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SLOVO STAROSTY
Po podzimních komunálních volbách a roce
od posledního vydání Ražického občasníku
Vám přinášíme na čtyřech stranách
nejpodstatnější informace ze života v obci.
Pokusíme se přiblížit i akce, které jsou
připraveny a uskuteční se již do konce roku
2011 a některé další významné, které nás
čekají v blízké budoucnosti.
Dle mého názoru velice důležitá informace je
fakt, že po 7 letech, kdy Dobrovolný svazek
obcí Zlatý vrch zaměstnával v rámci veřejně
prospěšných prací téměř tři desítky obtížně
umístitelných osob z evidence ÚP Písek z
regionu, přichází v tomto směru velice špatný
rok, kdy zaměstnancům skončil pracovní
poměr ke konci června. V souvislosti s tím
mám na Vás všechny, kteří ještě mají dost sil a
není jim lhostejné, jak naše obec vypadá,
velkou prosbu, pomozte třeba alespoň s
posečením trávy v blízkém okolí Vašeho
domu, my zajistíme její odvoz.
DSO Zlatý vrch v celém regionu rozjíždí
systém sběru a svozu biologicky
rozložitelných odpadů, budou opraveny
místní komunikace zejména ve Štěticích a
Humňanech, budou opraveny všechny
kapličky ve správním území, obnoveny tři
úseky vodovodu v Ražicích, nabídneme k
prodeji stavební parcely v lokalitě Na
hvozdech, stavebně se dají do pořádku
pomníky padlým. Druhou etapou pokračuje
revitalizace alejí v Humňanech, v rámci které
bude celé léto do 31.8. v pracovních dnech od
7 do 17 hodin plně uzavřena místní
komunikace Humňany - zemský hřebčinec Humňanský rybník. Probíhá projektová
příprava pro rekonstrukci areálu špejcharu,
dobudování kanalizace a ČOV v Ražicích,
odbahnění a oprava rybníků „Na bahnech” v
k.ú. Štětice. Pracujeme na případném
zahájení komplexních pozemkových úprav, v
Ražicích bude osazen ukazatel rychlosti,
doplněna další dopravní zrcadla, mobilní
dopravní značení atd. Stále na vysoké úrovni
zajišťuje kulturní život v obci Osvětová
beseda Ražice - do konce letošní sezóny
můžete navštívit Pivní a Permonické
slavnosti a Musicfest 2011.
Další podrobnosti najdete uvnitř listu.
Zdraví vás starosta obce.

SBĚR A SVOZ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH
ODPADŮ V DSO ZLATÝ VRCH
V roce 2009 získal DSO ”Zlatý vrch” dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt
Integrovaný systém sběru a svozu biologicky rozložitelných odpadů na území svazku obcí.
Vzhledem k tomu, že se v blízkém okolí zatím nic podobného nepraktikuje, mějte trpělivost jak vy
s námi, tak my ji budeme mít s vámi, protože si všichni budeme zvykat na něco nového. Podle
získaných zkušeností budeme systém v průběhu rozjezdu operativně upravovat.
Produkce odpadu je nedílnou součástí lidského života. Podle statistiky každý Čech vyprodukuje
ročně okolo 300 kg komunálního odpadu. Otázkou je především jak naložit s odpadem? Jeho
prosté skládkování je dlouhodobě neudržitelné. Důležitou součástí nakládání s odpady je jeho
třídění. Dnes již v každé vesnici najdete kontejnery na plasty, papír a sklo. Pomalu se také objevují
popelnice na bioodpad. Bioodpad tvoří menší polovinu objemu odpadu, který domácnost
vyprodukuje. Pro Vás to znamená, že budete mít možnost uložit posečenou trávu, listí, větve a
další odpad ze zahrad, který se my pokusíme přeměnit na kompost a využít jej pro rozvoj regionu
při nové výsadbě zeleně, rekultivaci ploch a podobně.
Konkrétně pro naši obec to znamená umístění velkoobjemových kontejnerů v Ražicích, Štěticích i
Humňanech jednou za 14 dní v pátek na připravených zpevněných plochách, kam budete moct
vždy do pondělního rána uložit bioodpad a my jej odvezeme.
Určitě vás bude zajímat, co do takového kontejneru patří a co ne. Do kontejneru patří:
odpady z ovoce a zeleniny, zkažené potraviny, spadlé ovoce, pevné zbytky potravin,
skořápky ořechů a vajec, sedliny z kávy a čaje (s filtrem), pokojové květiny, řezané květiny
(bez spojovacích drátů), peří, vlasy, papírové kapesníky a ubrousky, listí, plevele, tráva,
štěpky, popel z dříví. Nepatří tam: pleny, obvazy, tekuté zbytky potravin,
pytlíky z
vysavače, popel z uhlí, odpad z popelníků, odpad vzniklý při zametání, plastové kelímky,
plechovky, hliníkové fólie, vícevrstvé nápojové obaly, textilie, kůže, vlna, dřevo, vrstvený papír,
prospekty. Rovněž objemné zelené odpady (např. ořezávky ze stromů a keřů) nepatří do nádob na
bioodpad, nýbrž do zvláštních kontejnerů pro zelený odpad. Sběr větví bude prováděn dvakrát
do roka - na jaře a na podzim. V určených termínech do určených kontejnerů bude možné
vyhodit odpady z ořezů. Větve by neměly být delší než 1,5 metrů s max. průměrem 15 cm.
Pro začátek rozjedeme sběr na třech místech, postupem času přidáme další, abyste to neměli
daleko.

