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Kontakty:
tel. starosta +420 389 603 900 +420 724 189 797, účetní +420 389 600 773, www.razice.cz razice@zlatyvrch.cz
Úřední hodiny starosta ÚT 7:30 - 18:00 ST 13:00 - 17:00 ČT 7:30-17:00
Úřední hodiny účetní PO 7:30- 17:00 ÚT 7:30 - 15:00 ST 7:30 - 17:00 ČT 7:30-13:00 PÁ 7:30 - 16:00
V případě nepřítomnosti volejte mobilní telefon, schůzku lze domluvit i mimo úřední hodiny.
PÁR SLOV STAROSTY
Vážení spoluobčané, po delší odmlce se Vám
dostává opět do rukou Ražický občasník.
Pokusíme se vybrat opravdu nejaktuálnější
informace z činnosti obce.
Nejprve je na místě zhodnotit uplynulý rok.
Kromě běžných činností zajišťujících chod
obce, jako je úklid veřejných prostranství,
který co do objemu rok od roku narůstá, a
práce v obecních lesích, se dají zmínit jak z
našeho pohledu úspěchy, tak i neúspěchy.
Opět jsme se věnovali udržovacím pracím
na budově špejcharu čp. 60 v Ražicích - s
pomocí dotace z Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje jsme opravili první část
střechy. Začaly práce na územním plánu
obce - i nadále očekáváme podněty k rozvoji
obce ze strany našich obyvatel.
Pokročili jsme s realizací koncepce na revitalizaci zeleně ve správním území obce - v
Humňanech - alej ke Kunšovu, v Ražicích
- kompletní revitalizace zeleně v celém
intravilánu. Již během zimy bude zahájena
Oprava a odbahnění rybníků “Na bahnech”
v k.ú. Štětice.
Po červnových povodních jsme začali
provádět v rámci možností protipovodňová
opatření, se kterými se bude pokračovat i
letos. Máme v plánu aktualizovat povodňový
plán obce.
Žádost na projekt “Špejchar Ražice - za kulturou a poznáním” byla podpořena z ROP
NUTS II Jihozápad.
Doposud nebyla podpořena žádost obce na
dobudování kanalizace a ČOV, což po třech
letech hodnotím jako neúspěch.
Ač bychom to potřebovali “jako sůl”
nepodařilo se získat finanční prostředky na
opravy komunikací, ale hned během zimy se
pokusíme připravit nové žádosti na rekonstrukci místní komunikace v Ražicích a
úpravy návesních prostor ve Štěticích.
Dále hhVám předkládáme i několik zajímavých informací s konstatováním, že určitě v
tomto vydání nepostihneme všechno, ale . .
Úspěšný a pohodový rok přeje
Jaroslav Němejc, starosta obce

PRODEJ STAVEBNÍCH PARCEL - RAŽICE - “NA HVOZDECH”

Po několika letech se podařilo vytvořit a zainvestovat 8 stavebních parcel pro individuální
výstavbu rodinných domů.
Lokalita - Ražice - “Na hvozdech” je ze dvou světových stran ohraničena lesem, parcely jsou
situovány v ose sever - jih a nachází se v jižní části obce, zhruba 100m od komunikace II/140
Písek - Bavorov.
Velikost parcel se pohybuje od 800 do 1400m2. Cena za m2 je v tuto chvíli zastupitelstvem stanovena na 600 Kč a vychází ze skutečných nákladů na zainvestování lokality, obec
nechce na prodeji vydělávat, sledujeme hlavně příliv nových obyvatel do obce.
Na pozemky je vytažena přípojka vody, kanalizace a elektřiny. Pro tuto I. etapu byla provedena přeložka vzdušného vedené vysokého napětí a pro celou lokalitu vznikla nová trafostanice.
Do doby vybudování obecní ČOV nebude možné přímé připojení rodinného domu na
kanalizační řad. Ještě nějaký čas zůstane příjezdová cesta ve formě zpevněné zemní cesty, i
když je vydané územní rozhodnutí na plnohodnotnou místní komunikaci včetně chodníků.
Počítáme s ní zatím jako se staveništní komunikací. Připraven v zemi, je rovněž kabel
veřejného osvětlení.
V současné době jsou k dispozici dvě parcely, které přímo navazují na hranici současně
zastavěného území. Po schválení územního plánu obce, což předpokládáme na podzim
letošního roku, bude k dispozici i dalších 6 stavebních parcel.
V případě úspěchu, je možné v lokalitě pokračovat dalšími plochami.
Na prodeji spolupracujeme s píseckou realitní kanceláří REALBOX a věříme, že kupce pro
parcely se podaří nalézt.

