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Dominik Tůma, budoucí prvňáček u zápisu.

Kolik dokumentů je třeba pro ţádost o
dotaci a realizaci jednoho projektu?......

Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané,
připadla mi milá povinnost uvést
letní vydání našeho Občasníku. Dovolte mi
tedy pár slov k hlavním událostem
uplynulých několika měsíců.
Jednou z nejvýznamnějších událostí
je červnové schválení Územního plánu
obce Dražice zastupitelstvem obce.

Územní plán, na kterém jsme intenzivně
pracovali téměř 2 a půl roku, by měl
pozitivně regulovat výstavbu v obci
Dražice, citlivě umožnit rozvoj obce a
zjednodušit veškeré stupně povolovacích
stavebních řízení ve prospěch našich
občanů. Územní plán je pro Vás
k nahlédnutí na obecním úřadě.
Další významnou událostí je prodej
plynofikace obce Dražice společnosti EON Distribuce a.s. za částku 7 600 000,Kč. Dle smlouvy o dotaci na plynofikaci
obce Dražice jsme nesměli s majetkem po
dobu 5 let od dokončení jakkoli nakládat.
Toto bylo naplněno letos v červenci.
Jednání o prodeji trvala několik roků a
vyústila ve smlouvu o smlouvě budoucí
kupní. Zde se obec zavázala plynofikaci
prodat a společnost E-ON Distribuce a.s.
plynofikaci koupit právě za výše uvedenou
cenu. Když si připomeneme, že první
jednání o převodu plynofikace byla
zahajována s nabídkou provozovatele
převést do jeho vlastnictví zařízení zdarma
s tím, že provozovatel bude muset
zajišťovat údržbu, je podpis kupní smlouvy
na částku 7 600 000,- Kč pro obec Dražice
obrovským obchodním úspěchem. Celá
plynofikace stála obec Dražice 12 miliónů
korun (původní cena byla 10,5 milionu, ale
v průběhu realizace se zvedlo DPH z 5%
na 19% ). Státní dotace byla ve výši cca
5 000 000,- Kč. Druhou část doplatila
obec z vlastních prostředků. Prodejem tedy
získáváme prostředky na další rozvoj obce.
Pro občany připojené na rozvod se tím nic
nemění a budoucí zájemci o připojení
budou jednat s novým vlastníkem a
připojovat se za jeho podmínek. Obci
Dražice odpadne starost s údržbou

zařízení, na kterém právě vypršela záruční
doba.
Třetí významnou akcí v minulém
měsíci je podpis kupní smlouvy na
nemovitý majetek Vojenských lesů a.s. a to
bytový dům čp. 4 ( Lesanka), budovy
garáží, budova pro opravy a údržbu,
pozemky kolem nemovitostí s výměrou cca
3 500m2
z nichž
je
velká
část
asfaltovaných a dále pozemků v severní
části Dražic. Za cenu 3 811 000,- Kč.
Původní cena a úřední odhad byl na
částku 4 125 440,- Kč. Podařilo se nám
však po téměř ročním vyjednávání
s vedením Vojenských lesů a.s. v Praze
domluvit slevu o více jak 300 000,- Kč.
Jednání jsme záměrně posouvali tak, aby
případný podpis této kupní smlouvy
korespondoval s platbou od společnosti EON a.s. za plynofikaci. Domníváme se, že
tento soubor nemovitostí uprostřed obce
má pro obec Dražice strategický potenciál.
Co s nabytou nemovitostí rozhodne až
budoucí zastupitelstvo volené v říjnu 2010.
Podle našich představ by z budovy pro
opravy a údržbu vzniklo sídlo Hasičského
sboru odpovídající jeho významu v naší
obci. Plánujeme prodej bytů v bytovém
domě ,,Lesanka,, do osobního vlastnictví a
pozemky v části Dražice sever zasíťovat a
rozparcelovat na stavební parcely a
následně prodat.
Závěrem mi dovolte, abych vám
popřál krásné prázdniny a nádhernou
dovolenou se šťastným návratem domů do
Dražic.
Lubomír Smaţík
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Informace ze zastupitelstva
Výtah z 42. jednání zastupitelstva obce
Schváleno rozpočtové opatření obce
Draţice č. 1/2010
Schváleno znění smlouvy č. 11/2009
uzavřené mezi obcí Draţice a Ing.arch.
Adámkem na zpracování projektové
dokumentace na akci „Nástavba a
stavební úpravy Kulturního domu
Draţice“ a
starosta pověřen jejím
podpisem.
Schválena ţádost o dotaci pro SDH
z prostředků Jihočeského kraje na
dobudování
skladových
prostor
hasičské zbrojnice včetně zajištění
vlastního podílu na realizaci tohoto
projektu ve výši 30 % z investičních
nákladů z prostředků obce Draţice.
Schválena výpověď ze smlouvy se
současným nájemcem restaurace ,,Na
Hřišti,, a vyhlášení záměru pronájmu
prostor restaurace „Na Hřišti“ za
celkovou částku minimálně 4 000,Kč/měsíc.
schválena ţádost obce Draţice o
příspěvek na vytvoření pracovních
příleţitostí v rámci veřejně prospěšných
prací (4 místa), adresovaná Úřadu práce
Tábor.
Schváleno prominutí poplatku ze
vstupného na školní ples, pořádaný dne
19.3.2010 Sdruţením rodičů ZŠ
Draţice.
Zamítnuto prominutí poplatku ze
vstupného na Šermířský ples, pořádaný
dne 13.3.2010 Šermířským spolkem
Tábor.
Ţádosti obce Draţice o dotaci na akci
„Poloţení
umělého
víceúčelového
povrchu“ ve sportovním areálu byla
poskytovatelem zamítnuta.
Schválena projektová dokumentace na
odvodnění povrchových a spodních vod
od kostela v Draţicích s umístěním
vsakovací jímky na pozemcích obce
Draţice (p.č. 2243, 103/1, 103/2).
Schváleno znění „Smlouvy na realizaci
stavby na cizím pozemku“, uzavíranou