OBNOVA VODOVODU V RAŽICÍCH
Obec podala na jaře letošního roku žádost o grant jihočeského kraje na podporu
výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na projekt „Obnova vodovodu v
Ražicích”. Žádost vznikala ve spolupráci s provozovatelem vodovodu pro veřejnou
potřebu společností Čevak, kdy byly vytypovány úseky v nejhorším technickém
stavu, zařazené rovněž do plánu obnovy vodovodu.
Žádost byla úspěšná a získali jsme 2 mil. Kč, termín pro realizaci je nejpozději do
konce října letošního roku. Zorganizovali jsme výběrové řízení a jako dodavatel
stavby byla vybrána firma Protom s.r.o. Strakonice. Rozpočet na akci je téměř 3 mil
Kč.
Fyzicky se jedná o opravu hlavního přivaděče od železniční trati k řeznictví U
Mužíků, od obecního sálu k ulici za obecním úřadem a za bytovým domem čp. 79 k
lesu.
Terén po akci bude uveden minimálně do původního stavu, ale ne úplně finálního,
protože pokud se bude na jaře příštího roku budovat nová kanalizace došlo by opět
ke zničení povrchu. Při realizaci bude v některých termínech omezena dodávka pitné
vody a budeme nuceni to řešit např. cisternou. Vše vám bude s předstihem sděleno,
abyste se mohli na tuto situaci připravit.

OPRAVA NÁVESNÍCH A
VÝKLENKOVÝCH KAPLIČEK
Návesní i výklenkové kapličky ve správním území obce byly naposled opravovány v
roce 2005 za podpory grantu Nadace Via. Bohužel čas letí až neskutečně rychle,
takže už se za uplynulou dobu na těchto malých stavbičkách opět nepříjemně
zakousl.
My jsme si to uvědomili a v letošním roce zpracovali a rozeslali žádosti o finanční
prostředky na jejich opravu na všechny strany a výsledek se dostavil. Jihočeský kraj
nám přidělil dva granty na opravu návesní kapličky v Ražicích 50 tis. Kč a na opravu
výklenkových kapliček v k.ú. Štětice 35 tis. Kč.
Obec již s opravou v návrhu rozpočtu na letošní rok stejně trochu počítala, takže
dojde i k opravě návěsní kapličky ve Štěticích a spojíme s tím i opravu pomníků
padlým ve světových válkách.
Nejpozději do podzimu letošního roku by mělo být vše hotovo, takže budeme snad
všichni spokojeni.

OPRAVA MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ
Velice palčivým problémem nejen naší obce, ale i velkou
většinu ze všech obcí je technický stav infrastruktury.
Rozpočty vzhledem ke své výši nestačí téměř na nic a
rozhodně ne na nějakou větší opravu.
Stav místních komunikací v našem správním území se
postupem roků bez údržby také zhoršil, pokusili jsem se
tedy získat nějaké finanční prostředky na jejich
nejnutnější opravu.
V tuto chvíli byl jedinou možností Program obnovy
venkova Jihočeského kraje, bylo nám přiděleno 140 tis.
Kč, což s naší povinnou spoluúčastí na žádné velké
zázraky nestačí, ale alespoň zamezíme dalšímu
zhoršování stavu zalepením děr a postřikem hlavně na
místních komunikacích ve Štěticích a Humňanech, v
Ražicích budou spraveny opravdu nejhorší místa, protože
pokud bude podpořena žádost týkající se kanalizace,
vyšly by tyto práce úplně vniveč.
Zastupitelstvo na základě nabídek vybralo jako
dodavatele stavby firmu Stareko CZ Písek.