ŠPEJCHAR RAŽICE - ZA KULTUROU A
POZNÁNÍM

Obec Ražice získala na konci roku 2008 nemovitost Ražice čp. 60
- budova bývalé sýpky u železničního přejezdu, postavení v roce
1927 a přestavěna v roce 1937.
Několik let jsme se snažili z vlastních prostředků budovu i
prostranství kolem alespoň udržovat tak, aby nechátraly.
Ruku v ruce s tím jsme se sledovali, zda by se někde nedalo požádat
o finanční prostředky na opravu. Po neúspěchu v roce 2011 jsme
podali žádost do Regionálního operačního programu NUTS II
Jihozápad a ve velice silné konkurenci byli úspěšní. Výzva k podání
žádosti se však týkala podpory rozvoje infrastruktury související s
cestovním ruchem.
Rozpočet na záměr se vyšplhal k 16 miliónům Kč. Přiznaná dotace je
ve výši 85%, daších 15% bude hrazeno z vlastních zdrojů žadatele.
Skutečná výše nákladů bude známa ale až po realizaci všech
výběrových řízení, které s projektem souvisí a předpokládáme, že
bude nižší. Vzhledem k tomu, že poskytovatel dotace neprolácí
náklady stavby během realizace průběžně, museli jsme uzavřít na
předfinancování akce úvěrovou smlouvu - jako nejvýhodnější se
ukázala nabídka České spořitelny a.s.
Obsahem projektu jsou stavební úpravy stávajícího přízemí objektu
a přístavba multifunkčního sálu se zázemím. V sále bude možné
rovněž sportovat. V části stávajícího přízemí vznikne malá stálá
expozice týkající se tématu rybníka Řežabinec a železnice. Na jejím
vytvoření velice úzce spolupracujeme s jedním z partnerů celého
projektu - Prácheňským muzeem v Písku.
V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby,
vítěz by měl být znám někdy během měsíce března. Zhruba ve
stejném termínu bude znám dodavatel vnitřního vybavení objektu
a stálé expozice.
Kompletní realizace by měla být dokončena v říjnu letošního roku.
S budovou špejcharu souvisí i další navazující projekty, a to dnes
již akceptovaná žádost na zateplení celého objektu včetně výměny
výplní otvorů a zastřešení a dále možnost vybudování klubu pro
volnočasové aktivity dětí a mládeže.
Celkovým záměrem je do areálu přestěhovat kompletní činnost OÚ,
hasiče, pracovníky, knihovnu.
Aby toho nebylo málo najednou, budeme během zimy podávat ještě
žádost o grant Nadace ČEZ na dětské hřiště v areálu špejcharu.
RYBNÍKY “NA BAHNECH”, K.Ú. ŠTĚTICE
Již během letošní zimy, pokud to počasí dovolí začneme relizovat
opravu a odbahnění další dvojice obecních rybníků - “Na bahnech”
v k.ú. Štětice. projekt byl podpořen z Operačního programu Životní
prostředí, má rozpočet necelý 1 mil. Kč. Jako zhotovitel byla s
nejvýhodnější nabídkou vybrána firma PROTOM Strakonice. Akce
by měla být hotova do konce května 2014.

“KLUB PRO VOLNÝ ČAS” SE KLUBE
Ve 2. nadzemním podlaží špejcharu připravujeme jakousi „hernu“
pro děti, zatím s pracovním názvem „klub volnočasových aktivit“.
Jedná se zhruba o polovinu prostoru 2. patra. Rádi bychom vytvořili
prostor, který umožní využití pro pravidelnější volnočasové činnosti
dětí. Pro začátek předpokládáme využívat klub pro tvořivé dílny, a
dále ukáže čas… Nápadů a možností, jak klub využívat, lze vymyslet hodně… V návrhu vybavení bylo myšleno jak na menší děti
(skluzavka, houpačka, bazének s míčky…), tak i na starší (stolní
fotbálek, stůl na stolní tenis…), aby klub umožnil co nejpestřejší
zábavu.
Technické řešení klubu je navrženo způsobem, aby v budoucnu
bylo případně možné prostor využít pro mateřskou školku, případně
jiné formy předškolní péče o děti (miniškolka atd.).
Při přípravě akce jsme zapojili děti do navrhování vybavení klubu,
a to během podzimní výtvarné dílny, kdy namalovaly obrázky na
téma „co by si přály v novém klubu“. Vybrané náměty dětí jsme
zařadili finálního návrhu vybavení.
Na vybudování klubu Obec podala žádost o dotaci do programu
Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj,
dotační titul Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života
v obci. Pokud bude dotace schválena, předpokládáme vybudování
klubu a zároveň zahájení provozu letos na podzim.