mezi obcí Draţice a Římskokatolickou
farností Draţice (vsakovací jímka –
dotčené pozemky 2243, 103/1, 103/2).
Schváleno znění smlouvy na zajištění
povinné školní docházky na II. pololetí
2009/2010 s Městem Tábor, starosta
pověřen jejím podpisem.
Schváleno znění smluv na zajištění
povinné školní docházky na I. a
II.pololetí
2009/2010
s Městem
Sezimovo Ústí, starosta pověřen jejím
podpisem.
Zastupitelé
pověřili
kronikářku
p.Mičíkovou, aby připravila písemnou
odpověď na ţádost občanů o změnu
názvu rybníka v lokalitě „Na Suchých“.
Výtah z 43. jednání zastupitelstva obce
Schválen Závěrečný účet obce Draţice za
rok 2009 včetně „Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření obce Draţice za
rok 2009“ bez výhrad.
Schváleno
znění
„Smlouvy
o
bezúplatném převodu nemovitosti“
mezi obcí Draţice a Úřadem pro
zastupování
státu
ve
věcech
majetkových na bezúplatný převod
pozemku p.č. 2240 v k.ú. Draţice u
Tábora .
Schválen způsob financování projektů,
o které obec Draţice poţádala včetně
souhlasu se spoluúčastí obce Draţice
podle podmínek poskytovatele dotací.
Jedná se o následující projekty:
- Obnova
kapličky
sv.
Jana
Nepomuckého
- Oprava hřbitovní zdi Draţice
- Pořízení elektrocentrály (SDH)
- Úprava prostor hasičské zbrojnice
(SDH)
- Výstavba dětských hřišť v Draţicích
- Oprava hřbitovní kaple Draţice
- Zlepšení ovladatelnosti vodovodní sítě
Draţice
- Úroky z úvěru na výstavbu BD 260
- Draţice
východ-oprava
místní
komunikace a veřejného osvětlení
Schválen záměr bezúplatného převodu
pozemku p.č. 2204/2 včetně stavby
silnice v k.ú. Draţice u Tábora
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z majetku Správy a údrţby silnic
Jihočeského kraje, p.o. na obec Draţice.
Schváleno znění „Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu“ mezi obcí Draţice –
povinný a E.ON Distribuce a.s. –
oprávněný. Tato smlouva se týká zřízení
věcného břemene umístění nového
kabelového vedení NN a dvou nových
kabelových skříní na pozemcích p.č.
2140/2 a 2204/11 v k.ú. Draţice u
Tábora.
Ţádost paní Chytilové o zvýšení nájmu
za uţívání odlehčovacího hřiště ve
sportovním
areálu
v Draţicích
z původních 3,- Kč/m2 na 5,- Kč/m2
nebyla schválena. Starosta pověřen
projednat nájem ve výši 4,- Kč/m2,
případně koupi těchto pozemků do
vlastnictví obce Draţice.
Schválena „Dohoda o ukončení
platnosti smlouvy o nájmu nebytových
prostor a pozemku restaurace ,, Na
Hřišti,, ze dne 26.1.2005 a Dohoda o
uznání dluhu a způsobu jeho úhrady“
mezi obcí Draţice a firmou K Brewery
Trade, a.s..
proběhlo výběrovém řízení na nájemce
nebytových prostor restaurace „Na
Hřišti“. Byly podány 3 nabídky, a to –
pan Martin Michálek, pan Milan Hanták
a paní Miroslava Vančurová. Vybrána
nabídka paní Miroslavy Vančurové, se
kterou bude uzavřena nájemní smlouva.
Schválena ţádost pana Komína o změnu
uţívání části objektu Kulturního domu
v části ubytovny - z ubytovny na
pekárnu s cukrárnou.
Přijato 5 nových pracovníků na Obec
Draţice z Úřadu práce v Táboře, všichni
mají trvalé bydliště v obci Draţice.
Většina mzdy těchto pracovníků se
bude financovat z evropské dotace,
která je poskytována prostřednictvím
Úřadu práce v Táboře obci Draţice,
konkrétní částka je 12 000,- Kč na jedno
pracovní místo. Zbylou část mzdy bude
obec Draţice hradit ze svých finančních
prostředků.
Schválena ţádost Svazu důstojníků a

praporčíků armády ČR na povolení
střelby při střelecké soutěţi dne
29.5.2010.
Probíhá vyhodnocování dopravy a její
bezpečnosti na silnici I.třídy s tím, ţe do
června 2010 by měla závěrečná zpráva
zakončena návrhem na opatření.
Paní Mičíková podala informaci o tom,
jakým způsobem v souladu se zákony
ČR můţe proběhnout změna názvu částí
obcí, staveb, ulic a podobně. Zastupitelé
se shodli na názoru, ţe dosud není nutno
přistupovat ke krokům, jako je
pojmenování ulic a podobně.
Ředitel ZŠ a MŠ Draţice informoval a
poděkoval panu Lvovi za pomoc při
zajištění akce Českých drah, které se
zúčastnily děti a část učitelského sboru
ZŠ a MŠ Draţice.
Výtah ze 44. jednání zastupitelstva obce
Schváleno rozpočtové opatření č.
2/2010 .
Schváleno
znění
„Smlouvy
o
bezúplatném převodu nemovitosti“
mezi obcí Draţice a Úřadem pro
zastupování
státu
ve
věcech
majetkových na bezúplatný převod
pozemku p.č. 2143/1 (cesta za firmou
Racek) v k.ú. Draţice u Tábora .
Schválen záměr prodeje plynárenského
zařízení, které vybudovala obec Draţice
na své náklady pod názvem stavby:
Plynofikace obce Draţice II, kat.území
Draţice u Tábora.
Jiří Novotný navrhl řešení přístupu
k pozemku p.č. 1329/2 parcelou
1380/44 v k.ú. Draţice u Tábora.
Zastupitelstvo
pověřilo starostu
zjištěním
nejvhodnějšího
způsobu
narovnání .
Schválen prodej pozemku p.č. 1861/37
o výměře 58 m 2 v k.ú. Draţice u
Tábora paní Ivaně Koudelkové za cenu
100,- Kč/m2 .
Schválen prodej pozemku p.č. 1861/40
o výměře 22 m2 v k.ú. Draţice u Tábora
paní Haně Kolářové a panu Františku
Samcovi za cenu 100,- Kč/m2 .
Výběrové řízení na dodavatele – akce
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„Vybudování
dětských
hřišť
v Draţicích“,4
nabídky dodavatelů
(Dřevoartikl s.r.o. Znojmo, Pragoelast
s.r.o. Praha 5, Wadur s.r.o. Znojmo a
Saternus
s.r.o.
Český
Těšín).
Odsouhlasena vítězná nabídka firmy
Dřevoartikl s.r.o. Znojmo a schváleno
znění Smlouvy o dílo s touto firmou .
Výběrové řízení na dodavatele – akce
„Oprava hřbitovní kaple Draţice“, 3
nabídky dodavatelů
(Jan Pavlík
Draţice, Zdeněk Salus Draţice, Jaroslav
Vačlena Draţice). Schválena vítězná
nabídka firmy Jaroslav Vačlena
Draţice, zároveň odsouhlaseno znění
Smlouvy o dílo s touto firmou .
Zveřejněn ceník pronájmů sálu KD
v Draţicích pro rok 2010.
Schválen způsob financování projektu
„Opravy MŠ Draţice“, o který obec
poţádala, a souhlasila se spoluúčastí
obce
Draţice
podle
podmínek
poskytovatele dotace (Jihočeský kraj –
Krajský úřad).
Zastupitelé seznámeni s postupem ROP
Jihozápad – přebodování projektů 5.a
6.výzvy – proces přehodnocení se
rozběhne počátkem měsíce června, bude
ukončen nejpozději do 30.září 2010,
poté budou oznámeny výsledky.
Předloţena dopravní studie Bc. Fotta ke
sníţení dopadů provozu vozidel v obci
Draţice.
Poskytovatel (Jihočeský kraj) zamítl
ţádost SDH Draţice na pořízení
elektrocentrály a úprav hasičské
zbrojnice.
Výtah z 45. jednání zastupitelstva obce,
Schválena kupní smlouva se společností
E.ON Distribuce, a.s., IČO: 28085400
na prodej plynárenského zařízení obce
Draţice.
Schválena kupní smlouva s Vojenskými
lesy a statky ČR s.p., IČO: 00000205 na
nákup nepotřebného majetku VLS, a to:
budovy čp. 4 na st.p.č.4, budovy bez
čp/če na pozemku st.p.č. 215, budovu
bez čp/če na pozemku st.p.č.216,
budovy bez čp/če na pozemku st.p.č.
217, pozemek st.p.č. 4, pozemek st.p.č.