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ PRÁCE
Jak již bylo řečeno na titulní straně z hlediska využití sil
osob z evidence ÚP v Písku jsme na tom v celém regionu
velice špatně, teoreticky je možné, že se situace během
léta zlepší, ale zatím tomu nic nenasvědčuje.
V předcházejících letech byla nasazena „laťka„ v tomto
směru velice vysoko a myslím, že si většina z nás bude
těžko zvykat na horší situaci v úpravě veřejných
prostranství v obci, ať už to někde bylo dříve a někde
později.

DOBUDOVÁNÍ KANALIZACE A
NOVÁ ČOV V RAŽICÍCH
Možná trochu předčasně, ale začneme pomalu a jistě prezentovat informace týkající
se tohoto projektu, protože se nakrásně může stát, že na jaře roku 2012 začneme
kopat první páteřní trasy nové splaškové kanalizace v Ražicích. Není to v tuto chvíli
určitě 100 % informace, ale žádost na MZe ČR byla podána, takže se mohou „ledy
hnout”.
Osobně jsem za těch několik let, kdy jsme o nové kanalizaci v Ražicích začali jednat
už trochu propadl smutku, ale žádost jsem podali.
V současné době je požádáno na vodoprávním úřadě o stavební povolení a pokud
budeme úspěšní, je potřeba být ve střehu.
Jakmile to bude alespoň trochu aktuální, sejdeme se se zájemci o informace
pravděpodobně v prostoru obecního kulturního sálu i s projektanty a odborníky v
tomto oboru, kde bychom si řekli další podrobnosti k realizaci projektu, a co to potom
následně bude pro všechny znamenat.
Pokud bude žádost ze strany Mze podpořena, určitě se mnou budete souhlasit, že se
zlepší situace v obci z hlediska vypouštění odpadních vod.

PROSBA O POMOC S ÚPRAVOU
VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Zde rozšíříme trochu informaci z titulní strany, prosba o
pomoc s údržbou veřejných prostranství je míněna
skutečně vážně. Doufám, že se mezi námi najdou
odvážlivci, kteří se ozvou a pomohou s tím, aby naše
vesnička vypadala stále hezky. Odvoz vzniklého
bioodpadu zajistíme, od vás postačí vytvořit hromady na
místech, kam se dostane auto s obsluhou.

REVITALIZACE ALEJÍ V HUMŇANECH
Druhou etapou pokračuje tříletý projekt na revitalizaci alejí v Humňanech. Na podzim
loňského roku byla na programu jírovcová alej kolem komunikace směr Heřmaň a
prostranství při příjezdu do Humňan - u křížku, kde se na jaře letošního roku realizoval
na upraveném terénu nový trávník.
Rok 2011 znamená zásahy v aleji od Zemského hřebčince směrem k Humňanskému
rybníku. V zimě proběhlo kácení několika zcela suchých stromů, letní měsíce jsou ve
znamení bezpečnostních a redukčních řezů včetně vytvoření vazeb. Veškeré vyřezané
větve budou zlikvidovány drtičem a odpad odvezen.
Veškeré práce zajišťuje firma Arbores CZ Písek, technický dozor investora - Ing.
Michal Tomášek, Stromeko.
Vzhledem k tomu, že všechny práce v aleji budou probíhat z vysokozdvižné
plošiny, bylo nutné z hlediska bezpečnosti a manipulace s plošinou do konce
srpna v pracovní dny od 7 do 17h zcela uzavřít místní komunikaci vedoucí alejí.
V podzimních měsících budou i v této aleji provedeny dosadby nových stromů.
Třetí etapa bude mít v roce 2012 obdobný harmonogram v aleji vedoucí kolem polní
cesty z Humňan k Humňanskému rybníku.
Nejpozději do 14.12.2012 musí být realizace projektu ukončena.
Projekt byl podpořen z Operačního programu Životní prostředí - opatření 6.3. Obnova
krajinných struktur.

