp. 151

Zdeněk Chval 		

Dražice čp. 2

Čest jejich památce!

www.obecdrazice.cz