215, pozemek st.p.č.216, pozemek
st.p.č. 217, pozemek p.č. 21, pozemek
p.č. 670/2, to vše v k.ú. Draţice u
Tábora.
Schválen bezúplatný převod pozemku
p.č. 1360/44 o výměře 62 m2 panu
Jiřímu Novotnému,který jej v minulosti
daroval obci Draţice.
Schválen Územní plán obce Draţice.
Stanoven počet členů zastupitelstva pro
volební období 2010 – 2014 na 9.
Předloţen dopis majitelů pozemků,
které jsou obcí vyuţívány jako
odlehčovací hřiště u sportovního areálu.
Tito trvají na sazbě 5,- Kč/m2
nájemného.
Schváleno navýšení neinvestičního
příspěvku na provoz školy o 30 000,Kč z důvodu malování části ZŠ
(kuchyně a jídelna s příslušenstvím).

Územní plán
V současné
době
probíhají
dokončovací práce na Územním plánu
obce Draţice. Tento by měl být dokončen
do konce října letošního roku. Celkové
náklady na jeho pořízení budou činit
326 400,- Kč, zčásti budou hrazeny z
dotace z Krajského úřadu Jihočeského
kraje (123 200,- Kč), tuto částku obdrţí
obec po závěrečném vyhodnocení akce a
předloţení vyúčtování.

Z činnosti stavební komise…
Váţení spoluobčané,
pravděpodobně jednou z největších
stavebních akcí roku 2010 by měla být
cyklostezka ke hřbitovu s úpravou
povrchů komunikace kolem hřbitova,
vybudování parkoviště ze západní strany
hřbitova a napojením na stezku k
Drhovicím. Realizace byla zahájena a
ukončení předpokládáme do konce
července 2010. Stavba by měla být z 90 %
financována z prostředků Evropské Unie
programu ROP Jihozápad. I kdyţ jsme
obdrţeli dopis ,ţe jsme uspěli,
jsou
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v současné době 5. a 6. výzva ROP
přezkoumávány ,neboť vedení
ROP
Jihozápad čelí podezření z korupce.
Doufáme, ţe kontrola jen potvrdí náš
úspěch. Avšak i pro opačný případ máme
financování
zajištěno
z vlastních
prostředků, které jsme našetřili za 4 roky.
Navázat na tuto komunikaci by
měly opravy chodníků podél silnice
1.třídy. Plánujeme dokončit letos opravu
chodníků podél celé jiţní části hlavní
silnice skrze celou vesnici. Vše však závisí
na celkové výši příjmů obce(viz odstavec
výše), neboť tyto opravy financujeme
z velké části z vlastních zdrojů. Na severní
straně v části východní podél této
komunikace bychom rádi zrekonstruovali
část rozvodů veřejného osvětlení spolu
s pokládkou nových NN elektrokabelů tak,
aby zde mohla navázat v příštím roce
oprava chodníků i druhé strany.
Obdrţeli jsme dotaci na opravy
sakrálních staveb jako je oprava zdi
kolem kostela, oprava kapličky (u
Soldátů), oprava márnice a oplocení
hřbitova včetně brány.
V jarních měsících se podařilo
opravit
toalety
v restauraci
sportovního areálu , které jsou vyuţívány
i návštěvníky sportovišť. Probíhají opravy
sálu se zázemím kulturního domu.
Především toalety, parket, pódium,
elektroinstalace.
Dokončili
jsme
projektování
„Nástavby
a
stavebních
úprav
Kulturního domu“ pro sloučené územní a
stavební řízení. Projekt řeší kompletní
rekonstrukci Kulturního domu. V příštích
měsících budeme ţádat o povolení stavby.
Na přelomu roku jsme schválili
architektonické řešení „Domu pro
seniory“. V současnosti pracujeme na
ekonomické rozvaze, která bude řešit jak
financování výstavby, tak vlastní provoz
domu. Po jejím schválení bude vypsána
soutěţ na projektanta stavby.
Lubomír Smaţík
místostarosta

Výsledky voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR
Číslo
strany
4
6
9
13
14
15
17
20
21
23
24
25
26

Název strany, hnutí nebo
koalice
Věci veřejné
Komunistická strana Čech a
Moravy
Česká strana sociálně
demokratická
Strana Práv Občanů
ZEMANOVCI
STOP
TOP 09
Křesťan.a demokrat.unieČeskosl.strana lidová
Strana Zelených
Suverenita-blok
J.Bobošíkové,str.zdravého
rozumu
Česká pirátská strana
Dělnická strana sociální
spravedlnosti
Strana svobodných občanů
Občanská demokratická
strana
Celkem
Počet voličů v okrsku
Počet voličů, kteří se
zúčastnili voleb
Počet platných hlasů
Počet neplatných hlasů
Volební účast

Počet
hlasů
59

O škole
Mateřská škola
Mateřská škola na výletě parníkem.