ŠPEJCHAR RAŽICE
Na podzim letošního roku se
”rýsují” nějaké možnosti, odkud by
se teoreticky daly získat finanční
prostředky na rekonstrukci
špejcharu, případně areálu kolem
vlastní budovy.
Do současné doby se snažíme,
abychom budovu nějakým
způsobem zajistili a nechátrala.
Na jaře letošního roku proběhla
brigáda na její úklid, které se
zúčastnili členové Osvětové
besedy a SDH Ražice i Štětice.
Během jednoho dne jsme společně
udělali velký kus práce a všem
zúčastněným patří velký dík.
Vzhledem k velikosti špejcharu se
nechá uvažovat o jeho využití k
mnoha účelům. Abychom
nepřešlapovali na místě, nechali
jsme do současné doby zpracovat
na celý areál studii proveditelnosti
a probíhají jednání se správci

OPRAVA POMNÍKŮ PADLÝM

inženýrských sítí a ČD týkající se reálnosti
připojení objektu vzhledem k jeho náplni. Po
nich by měla vzniknout dokumentace k
územnímu rozhodnutí a na podzim se pokusíme
podat žádost o dotaci alespoň na nějakou část z
celého záměru. Studie zatím ukázala, že vše co
bychom rádi v budově zřídili je reálné tam
umístit, realita se bude ale odvíjet od toho, na co
bude možné získat finance.

ODBAHNĚNÍ A OPRAVA RYBNÍKŮ NA BAHNECH
Možná někteří ani nevíte, že kromě
dvojice rybníků „Na drahách” v k.ú.
Štětice má obec v tomto katastrálním
území ještě jeden pár těsně sousedících
rybníků, možná vzhledem k velikosti spíš
rybníčků.
Jedná se o téměř lesní rybníčky v
obecním lese severně od Štětic. Pokud se
půjdete podívat na místo, moc
zajímavého neuvidíte, protože rybníky
jsou z téměř bez vody a z velké části
zaneseny, navíc hráz mezi nimi je
protržená.
Po předcházejících zkušenostech jsme se
rozhodli, že zkusíme připravit
projektovou dokumentaci a pokud bude
nějaká možnost požádat opět o dotaci na
realizaci akce. První krůček je zatím
úspěšný, od jihočeského kraje jsme
získali grant na zpracování dokumentace.

Již v loňském roce jsme se pustili
do nutné údržby pomníků
padlým. Přednost dostal ten
štětický, byl kompletně vyčištěn
a letos nově pozlacena jména, k
tomu se již přidal i pomník
ražický. Současně s opravou
kapliček bude pomník na
štětické návsi letos rovněž
opraven stavebně.

ZTV NA HVOZDECH, RAŽICE
Přinášíme vám i několik aktuálních informací ohledně
stavu lokality pro výstavbu rodinných domů v
Ražicích - „Na hvozdech”. Na stavebním úřadě je
podaná žádost o územní rozhodnutí na komunikaci
včetně inženýrských sítí, k tomu je ještě nutné provést
vynětí malého kousku obecního lesa z LPF, což celou
záležitost trochu zdrželo. Zastupitelstvo již
diskutovalo a připravuje podmínky pro prodej
stavebních parcel zájemcům. Během léta by měla být
již nějaká verze zveřejněna, dle navrženého
harmonogramu by pozemky mohly být „zasíťované do
poloviny příštího roku.
Se společností E.on je dohodnuta přeložka
nadzemního vedení VN do země tak, aby budoucí
výstavbu co možná nejméně omezovalo.

NOVÁ KAPLIČKA VE ŠTĚTICÍCH
V pátek 3. června byla ve Štěticích vysvěcena kaplička Sv. Huberta,
patrona myslivců. Vysvěcení provedl římskokatolický kněz Roman
Dvořák, kapličku nechal postavit pan Stanislav Toman a z kamene
postavil Luboš Profant z Ražic.

Z RAŽICKÉHO PRAŽCE Č.27
ZAJÍMAVOST Z HISTORIE
Rok 1954 - Divadelní spolek, který nepřetržitě pracoval, realizoval
řadu úspěšných her a pohádek. Jednu z těchto her, Jiráskova Otce,
navštívil herec a bývalý šéfrežisér Národního divadla v Praze
Profesor Jaroslav Hurt. Po představení byl srdečně přijat jak

Tradičně první červnovou sobotu - 4.6. 2011 proběhl již XXVII. ročník
festivalu folk, country a trampské hudby Ražický pražec. Počasí nám přálo
a na žánrově pestrý program si našlo cestu do ražického amfiteátru zhruba
šest stovek příznivců této hudby. Kdo přišel či přijel, určitě nelitoval, měl
možnost vidět a slyšet Františka Nedvěda s kapelou Tie break, Schovanky,
Jaroslava Hutku, Žalmana s kapelou a další. V programu zatančila i domácí
dětská taneční skupina Zlatá lilie.

divadelníky, tak i občany, s kterými srdečně besedoval. Závěrem
jeho návštěvy bylo pořízeno společné foto s ochotníky do
pamětního alba.
Při této příležitosti nutno připomenout, že veškerý čistý výdělek z
každého představení byl věnován na zakoupení nové motorové
stříkačky pro Sbor dobrovolných hasičů.

