Občasník obce Dražíč – rok 2016
Vážení přátelé, sousedé,
opět se setkáváte s naším „občasníkem“, kterým chceme shrnout průběžnou
činnost zastupitelstva obce, místních spolků a našich občanů – tentokrát za rok
2016.
Jedním z hlavních bodů, ke kterým se upíraly zraky mnoha občanů, ale i
návštěvníků a přátel obce, byly práce na odbahnění a
opravách našich rybníků – přehrady na Bílinském potoce,
rybníku v Mlačinách, Nepomuku a ve Březí. Firma
Hydro&kov začala s odbahňováním na přehradě brzy zjara
a práce na celém projektu byly ukončeny k 30.červnu 2016.
Nyní už je ukončeno i vyúčtování celé akce a rybáři už do
přehrady nasadili ryby.
Již koncem roku 2015 navázala obec spolupráci s JETE Temelín skupina ČEZ
a také s Nadací ČEZ. Na základě uzavřené smlouvy s Nadací ČEZ v projektu
Podpora regionů bylo vyhotoveno (s nadačním příspěvkem 40 000,-Kč)
nastavení sítí u multifunkčního hřiště a tak se z velké části zabránilo škodám
vzniklých při přepadávání míčů do sousedních zahrádek. Správní rada Nadace
ČEZ nám také schválila nadační příspěvek v hodnotě 98 000,-Kč na realizování
projektu „Obnova- vysázení aleje“ v grantovém řízení „Stromy.“ A tak byla v
polovině listopadu vysázena nová alej ovocných stromů kolem cesty směrem k
Vranovu.
V tomto roce jsme se poprvé stali partnery JETE Skupina ČEZ v rámci
projektu Oranžový rok 2016 v naší obci, kdy cena plnění na vybrané
společenské akce (25.6.2016 soutěž SDH v požárním útoku, 8.10.2016
Drakiáda a 22.10.2016 – Setkání důchodců) činila 30 000,-Kč.
V rámci čerpání dotací z Programu obnovy venkova jsme zažádali o příspěvek
na opravu chodníku a byla nám od Jihočeského kraje poskytnuta částka
210 000,- Kč. Chodník za prodejnou byl opraven, zřídilo se místo pro stání
automobilů a zároveň byl zajištěn přístup k nemovitostem z veřejné cesty, které
tento přístup neměly.
Velkou investicí obce v roce 2016 byla koupě nemovitosti čp. 29 , ke které
náleží i lesní pozemek o výměře 5781 m2. Koupí této nemovitosti (za 1 100
000,- Kč) obec získala zázemí pro uložení a parkování své techniky, kterou
máme doposud umístěnou v nájmu v areálu Zemědělského družstva Nemějice.
Pravda je, že koupená nemovitost bude vyžadovat mnohé a mnohé opravy,
rekonstrukce, úpravy apod. A tak jsme se začali těmto pracím neprodleně

věnovat. Nejdříve jsme vyspravili střechu nad jednou stodolou, vyrovnali štít a
opravili komín. A protože jsme od společnosti Elektrowin vysoutěžili částku
20 tis. Kč, přidali jsme něco ze svého a vybetonovali část budovy (stodoly) k
ukládání - jak vyřazených elektrozařízení , tak k parkování traktoru,
automobilů a další techniky. Přístí rok se budeme snažit naše „multifunkční
centrum“ dále vylepšovat.
Silným a nepostradatelným partnerem pro práci v naší obci je Zemědělské
družstvo Nemějice. Bez jejich ochoty, vstřícnosti a pomoci bychom naše
svépomocné budování jen velmi těžko zvládali.
Letošní počasí bylo přívětivější na déšť a tak nám tráva rostla a rostla a my
jsme sekali a sekali. Zaměstnanci od úřadu práce se kromě údržby veřejné
zeleně tento rok zapojili do prací v lese, tzn., že ožínali stromky, probíhala
další výsadba a příprava na výsadbu podzimní.
Ale protože nejen prací živ je člověk, věnovali jsme se i různým kulturním a
společenským záležitostem. V rámci společensko pracovních aktivit bylo obcí
uspořádáno Vítání jara spojené s jarním úklidem. V květnu proběhly májové
oslavy na hřbitově padlých ve Vranově. V říjnu se
uskutečnilo Setkání důchodců. Další akce probíhaly v režii
jednotlivých spolků obce a následující řádky Vám je
přiblíží:
Průjezd historických vozidel se zastávkou v Dražíči :
Vesnický spolek Dražíč v roce 2016: Protože konec roku je o bilancování i
my bychom se rádi podělili o to, jak jsme rok 2016 společně s vámi prožili.Rok
2016 jsme zahájili, jak je již zvykem Maškarním plesem, na kterém hrála
skupina Elizabeth a nechyběla ani bohatá tombola. Půlnoční překvapení
proběhlo nyní v režii našich dražíčských a chrášťanských hochů. Myslím, že se
ples vydařil a všichni jsme se náležitě pobavili. 19. března jsme pořádali
dětské maškarní odpoledne, na kterém se děti dostatečně vydováděly a také
si odnesly nějaké dobrůtky z tomboly. Večer jsme pořádali tradiční MDŽ
spojené se shromážděním členůVesnického spolku. Krásnou besídku si
připravily děti ze ZŠ a MŠ Chrášťany, také nechybělo vystoupení našich
dražíčských dětí a samozřejmě svou troškou do mlýna přispěly i Dražíčské
panenky. 11. září se uskutečnil zájezd na muzikál Mýdlový princ do divadla
Broadway. Myslíme si, že muzikál nikoho nezklamal, naopak předčil naše
očekávání. Své nové vystoupení předvedly Dražíčské
panenky 22. října na Setkání důchodců. Všem
Panenkám to velice při tomto vystoupení slušelo.