46
94
23
1
53
8
10
19
1
7
6
68
395

615
396
395
1

Školní družina

64,39%

Čarodějný let ve školní družině
Svátek čarodějnic si uţívají děti ve
školní druţině kaţdoročně formou soutěţí
na školním hřišti.

Letos si kaţdý ročník ozdobil své
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čarodějné koště jmény čarodějů a
čarodějnic a potom na něm zdolávalo celé
druţstvo vymezenou trasu. Po vypití
kouzelného lektvaru z ţab a ještěrek
získávaly děti rychlost a mrštnost. Aby se
stali všichni nesmrtelnými , museli ze
svého území odstranit vejce ptáka
Smrťáka. Rozfoukáváním černých skvrn
vytvářeli obrazy čarodějnic.

Celé odpoledne končilo opékáním
špekáčků, pojídáním kyselých červů a
sladkých ţíţalek. Počasí se vydařilo, dobrá
nálada a legrace nechyběla, a tak si všichni
celé odpoledne hezky uţili.
J. Salabová
Základní škola
Zdařilá akce

nám také zapůjčili čtyřkolky a koloběţky.

Ve středu hřiště vyuţívaly děti
z mateřské školy. Ve čtvrtek ţáci základní
školy, kteří si přivezli svá jízdní kola.
Všichni ţáci si procvičili dopravní značení
a sloţité dopravní situace na komunikacích
řešili přímo na dopravním hřišti. Ve čtvrtek
dopravní situace řešili ţáci za asistence
příslušníků dopravní policie České
republiky. Příslušníci dopravní policie
ţákům ukázali a předvedli moderní
pomůcky, které pouţívají při své
kaţdodenní práci. Tato bezpečnostně
dopravní akce byla velmi zdařilá.
Pevně věříme, ţe získané poznatky
uplatní naši ţáci v běţném ţivotě.
Mgr. Petr Mrzena
Další úspěchy našich sportovců
V měsíci květnu se odehrál 13.
ročník největšího fotbalového turnaje pro
ţáky základních škol – McDonald’s Cup.
Hřiště na Viktorce přivítalo v úterý
11. 5. 2010 celkem 19 druţstev ţáků 1. – 3.
ročníku.

Ve středu 5.5. 2010 a ve čtvrtek
6.5. 2010 proběhla v našem školském
zařízení zdařilá akce v rámci dopravní
výchovy. Měli jsme zapůjčené dětské
dopravní hřiště, které nám pracovníci
táborského domu mládeţe postavili na
našem školním asfaltovém hřišti. Současně
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Naši školu reprezentovali M. Veřtát
( brankař a kapitán), L. Veřtát, T. Běhoun,
J.Šedivý, M. Novák, L. Racek, A. Sváček,
R. Hejlík, M. Suda, L. Halaš, M. Andreas.
Sehráli 6 zápasů a obsadili krásné
5. místo.
Ve čtvrtek 13. 5. 2010 proběhl
stejný turnaj i pro ţáky 4. + 5. ročník za
účasti 26 druţstev.

Děti chtěly svým vystoupením
maminkám ukázat, jek je mají rády, jak je
jim dobře v jejich náručí, jak jsou šťastné a
spokojené právě u té své maminky.

Pro děti i přítomné hosty to bylo hezké
odpoledne.
Mgr. B. Volfová
Dětský den
Za naší školu bojovali M. Veřtát (
brankař), M. Hrobský (kapitán), P.
Novotný, M. Páša, D. Výborný, M.
Stuchlík, E. Böhm, J. Halaš, Z. Racek, T.
Buchar a obsadili 7. – 10. místo.
Všem patří pochvala za dobrou
reprezentaci školy.
J. Salabová

V sobotu 5.6.2010 se konal ve
sportovním areálu tradiční den dětí.
Pořadatelé Obec Draţice,Základní škola
Draţice,Mateřská škola Draţice a místní
občané pro účastníky připravili řadu
soutěţí, namátkou lze vyjmenovat míčové
hry, střelbu ze vzduchovky, soutěţe
zručnosti a další.

Den matek
Druhou neděli v měsíci květnu
slaví všechny maminky svůj svátek. Děti
z MŠ i ZŠ Draţice svým maminkám a
babičkám na tento den připravily pásmo
básniček, písniček. Nechyběla ani pohádka
či taneček.
Za tyto si děti vyzvedávaly ţetony, které
pak měnily za hodnotné ceny, které se díky
mnoţství sponzorů podařilo zajistit.
Občerstvení jako guláš, párek v rohlíku,
pečená krkovice a točená limonáda, bylo
zajištěno téţ zdarma. Jako doplňkový
program byla
i jízda na čtyřkolce,
prohlídka hasičské techniky, traktoru , hry
na skluzavce.
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Profesionální byly téţ ukázky
výcviku sluţebních psů a to jak pořadové,
tak zadrţení pachatele, tato ukázka zaujala
nejen děti, ale i přítomné dospělé
návštěvníky.
Počasí vyšlo také na výbornou,
takţe kaţdý si mohl uţít na co měl chuť a
to nejednou. Chybu udělal jen ten,kdo
zůstal doma.
Ještě jednou tedy díky všem sponzorům a
pořadatelům a za rok nashledanou.

druţstva.
Maminky s malými tvorečky se
setkávají, hrají si, probírají různá témata a
plánují všelijaké společné akce.
Tou poslední bylo VÍTÁNÍ LÉTA,
kdy v poslední jarní den zorganizovaly pro
děti předškolkového a školkového věku
orientační hru s plněním úkolů. Trasa hry
byla označena barevnými fáborky a vedla
ze zahrady mateřské školky do areálu TJ,
kde na děti čekal klaun se spoustou
sladkostí. Děti s maminkami a dokonce i s
jedním tatínkem vzorně plnily úkoly a na
závěr jim nebyl odměnou pouze balíček
sladkostí, setkání s klaunem, pečení
špekáčků, ale hlavně dobrá nálada a
společné hraní. Myslíme, ţe si odpoledne
všichni uţili a odpočinuli si od všedních
starostí.