LETNÍ KULTURA V RAŽICÍCH - OSVĚTOVÁ BESEDA RAŽICE o.s.
SO 13.8.2011 14h 15. Pivní slavnosti
odpoledne plné her a soutěží převážně pro dospělé.

SO 20.8.2011 13h 5. Permonické slavnosti a
Den s Lesy ČR
vystoupí Divadlo Koňmo, Orchestr Péro za kloboukem,
Kejklířská společnost Vlčků, ŠDS Rival z Písku, opět
proběhne naučná stezka s Lesy ČR a další hry a soutěže.

SO 3.9. MUSIC 2011 13h
festival pro známé i neznámé kapely. Akce proběhne v
rámci projektu Bez nudy podpořeného grantem Nadace
Vodafone.

PŘEDSTAVUJEME MÍSTNÍ PODNIKATELE DÍL 1. - STAREKO CZ PÍSEK
Společnost byla založena v roce 1997 čtyřmi
společníky, od roku 2005 sídlí v Ražicích.
Zaměstnává 20 - 25 zaměstnanců a je vybavena
veškerou základní mechanizací potřebnou pro
stavební činnost. V roce 2007 rozšířila nabídku o
projektovou činnost ve výstavbě.
Dva ze společníků mají autorizaci v oboru
dopravní stavby, a i proto při realizaci staveb
klademe důraz na vysokou kvalitu prováděných
prací, dodržování technologických postupů a na
důsledné dodržování smluvených termínů. V
minulých letech jsme realizovali kompletní
rekonstrukce ulic v historickém středu Písku
(Janáčkova, Soukenická, Karlova, severní část
Velkého náměstí, Šrámkova, rekonstrukce
náměstí V Koutě, Písecké podskalí - pravobřežní
pěší promenáda atd.). V r. 2009 se firma podílela
např. na rekonstrukci ulice Komenského, stezky
pro chodce a cyklisty Loděnice - Sv. Václav",
výstavbě Otavské cyklostezky, příjezdové cesty k
RD Hradiště, k RD Smrkovice, odbahnění a
opravách rybníků Štětice atd.
Firma se snaží podporovat rozvoj kultury v
regionu, pravidelně přispíváme i na kulturní dění v
Ražicích.Mezi další provedené akce patří např. i
rekonstrukce komunikací v Městském areálu MS

Písek, opravy vnitropodnikových komunikací Jitexu Písek
a.s., odstavná plocha pro AD Dobešice, oprava válečného
hřbitova, regenerace Sedláčkovy stezky, cyklostezka Otavská
cesta, ZTV Smrkovice, ZTV Heřmaň atd. Firma se podílí na
opravách lesních cest pro Lesy města Písku, VOŠ a SLŠ v
Písku, Lesy ČR s.p. a Orlík nad Vltavou s.r.o.
V uplynulých letech jsme také prováděli
vodohospodářské stavby - odbahnění rybníků a retenčních
nádrží, opravy hrází a výpustních zařízení, úpravy zajišťující
regulaci toků (např. rybník Nový, Bažný, rybníky Na Drahách,
Klášterské rybníky a další).
Další práce jsou každoročně prováděny pro obecní úřady
v regionu, Dobrovolný svazek obcí Zlatý vrch, Dobrovolný
svazek obcí Blanicko - Otavského regionu atd.
- výstavba, rekonstrukce a opravy městských i obecních
komunikací a chodníků
- výstavba a rekonstrukce cyklostezek a lesních cest
- opravy překopů a výtluků, ruční pokládka obalovaných směsí
- zemní práce
- výstavba a opravy hrází, odbahnění rybníků a retenčních
nádrží
- výstavba a rekonstrukce kanalizací, vodovodů a plynovodů
- pokládka zámkové a kamenné dlažby, obrubníků,
příkopových tvárnic
- stavby z kamene - mostky, opěrné zdi, podezdívky atd.
- překládky inženýrských sítí
- ZTV - základní technické vybavení pro výstavbu RD

- další stavební práce.

