Občasník obce Dražíč
Připomenutí prvního roku po volbách
Vážení přátelé, sousedé,
jak všichni víte, v listopadu roku 2014 došlo na dražíčské radnici ke změně. Po 4x 4letém volebním
období, kdy v čele obce úspěšně starostoval pan Jaroslav Moule, bylo v roce 2014 zvoleno nové zastupitelstvo
se starostkou Alenou Dědičovou.
Kromě účasti na tradičním „Adventu v Dražíči“ jsme se ani nestačili rozkoukat a už se na nás tlačilo
výběrové řízení na vybrání dodavatele na práci vycházející z dotačního titulu - Opravy a odbahnění vodních
nádrží po povodni, který byl podán na ministerstvu životního prostředí.
Bylo velké těšení na rychlé opravy, rychlá příprava (vypuštění Bílinské přehrady), ale stále jsme museli čekat
na „Rozhodnutí“ tj. na přiznání výše dotace z ministerstva životního prostředí.
Ale dlouhá chvíle nám nebyla.
Zjara jsme se pustili do budování nové lávky přes výpusť z rybníka pod hospodou, bylo vylepšeno
zakrytí spojovacích kanálů v Dražíči a ve Vranově.
Dalším oříškem bylo vyřešení neodtékající kanalizace z místní hospody. Na teoretickém řešení se
podílelo několik znalců i firem. Nakonec se výsledek dostavil a ani nebyl pro obec zatěžující.
Od dubna nastoupili zaměstnanci od úřadu práce a započal jarní úklid, sečení trávy, údržba pietních míst
ke květnovým vzpomínkovým příležitostem.
Ve Vranově na hřbitově padlých rudoarmějců byla instalována pískovcová socha „Vojín s dívkou“.
V červnu se uskutečnilo vítání dvou nových občánků, a to Václava Boudy z Dražíče č. 38 a Kateřiny Mičkové
z Dražíče č. 28.
V tomto měsíci uspořádal SDH Dražíč soutěž o pohár starostky obce v požárním útoku družstev.
S nástupem léta jsme se soustředili na opravy, údržbu a vylepšení všeho, neboť se blížilo „Setkání
rodáků a přátel obce Dražíč, Březí, Karlov, Nepomuk a Vranov a 125. výročí založení SDH Dražíč. Kromě
bohatého zastoupení hasičských sborů z širokého okolí, se jako čestní hosté zúčastnili senátor poslanecké
sněmovny Tomáš Jirsa, bývalý senátor dr. Jan Zahradník a další hosté. Vše proběhlo za doprovodu kapely
Doubravanka. Myslím, že jsme se této akce zhostili se ctí a pevně věřím, že se všem účastníkům líbila. Večer
následovala pouťová zábava, která probíhala v režii SDH Dražíč.
Po prázdninách jsme 28. září 2015 slavnostně požehnali novou zvoničku v Nepomuku.
V sobotu 17. října 2015 jsme se v Dražíči sešli na tradičním setkání důchodců, které bylo tentokrát obohaceno o
vystoupení souboru „Malšická děvčátka nestárnoucí poupátka“ a také vystoupením našich „Dražíčských
panenek“. Rádi jsme mezi sebou opět přivítali pana Josefa Kalbáče s jeho zajímavým vyprávěním.
V listopadu jsme se konečně dočkali a obdrželi jsme „správné“ vyjádření: „Registrace akce a
Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ k projektu Odbahnění a opravy hrází vodních nádrží v Mlačinách, Nepomuku,
Březí a přehrady na Bilinském potoce s výsledkem 80% dotace od MŽP s 20% účastí obce Dražíč. Vzhledem k
nastupující zimě práce v roce 2015 nebyly započaty.
Konec listopadu je v Dražíči tradičně počátkem adventních setkáních a kulturních akcí pro všechny. Celou
sérii otevírá první adventní neděle, kdy se zdobí a slavnostně rozsvítí náš vánoční stromek
na návsi, poté se přižene Mikuláš s čerty na Mikulášskou nadílku v sále, k Mikuláši se váže
i mše sv., která se koná v zámecké kapli sv. Mikuláše v Dražíči.
Následující víkend bývají dílničky a také vánoční posezení a pak už nastává adventní vrchol
a to zpívání koled a vánočních písní u stromečku na návsi. Rok tradičně ukončujeme
silvestrovským výstupem na Chlum.

Životní jubilea 2015
60 let- Hana Králová, Dražíč 34, Milan Haškovec, Karlov 26, Václav Novák, Dražíč 29,
Teresa Matušková, Vranov 86
65 let- Helena Zuntová, Dražíč 9, Jaroslava Blechová, Březí 5, František Lhotecký,
Karlov 34, Josef Koudelka, Dražíč 3, Miroslav Kobližka, Karlov 11,
Marie Lhotecká, Karlov 34
70 let- Jaroslav Černý, Karlov 13, Stanislav Bartoš, Dražíč 77, Anna Mouleová, Dražíč 75,
Marie Kosíková, Dražíč 53, Marie Černá, Karlov 13, Jaroslav Moule, Dražíč 75
75 let- Marie Bečková, Nepomuk 33, Marie Lusková Nepomuk 43, Graf von Deym Leopold...
80 let- Anna Havelková, Dražíč 35, Božena Záveská, Dražíč 74,
Růžena Vomáčková, Dražíč 30
81 let- Jaroslav Kozibrátka, Vranov 2, Josef Blecha, Březí 5, Marie Strubinská, Dražíč 45,
Bohuslav Starý, Dražíč 59, Zdeňka Jarošová, Dražíč 25,
82 let- Josef Sláma, Nepomuk 1, Josef Jaroš, Dražíč 25, Karel Kolář, Dražíč 28
83 let- Jan Bican, Dražíč 35, Milada Pilečková, Dražíč 70
84 let- Božena Malafová, Karlov 10, Anna Hybšmanová, Dražíč 1, Marie Horáková, Dražíč 42
85 let- Jaroslav Klika, Dražíč 61, Radovan Fellmann, Dražíč 20
86 let- Milada Benediktová, Březí 7, Vlasta Čadová, Březí 12,
88 let- Jaroslav Houdek, Nepomuk 36
89 let- Jan Hybšman, Dražíč 1

Sňatky 2015: Marie Chaloupková a Jaroslav Novotný 6. 6.

Narození 2015: Kateřina Mičková 24. 3. Dražíč 28

Zemřelí 2015: Nikola Raušerová 17. 5. Dražíč 28
Václav Zahradník 25.7, Dražíč 16
Václav Blecha 10. 8. Nepomuk 21

Milí spoluobčané, toto je první snaha o celkové shrnutí informací v roce 2015 z pohledu starostky. Určitě
zde nejsou uvedeny všechny akce, které byly jednotlivými spolky uskutečněny – v příštím občasníku se k nim
jistě rádi vyjádří i jednotliví zástupci těchto spolků.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří se zapojili do činnosti obce, ať už kulturně nebo
pracovně. Někdy se zdá, že každodenní problémy nemají konec, ale o to větší radost máme, když se je
podaří úspěšně vyřešit a posunout kupředu. Přeji Vám, abyste v následujícím období dokázali s
optimismem čelit všem problémům a měli hodně radosti ze všech úspěchů.
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