Ladislav Lev
Jak si žijí batolata v Dražicích
Jiţ druhým rokem se pro úterní
podvečery stávají prostory mateřské školky
útočištěm našich nejmenších občánků –
předškolkových dětí.

A věřte, ţe jich je. Kdyby se
nejednalo většinou o holčičky, mohla by
být z té smečky hnedle sestavena fotbalová
jedenáctka i s náhradníky. Kdo ví ? Třeba
se jednou dočkáme dívčího fotbalového
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Rádi bychom akci příští rok
zopakovali a doufáme, ţe ti, kteří se letos
nepřidali, se nechají zlákat k proţití prima
odpoledne.
Nenechte se tedy dvakrát pobízet a
přijďte se sami přesvědčit, ţe je malým
dětem ve školce a při různých akcích fajn.
O prázdninách budeme vyuţívat školní
zahrady s pískovištěm, ale od září bude
opět školka patřit jedno odpoledne (vţdy
ve středu mezi 16:00 a 18:00 hodinou)
maminkám a dětem.
Děti se poznají, zvyknou si na
kolektiv i na prostory školky, takţe
v okamţiku svého velkého dne, kdy se
stanou „školkáčkem“, nebudou překvapeny
novým prostředím a budou se cítit
sebevědoměji, neţli ty, které přijdou na
zcela nové místo, mezi nové kamarády.

Maminky jsou moc rády, ţe mohou
vyuţívat prostory mateřinky a po domluvě
s vedením školky se chystají přidat
pomocnou ruku při zlepšování a
zkrášlování prostorů školičky (šatniček).
Pokud máte chuť se přidat, budeme moc
rádi. Hlavně kvůli malým dětem, které si
zaslouţí stále krásnější a krásnější
prostředí.
K. Suchopárová za KLUB MAMINEK
SDH Dražice
Z hasičské kroniky
Sbor pořídil na počátku oblek
plátěný a na obci ţádáno, aby sboru
potřebné náčiní a výzbroj zakoupen byl a
kolna na hasící náčiní postavena byla.
Obecní zastupitelstvo usneslo se dne
27.5.1885, ţe sboru potřebnou výzbroj
zakoupí a také hasičskou kolnu
vystaví.Však byl to jen slib. Konečně za
rok v měsíci lednu povoleno pro rok 1886
od obce částka 50 zlatých na další doby ,
ţe kaţdoročně jakousi částkou přispívati
bude.
Od firmy E.H.Schvab v Praze zakoupena
nejpotřebnější výzbroj na splátky a od obce
darovaných 50 zlatých ostatní splátky měly
být splaceny ve 4 lhůtách letních. Úpis
p.Schvabovi, ţe sbor v pravidelných
lhůtách platiti bude, podepsali občané a
přátelé sboru Jos.Mrázek, Václav Mrázek,
Vojtěch Šerý. Sbor obdrţel od J.V.císaře
Pána na zakoupení hasičského náčiní 60
zlatých. Od obce Drhovické 10 zlatých,
Meziříčské 10 zlatých. V roce 1888
darovala přítelkyně sboru pí.Marie
Klepetářová 10 zlatých na zřízení praporu.
Prapor zhotoven byl z červeného sukna. V
roce 1889 vyšit na prapor monogram DH a
obraz svatého Floriána. Dne 23.února 1890
poţádána Silvestra Franková z Klokot ,
aby přijala kmotrovství při svěcení praporu
coţ ona mileráda učinila. Dne 9.března
1890
přijal
p.Frant.Braun
c.k.místodrţitelský
rada
v Táboře
protektorát nad naším sborem. Dne
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18.května 1890 přijala paní M. Chvalová
č.37 na sebe co matka praporu. Pak dne
23.května t.r. světil se zde prapor.
Podrobnosti
zaznamenány v hasičské
kronice.( Myslím,že zaznamenáno bylo
v kronice staré. Nikdy se nenašla. Tato
kronika byla dopisována po letech).
Pokud se týče sboru a jeho činnosti
působil při mnoha poţárech hned od svého
zaloţení . Zúčastnil se všech důleţitých
slavností o čemţ je moţno se opětně
přesvědčiti z hasičské kroniky. Dosavadní
byli veliteli Leopold Kamberský do
19.1.1890, Jakub Vegr do 20.1.1901,
Fr.Novotný č.39 do 3.1.1904 a Josef
Kaprál od 3.1.1904. První 3 velitelé
zvoleni byli za čestné velitele.
Druhá čtyřkolová stříkačka koupena v roce
1892. Sbor oslavil 16. července 1911 25ti
leté jubileum trvání sboru a 25 členů
obdrţelo jubilejní medaili.
Cupáková Eliška
Ze současnosti
…a máme po okrskové hasičské
soutěţi za rok 2010. Jak jsme se na ni
připravovali? Tři týdny před soutěţí jsme
se domluvili na tréninku na odlehlém hřišti
u draţické školy.
Naši mladí muţi přivezli stroj, hadice a
napustili káď. Mohli jsme začít.Ten den
byla docela zima.Ti,kteří byli u koše a
máčeli se ve vodě to neměli jednoduché.
Zacvičovali jsme i naše nemladší druţstvo
dívek.Šlo jim to docela dobře.Další trénink
byl aţ poslední týden před soutěţí a to
pěkně pršelo. Soutěţ se měla konat
v Radkově na louce.Někteří si jeli do
Radkova
zkusit
štafetu
na
100
metrů.Ostatním vzkázali:“Vezměte si
s sebou náhradní boty ,trošku to tu
čvachtá.“ Přemlouvala jsem v duchu
sluníčko,ať se umoudří a trošku nám louku
vysuší. Nastal den D a sluníčko opravdu
vysvitlo. Ještě v pátek před soutěţí jeli
velitelé tahat z klobouku pořadí druţstev.
Máme tři druţstva ţen a dvě
druţstva muţů.Nejmladší ţeny poprvé

soutěţily a hned získaly druhé místo. Další
ţeny „A“ byly na místě šestém a ţeny „B“
na místě čtvrtém.
Muţi „ I“ byli na místě druhém a muţi“
II“ na místě prvním. Gratulujeme jim.
Celkem se sešlo 24 druţstev z toho bylo 10
druţstev ţen a 14 druţstev muţů.
K dobré pohodě nám vyhrávala
hudba. Kdo měl hlad mohl si zajít na
výborné klobásky, pivo ,limonády, grog
nebo čaj. Protoţe ten den bylo mistrovství
ve fotbalu, některý divák přivezl s sebou i
televizi. Kdo dosoutěţil, šel se rozptýlit
k fotbálku. Fandění bylo slyšet hodně
daleko . Počasí vydrţelo aţ do
konce.Večer jsme šli oslavovat do místní
hospůdky.