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE
Na podzim roku 2012 jsme po deseti letech začali podnikat kroky
pro vznik územně plánovací dokumentace obce včetně místních
částí.
V létě bylo ve spolupráci s pořizovatelkou Ing. Hanou Roudnickou
připraveno výběrové řízení na jeho zpracovatele. Výběrovou komisí
a následně zastupitelstvem obce byla jako zpracovatel vybrána Ing.
Arch. Olga Tausingerová.
Během března nebo dubna letošního roku proběhne druhé
veřejné projednání návrhu územního plánu.
Budeme opravdu moc rádi, pokud si uděláte čas a osobně se do
obecního sálu dostavíte, případně své podněty či připomínky
doručíte na obecní úřad.
Své případné záměry rozhodně doručte či sdělte, už jenom
z důvodu časově i finančně časově náročného provádění
následných změn územně plánovací dokumentace.
V únoru jsme požádali o grant na pořízení územního plánu Jihočeský
kraj, věříme, že budeme úspěšní.

OPRAVA KOMUNIKACE Č. II/140

ŠTĚTICKÝ SMÍŠEK INFORMUJE

SÚS Jihočeského kraje nás informovala, že v letošním roce bude
s velkou pravděpodobností kompletně opravována komunikace
č. II/140 v úseku Písek - Ražice.
Akce končí před obcí směrem od Písku, takže úplně kontaktně se
nás nedotkne. Pocítíme ji ve formě objížděk při cestě do Písku či
Putimi. Přesný termín v tuto chvíli ještě není znám, jakmile bude,
obratem Vám jej sdělíme.
REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Konečně se na začátku letošního roku objevila možnost k podání
žádosti na rekonstrukci místních komunikací - Regionální
operační program. Rádi bychom podali žádost na rekonstrukci
místní komunikace kolem OÚ v Ražicích a úpravy návesních
prostor ve Štěticích.
Pro štětickou náves je platné stavební povolení, u místní komunikace v Ražicích jej právě vyřizujeme. Co do výše nákladů Se
jedná dohromady o přibližně 7 miliónů Kč.
V případě úspěchu by k realizaci mělo dojít v první polovině
roku 2015.
VODOVOD - POSILOVACÍ STANICE - ŠTĚTICE
Od podzimu loňského roku pokračujeme na projektové přípravě
Pro posilovací stanici na vodovodním řadu pro Štětice A
Humňany. V současné době řešíme umístění stavby na pozemku
před Štěticemi, kde musíme vše vyřešit z hlediska vlastnických vztahů. Pokud zvládneme během roku s tím související
inženýrskou činnost, zkusíme na realizaci požádat o grant
Jihočeský kraj.

špejchar - vizualizace interiéru

Naše Občanské sdružení Štětický smíšek bylo založeno v říjnu 2013 a
sídlíme ve Štěticích u Ražic. Naším hlavním cílem a posláním je vyplnit volný čas dětí se zdravotním postižením a jejich kamarádů formou
zábavy, her a sportu. Zároveň nám tyto aktivity umožňují najít nové
kamarády pro rodiny, které nemají tolik příležitostí a v neposlední řadě
také integraci postižených dětí s dětmi zdravými.
Jmenuji se Gabriela Smolová a mám 2 dcery s mentálním postižením.
Celý život pracuji na tom, aby moje děti byly neustále zapojovány do
běžného života, a aby byly svým okolím přijímány stejně, jako zdravé
děti a právě toto bych ráda dopřála i ostatním dětem s postižením. Akce
se konají na našem statku ve Štěticích, který jsme nazvali „Statek U
Dvojčat“ (viz foto).
Díky zjištění, že existuje stále mnoho hodných a srdečných lidí, kterým
záleží na druhých a jsou ochotni pomoci, jsme se rozhodli zapojit více
rodičů s jejich postiženými dětmi. Založili jsme občanské sdružení,
které nám vytváří určitou záštitu a otevírá nám další možnosti zejména
v rozvíjení integrace dětí s postižením se zdravými dětmi.
Nyní se těšíme na Smíškův Discoples, charitativní večer plný hudby,
tance a dobré zábavy, který proběhne 15. 3. 2014 ve spolupráci s obcí
Ražice v místním obecním sále. Výtěžek tohoto večera bude využit
na pořádání dalších akcí pro děti s postižením a také na vybudování
bezbariérového hřiště ve Štěticích pro tyto akce. Všichni jste srdečně
zváni!
Pokud byste naši činnost chtěli podpořit, přijmeme a uvítáme jakoukoliv pomoc, dar či příspěvek. Pomozte nám vykouzlit úsměv na tváři
dětí, ten je tou největší odměnou a potvrzením, že naše práce i život
má smysl.
Děkuji.
Gabriela Smolová, předseda Občanského sdružení Štětický smíšek.
(Štětice 43, 398 11 Ražice-Protivín, mob.: 773750059, steticky.
smisek@centrum.cz, č.ú.: 262972467/0300, http://steticky-smisek.
webnode.cz/)