A pak již následoval adventní čas – zdobení stromečku a slavnostní
rozsvícení - přednáška o výrobě vinutých perel a vánoční posezení
Vesnického spolku, - Mikulášská nadílka pro děti,
- Zpívání koled a setkání u vánočního punče a občerstvení
Všem moc děkujeme za celoroční pomoc a spolupráci. Jsme rádi, že se do
všech akcí s námi zapojujete. Je hezké, že se dokážeme společně bavit, ale také
odvést kus práce a tím obohatit nejen život v naší vesnici, ale také život nás
všech. Mnoho štěstí a zdraví v novém roce 2017, hodně optimismu a dobré
nálady vám všem z celého srdce přejí všichni z Vesnického spolku a Dražíčské
panenky. Lenka Králová
Rybářský spolek 2016
Tento rok byl náročný. Aby mohli dobře
postupovat práce na odbahnění a opravách
rybníků, již 27.února jsme vypouštěli rybník Mlačina a hned následující týden
5. března rybník ve Březí.
1.května jsme si udělali úklidovou a přípravnou brigádu kolem rybníka za
Dražíčskou hospodou. Protože Bilinská přehrada nebyla ještě napuštěna,
rozhodli jsme, že jarní rybářské závody uskutečníme právě zde. Počet míst byl
omezen a tak se 7. května zúčastnilo 26 startujících dospělých a v neděli
8.května–12 startujících dětí.
17.září - po odbahnění přehrady se uskutečnila brigáda – úklid dřeva, vysekání
křovin a trávy, trhání přerostlé trávy z vody, úprava parkoviště. 26. září jsme
vylovili naše ryby z rybníka v Doubravce a vrátili zpět do naší přehrady.
30. září proběhla příprava na rybářské závody, které se uskutečnily 1. října na
přehradě. Na závodech bylo registrováno celkem 69 startujících, z toho 43
dospělých a 26 dětí.
Členové spolku se účastnili brigád pořádaných obcí – na jaře při úklidu a v
listopadu – jak při betonování na čp.29, tak při sázení ovocných stromků na
aleji k Vranovu. František Matoušek
SDH Dražíč v roce 2016:
Každoročně začínáme výroční valnou hromadou, která proběhla 23.ledna 2016.
V dubnu jsme na požádání pálili klestí na zámecké zahradě. Koncem měsíce
jsme připravovali dřevo na otop v sále a samozrřejmě probíhala příprava stavění
májky.
Ve dnech 14.-.15.května jsme zajišťovali na našem úseku průběh běžeckého
závodu Vltava-Run. 21. května se někteří zástupci našeho sboru účastnili oslav
na výročí založení sboru v Ratajích a další členové ten den soutěžili na
Obvodové hasičské soutěži v Týně nad Vltavou. 25.června uspořádal náš SDH

soutěž o Pohár starostky obce v Dražíči. 20. srpna se soutěžní družstvo úspěšně
zúčastnilo memoriálu Miloslava Sýkory v Chrášťanech.
Tradičně pořádají hasiči pouťovou zábavu, která tentokrát připadla na 27. srpna.
Další již tradiční hasičskou akcí byla 8.října „Drakiáda“, jejíž průběh jsme si
mohli přečíst v Temelínkách. Zástupci hasičů se podíleli na brigádách
pořádaných obcí – při jarním úklidu, při betonování a při vysazování stromků,
kde jsme naši techniku použili k zalévání. Další již tradiční akcí pořádanou ve
spolupráci s obcí je 31.prosince Výstup na Chlum.
Karel Kolář
Myslivecký spolek Chlum Dražíč“ v roce 2016 :
Naši myslivci se hlavně v zimě starají o zvěř v lese, pomáhají zem.družstvu se
sběrem kamene a účastnili se akcí pořádaných obcí – při jarním úklidu, a při
výsadbě stromů k Vranovu. Každoročně nakupují a chovají bažanty, které mají
umístěné ve voliérách v areálu mysliveckého spolku. Podle mysliveckých tradic
pořádali v tomto roce dva hony a dvě naháňky. Zvěřina z těchto akcí je potom
chloubou při společenském mysliveckém plese, který je tradičně pořádán
25.prosince s jihočeskou kapelou Babouci. A protože myslivci nejsou lakomí,
dostanou zvěřinu do tomboly při plesech i ostatní spolky obce.
Josef Buriánek ml.
A co naši občané? Svatba: žádná!!!???

Narození : žádné!!!???

Zemřelí: Jan Hybšman Dražíč 1, Marie Bečková Nepomuk 33,
František Maršík Březí 4, Bohuslav Starý Dražíč 59
Závěrem jenom poznámka - „ být je víc než mít“ a tak ať každý se snaží mít rád, pomáhat a odpouštět. I tak „málo“ pomůže k pokojnému životu.
A přejme si - ať ubýváme co nejméně, ať raději přibýváme, ať jsme všichni
zdraví a spokojení a nesnáze ať se nám všem vyhýbají.
Přeji vám krásný a úspěšný rok 2017.

Alena Dědičová