První výstřik na Devíti skalách: 17:30
Konec

akce:

17:40

(rekord

uznán

agenturou Dobrý den)
Technické údaje:
akce se zúčastnilo celkem 288
sborů dobrovolných hasičů z toho
287 z České republiky a 1 sbor ze
Slovenska
celkem bylo pouţito 234 čerpadel
pouţito bylo celkem 3 553 hadic B
spojení zajišťovalo celkem 291
radiostanic
na akci se podílelo celkem 2 592
hasičů (z toho 1 669 mimo okres
Ţďár nad Sázavou)
v hadicích v době rekordu bylo
celkem 300 m3 vody
bylo přemístěno 580 m3 vody

Dne 8. 5. 2010 odjeli naši muţi
reprezentovat obec Draţice na soutěţ „
Doprava vody na dálku“. ( viz článek
Dálková doprava vody ).
E. Cupáková
Dálková doprava vody
Naši mladí hasiči se dne 8.5.2010 zúčastnili
rekordu v dopravě vody na dálku.

v době čerpání protékalo v hadicích
36 m3 za hodinu
7. května 2010 v odpoledních hodinách se
začaly sjíţdět hasičské vozy se svými
posádkami na ojedinělou a svým rozsahem
obrovskou mega akci. Celkem 288 sborů
z celé České republiky, mezi nimiţ byl i
jeden
ze
Slovenska,
mělo
sraz
v atraktivním prostředí westernového
městečka Šiklův mlýn na Vysočině.

8.5.2010

Trasa byla vytyčena od nejníţe poloţeného

Trasa: Dolní Loučky (295 m n.m.) –

sboru ţďárského okresu z obce Dolní

Devět skal (836 m n.m.) – převýšení trati

Loučky do nejvýše poloţeného bodu, a to

541 metrů

na vrchol Ţďárských vrchů Devět skal.

DEVĚT

SKAL

2010

-

Délka trasy: 63,46 km
Začátek čerpání vody v Dolních Loučkách:
10:35 hodin

11

Tři obrovské rány z děla, kterými budil
hasiče do nového deštivého dne místní
pyrotechnik 8. května 2010 v 5:00 hodin

ráno, museli vzbudit i ty jedince, kteří to
večer s alkoholem trošku přehnali a tak se
začala většina hasičů trousit na snídani. Po
ní se začaly sbory postupně rovnat u
výjezdu z areálu. Jako první odjíţděl úsek
číslo 1 na svoje předem určené stanoviště.
Rozjíţdění vozidel bylo velice zdlouhavé,
ale i přes to v 8 hodin a 30minut byli
všichni na svých stanovištích.
V průběhu celého useku spojování hadic
byly nemalé problémy.Např.výměna jedné
stříkačky,která nápor nevydrţela. Několik
popraskaných hadic.Špatné počasí dělalo
také své.

den, posbírat vypůjčené vysílačky a jít na
závěrečné vyhodnocení.“

Sport
Modelářství
Umístění v celostátním Modeláři se
zúčastnili
krajských
přeborů
v Jihočeském, Pardubickém,
plzeňském
kraji a v kraji Vysočina. Na všech těchto
přeborech jsme v kategorii H – ţáci
dokázali díky Vítovi Krátkému zvítězit.
Důleţitější však bylo kvalifikovat se na
mistrovství republiky, k čemuţ letos
museli závodníci splnit limit nalétaného
času – 280 vteřin z deseti pokusů.

František Dvořák, Petr Novotný a Jaroslav Dvořák na
krajském přeboru Plzeňského kraje.

Slovo velitele SDH Nové Dvory Jiřího
Sáblíka:
„Hlavně díky obrovskému odhodlání všech
hasičů a zejména těch na prvním úseku se
nám podařilo deset minut stříkat na
vrcholku nejvyšším. My jsme nervózně
chodili po zasetém poli někde u stanoviště
115 a čekali na oficiální uznání rekordu. A
v 17 hodin a 25 minut to přišlo. Ten
obrovský balvan, který nám všem spadl ze
srdíčka, kdyţ jsem do vysílačky všem
velitelům hlásil, ţe rekord padl, ten si ani
neumíte představit. Co potom nastalo, byl
krásný pocit vítězství, který byl cítit ze
všech stran. Všude panovalo nadšení,
houkaly hasičský auta a myslím, ţe snad
kaţdému, který se pohyboval okolo, bylo
jasné, ţe jsme to dokázali. Pak uţ jen
zbývalo vyřídit papíry s agenturou Dobrý
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V kategorii H ţáci se na zářijové
mistrovství republiky kvalifikovali:
Vít Krátký, Ondřej Páša, Michal Páša, Petr
Novotný, Jaroslav Halaš, Martin Dvořák
František Dvořák
Martin Bartoník
Tomáš Bartoník
David Výborný
Švec Jan
V květnu se zúčastnili naši závodníci
Světového poháru v kategoriích F1A, F1B,
F1C – kategorie F1B. Vít Krátký obsadil
celkově 15.místo, v kategorii juniorů 2.
místo.
Jaroslav Malenický celkově 17. místo,
v juniorech 3. místo.

V září MČR F1A, F1B, F1C – kategorie
F1B – se zúčastní Malenický, Krátký

připraveni na další sezónu.
Šerý Jiří

V srpnu
odjíţdí
Jaroslav
Malenický a Vít Krátký na Mistrovství
světa
juniorů
v kategorii
F1B
do Rumunska.
Na zářijové Mistrovství České
republiky mládeţe v kategorii H junioři se
kvalifikovali Jaroslav Malenický a Tomáš
Knotek.

Tomáš Knotek při výhozu svého modelu.