MASOPUSTNÍ VEPŘOVÉ HODY
Osvětová beseda Ražice o.s. Vás zve na masopustní vepřové
hody, které se budou konat v sobotu 15.2. od 18h v sále.
Vstupné , které zahrnuje i občertsvení (ne pití) je pouhých
50Kč. Během večera si můžete dát polévku, ovar, jitrnice a
jelita a tlačenku.
Přijďte posedět, popovídat, zazpívat, nebo i zatančit “s prasetem” a sousedy.
POPLATKY ZA SVOZ ODPADŮ
K potěše asi většiny z Vás konstatujeme, že Pro letošní rok
zůstává poplatek za svoz komunálního odpadu ve stejné výši
jako v roce 2013 - 530 Kč/Os. Nezapomeňte, prosím uhradit
příslušnou častku Do konce března letošního roku na OÚ v
Ražicích v pracovní době účetní.

špejchar - vizualizace interiéru

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ ÚNOR - ČERVEN 2014

Únor
15.2. Dětský maškarní bál - 15h
15.2. Masopustní vepřové hody - 18h
22.2. Strunkovický ochotnický spolek - Knoflíková válka - 19h
Březen
2.3. Turnaj ve stolním tenisu - 13h
13.3. Beseda - Jaroslava Pixová - Stará Otava mezi Pískem a Strakonicemi 19h
15.3. Discoples s Frantou Marešem - 19h - pořádá Štětický smíšek
29.3. DS Fikar Nadějkov - Kouzelné rukavice - skoropohádka - 19h
Duben
13.4. Velikonoční výtvarná dílna - 14h
Setkání důchodců - termín bude upřesněn.
30.4. Stavění máje
Květen
10.5. XI. Open air festival - Rockem proti rakovině - 13h
Ivan Mládek a Banjo band
31.5. Oslava dětského dne - 14h
Červen
7.6. XXX. Ražický pražec 13h - Hop trop, Marta Töpferová a Trova Latin
American quartet, Jitka Vrbová a Standa Chmelík a další.....
Na každou akci sledujte zvláštní plakáty, změna programu vyhrazena !!!
Beseda se bude konat v zasedací místnosti OÚ v Ražicích.
Na léto připravujeme:
21.6. Kabát REVIVAL 4.7. Babouci, 16.8. Pivní slavnosti - pořádá SDH Ražice, 17.8. Pouťový
turnaj v nohejbalu, 23.8. VIII. Permonické slavnosti
OSVĚTOVÁ BESEDA RAŽICE O.S. INFORMUJE

Činnost našeho sdružení spočívá především v pořádání většiny společenských a kulturních akcí v naší obci.
Snažíme se také organizovat akce pro děti, během roku probíhají pravidelné tvůrčí dílny, při sdružení funguje
dětský taneční country kroužek Zlatá lilie...
Od roku 2009 fungujeme jako občanské sdružení s vlastním samostatným hospodařením a financováním.
Navázali jsme na bohatou činnost naší předchůdkyně, která fungovala pod obcí jako příspěvková organizace
obce, kdy obec zároveň z větší části dotovala finančně její činnost.
V současné době je ve sdružení 25 členů, dále je nutno říci, že při přípravách akcí pomáhají rodinní příslušníci
našich členů, a další dobrovolníci. Všem členům sdružení i dalším, kteří se nějakým způsobem ve svém
volném čase podílejí na pořádání akcí v obci, patří velké poděkování.
Asi nejvíce vás pravidelně přichází na divadelní představení, kdy bývá obvykle plno... Sbíráme tím energii na
to, abychom i nadále vyplňovali prázdná místa ve společenském životě a zábavě v naší obci.
Pro rok 2014 jsme připravili tradiční i některé nové akce... Plánujeme uspořádat několik sportovních akcí,
které jsme dosud spíše opomíjeli. Na začátku března proběhne turnaj ve stolní tenise v obecním sále, v létě
plánujeme sportovní odpoledne pro malé i velké na parketě. V únoru vás všechny zveme na masopustní
vepřové hody s hudebním doprovodem...
Informace o akcích jsou průběžně zveřejňovány na vývěskách v obci, na webových stránkách obce i sdružení.
Chtěli bychom na tomto místě oslovit ty, co by se k nám rádi připojili a podíleli se na naší činnosti. Do
sdružení může oficiálně vstoupit každý, kdo je starší 16 let, horní hranice omezena není :o). Uvítáme ale rádi
i zájemce z mladších ročníků, kteří se budou chtít zapojit... Další informace a kontakty jsou na www.obrazice.
cz.
Za vedení sdružení Vláďa Drye ml., Pepa Šefránek a Jarda Němejc