Vlevo: Lukáš Halaš při výhozu svého modelu.
Vpravo: Petr Novotný a Jan Liška na startovišti.

Volejbalistky

Letošní jarní počasí nepřeje snad
nikomu. Díky studenému a deštivému
počasí se nám nedaří nastolit pravidelný
tréninkový reţim na venkovním kurtu
v areálu TJ v Draţicích. Zimní sezonu,
kdy jsme trénovaly v tělocvičně ZŠ
Zborovská, jsme ukončily počátkem
dubna.
Na konci dubna jsme sehrály dvě
přátelská utkání s ţenami z Jistebnice a
můţeme se pochlubit dvěma výhrami.
Doufáme, ţe přijmou naše pozvání na
odvetu a přijedou k nám do Draţic. Kromě
tohoto utkání plánujeme
přátelské
volejbalové utkání smíšeného druţstva
muţů a ţen, které bychom sehrály během
pobytu na Slovensku počátkem července.
Iveta Stuchlíková

Pavel Liška
Stolní tenis

Fotbal

Váţení sportovní přátelé,
Jak všichni dobře víme, sezóna
stolních tenistů skončila v březnu a nová
začíná v říjnu, takţe se dá říci:‘‘Relativní
klid a pohoda‘‘. S uplynulou sezónou
můţeme být spokojeni.
Druhé a sedmé místo se dá zařadit
mezi úspěšné.
Důleţitý úkol, který nás čeká, jsou
přesuny hráčů z ‚A’ muţstva do ‚B‘
muţstva a naopak, abychom byli dobře

„A“ tým
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Jak jsem prezentoval ve svém příspěvku
v minulém čísle ,,Občasníku“, prvořadým
cílem našeho ,,A“ muţstva byla záchrana
krajské soutěţe i pro další ročník. Tento cíl
jsme splnili.
Po skončení podzimu bylo naším přáním
posílit kádr muţstva především po
odchodu Peclinovského do Borotína a
dlouhodobě zraněného brankáře Milana

Mrzeny. Především obsazení postu
brankáře bylo pro nás prvořadé. Od jarních
kol tak začal u nás chytat Milan Rokos,
který beze zbytku Mrzenu nahradil a
svými výkony byl ve většině zápasů pro
muţstvo oporou. V průběhu jarních kol
doplnil náš kádr ještě mladík Ondra Majer
na hostování z FK Tábor a i on se stal pro
boje v naší soutěţi výraznou posilou. Jiné
změny pro jarní část v našem kádru
nebyly. Kdyţ vzpomeneme dlouhodobý
zápasový výpadek Adama Váni z důvodu
změny zaměstnání a Jana Adama pro
nutnost kvalitní přípravy k maturitě, čítal
náš kádr pro mnohá utkání 13 hráčů včetně
universála Milana Volka, který byl na
lavičce náhradníků připraven jak do branky
tak i do pole na kterýkoliv post.
Příznivci draţického fotbalu jistě
sledovali výkony a výsledky zápasů
v průběhu jarní části a nemá tak smysl se
vyjadřovat k jednotlivým utkáním. Nutné
však je zhodnotit výkony a výsledky
celého ročníku krajské soutěţe.
Vzhledem k tomu, ţe na začátku soutěţe
došlo ke změně na postu trenéra, kdy za
odcházejícího Zdeňka Krátkého, převzal
muţstvo Miloš Veselý. Všichni naši
příznivci byli zvědavi, jak si nový trenér
v této funkci povede. Ze své pozice
asistenta mohu konstatovat, ţe Milda splnil
naše očekávání do puntíku. Jeho odlišný
způsobu vedení
tréninků
a také
propracovaná taktická příprava před
mistrovskými zápasy byly pro všechny
hráče jistě pozitivní změnou. Snad jedinou
nevýhodou Milošova trénování je to, ţe
v oddíle vystupuje i jako hráč a vrstevník
ostatních spoluhráčů, a tak nebylo vţdy
jednoduché udrţení potřebné disciplíny.
Dosaţené výsledky a umístění však
ukazují, ţe se toto na výkonech nijak
dramaticky neprojevilo. Ročník pod
vedením nového trenéra tak musíme
hodnotit jako úspěšný. Získali jsme 44
bodů, čímţ jsme překonali historický
rekord v počtu bodů a obsadili jsme tak 8.
místo v tabulce.
Tolik ke zhodnocení krajské soutěţe.
Mám-li napsat ještě pár řádků o tom, co
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nás čeká do budoucna tak je to: sjet bez
jediného ,,cinknutí se“ Vltavu, dopřát si
zaslouţenou dovolenou a pak jiţ ve
stejném počtu a se stejným nadšením
zahájit milovanou letní přípravu - výběhy
do okolí draţické obce a údolí Luţnice.
Úplně na závěr bych chtěl poděkovat
všem hráčům za odpovědný přístup
k tréninkům a zápasům. Přestoţe
ne
všichni jsou obyvateli naší obce, tím, co
pro reprezentaci a prezentaci jména
Draţice po celém jihočeském kraji
vykonávají, si zaslouţí naši podporu,
obdiv a uznání. Ať si kaţdý ,,draţičák“
spočítá kolik času takový ,,kluk ze sídliště“
věnuje tomu, aby úspěšně reprezentoval
dobré jméno naší TJ po celém kraji.
Zmiňuji to pouze proto, abych zamezil
úvahám, má-li naše
obec Draţice
podporovat oddíl kopané, i kdyţ nejsou
všichni hráči z Draţic. Aţ na drobné
vyjímky jsou mezi dojíţdějícími kluky i
takoví, co sem za fotbalem jezdí uţ mnoho
let a jsou tak uţ vlastně ,,naši“.
asistent trenéra Lubomír Kolář
Přípravka
Další fotbalová sezóna přípravky
skončila a děti tak můţou vyhlíţet začátek
letních prázdnin. V uplynulé sezóně mladí
fotbalisté válčili na dvou frontách
okresního přeboru.
Hráči ročníku 99 a 00 bojovali
v kategorii kadetů a hráči ročníku 01 a
mladší bojovali v kategorii mladších
přípravek. V první fázi sezóny, kterou
rozdělila zimní přestávka, se obě kategorie
umístnily na 4. místě coţ byla dobrá
výchozí pozice do druhé fáze soutěţe.
V jarní části sezóny se kadetům
podařilo postoupit do finálové šestky, kde
svedli několik těţkých zápasů. A
v celkovém součtu se v sezóně 2009/2010
umístnili na 5. místě z 12ti účastníků
soutěţe.
Mladší přípravka si vedla v jarní
části podobně, jako jejich starší spoluhráči.
S tím, ţe nemusela bojovat ve finálové

šestce. Takţe po odehrání všech
zbývajících zápasů si mladší přípravka
připsala tolik bodů, ţe to nakonec stačilo
na celkové 6.místo z 10ti účastníků
soutěţe.

Při slavnostnim ceremoniálu tak přebírali
hráči TJ Draţice diplom a pohár za pěkné
5. místo z celkových 12ti zúčastněných
týmů.
trenér L. Fořt

Horní řada zleva: trenér Fořt J., Nešetřil,Veřtát L., Stuchlík,
Böhm, Racek, Vojta, trenér Fořt L.
Dolní řada zleva: Hejlík, Šedivý, Mrzena M., Pavlík,
Hořčička, Studenovský, Novák
Leţící: Veřtát M., Mrzena R.

Kronika obce Dražice

Závěrem se dá říct, ţe sezóna
proběhla
podle
našich
představ.
Samozřejmě nás těší velký zájem dětí,
které to s námi chtějí zkusit. V dnešní době
máme v předpřípravce 10 dětí a tak nám
vzrostl celkový počet dětí v kategorii
přípravek na číslo 31, coţ je velmi
pozitivní pro další práci s těmito malými
fotbalisty. K další sezóně vzhlíţíme
s optimismem a hlavně s cílem naučit hrát
děti fotbal tak, aby je to bavilo a rodičům
se jejich hra líbila.
23.5.2010 se hráči TJ Draţice ročníku 00 a
mladší zúčastnili 6. ročníku velkého
turnaje malých fotbalistů E.ON Junior Cup
2010. V nabité konkurenci si draţičťí hráči
nevedli vůbec špatně a postup do
semifinále jim utekl pouze díky méně
vstřeleným gólům. A tak se utkali „pouze“
o 5.-6. místo. V zápase si však počínali
suveréně a vyhráli jasným výsledkem 3:0.
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Bylo to v máji před 65 lety
V prvních měsících v roce 1945 dospívaly
válečné události svého vyvrcholení. Bylo jiţ
jasné, ţe válka musí být v krátké době skončena.
V Draţicích bylo ubytováno německé vojsko
ve škole a v hostincích. Od 1. dubna se vyučovalo
ve škole jen v jedné třídě, ve dvou třídách byli
umístěni němečtí uprchlíci. Ţáci se učili
v kampeličce a v hostinci č.1.
5. května o poledních hodinách byla vysílána
praţským rozhlasem naléhavá, vícekrát
opakovaná výzva o pomoc do budovy rozhlasu,
kde se bojovalo proti Němcům. Praţské povstání
proti okupantům působilo v obyvatelstvu
hlubokou odezvou. Rozhlasové přijímače byly

téměř všude zapojeny nepřetrţitě v sobotu,
v neděli i následující dny a obyvatelstvo
rozhlasem sledovalo s napětím průběh bojů
v Praze aţ do kapitulace Německa.
V těchto dnech panoval v Draţicích na státní
silnici od Tábora k Písku nebývalý ruch. Německé
vojsko projíţdělo obcí na motorových i jiných
vozidlech všech druhů se zbraněmi i beze zbraně
k západu. Šířka silnice nestačila, jezdilo se i po
polích. Protisměrná doprava nebyla moţná. Při
předjíţdění němečtí vojáci po sobě i stříleli, aby se
dostali kupředu. Za vojskem jeli i pěšky putovali
němečtí uprchlíci. Podél silnice zůstalo mnoho
vraků motorových vozidel i jiného vojenského
materiálu. Na některých místech hořela auta, na
návsi před domem čp. 46 zapálili němečtí vojáci
oheň, ve kterém spálili nejrůznější věci : psací
stroje, rozhlasové přijímače, motory, kabely,
telefonní zařízení, látky, prádlo, nářadí aj.
Nakonec zavlekli do ohně nákladní auto. Oheň
ohroţoval sousední budovy. Hasiči byli
připraveni a hned po odchodu Němců připjali
auto k traktoru p. Jana Drdy, který hořící auto
odtáhl do polí.
Dne 8. května byly všechny domy v Draţicích
ozdobeny opět po šesti letech okupace našimi
státními československými vlajkami jako
symbolem obnovení naší státní samostatnosti.
Současně vyvěsilo obyvatelstvo vlajky vítězných
spojeneckých mocností.
10. května 1945 byl očekáván příjezd prvních
vojenských jednotek vítězné Rudé armády. V
odpoledních hodinách přijelo do Draţic několik
důstojníků a vojáků Rudé armády. Obyvatelstvo
se shromáţdilo před hostincem Marie Samcové
č.1, dívky oblečeny v národních krojích, kde
s jásotem a vřele přivítalo naše osvoboditele –
Rudoarmějce. Následující dny pak projíţděly obcí
jiţ větší jednotky Rudé armády za prchajícími
Němci. Obyvatelé vřele vítali a pozdravovali
vojáky a ve všech potřebách vycházeli jim
všemoţně vstříc.
Po květnové revoluci přešla správa obcí na
místní národní výbory. Místní národní výbor
v Draţicích byl ustaven 3. června 1945.

V Draţicích dne 31. prosince 1945.
Zapsal: J. Červený
citováno z obecní kroniky
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SPOZ
Co nás potěšilo
Víte, co je štěstí?
ŠTĚSTÍ JE MOZAIKA SLOŢENÁ
Z MNOHA DROBNÝCH RADOSTÍ.
Radost nám můţe udělat dárek, úsměv,
pochvala, hezké slovo, radost nám můţe
udělat i poděkování za dobrý čin.
Právě takové milé poděkování, které
nám udělalo radost přišlo od naší občanky
paní Anny Čopjanové. Ta nám napsala:

„ Děkuji za dary k výročí mých 75 let. Velice
milá a příjemná byla návštěva paní Pavlíkové a
paní učitelky Salabové. Přeji všem pracovníkům
obecního úřadu hodně úspěchů v práci pro občany
a zvelebení naší obce. „
Čopjanová Anna
členky SPOZ při OÚ Draţice
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