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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,
těsně před komunálními volbami bych
Vám rád ještě doplnil několik informací,
které se mi podařilo zapomenout napsat
do předcházejícího vydání Ražického
občasníku.
Osobně jsem, velice rád, že organizované
prohlídky stavby špejcharu se zúčasnil tak
velký počet lidí, oproti původnímu plánu si
prohlédli celou budovu.
Dobrovolný svazek obcí “Zlatý vrch” začíná
již během října letošního roku realizovat
projekt podpořený z Operačního programu
vzdělávání
pro
konkurenceschopnost.
Jelikož si myslíme, že účastníci vzdělávacích
kurzů s hlavním tématem práce na PC, nové
informační technologie a některá vcelku
zajímavá témata z nového občanského
zákoníku, by mohli být i z Vašich řad,
v samostatném článku se dozvíte více
podstatných informací.
Oslovili jsme obě sdružení nezávislých
kandidátů, která se budou ucházet o Vaše
hlasy ve volbách do zastupitelstva obce
s krátkým dotazníkem, jehož podoba byla
zvolena tak, aby Vám případně výsledek
mohl trochu pomoct při rozhodování komu
dát příští týden svých 9 hlasů.
Sdružení nezávislých kandidátů Obec lidem
možnost prezentace kandidátů nevyužilo
s tím, že osloví voliče vlastním způsobem.
Podařilo se mi získat vcelku stručný a jasný
rozbor jednotlivých variant volby, který
předkládám ve formě jednoduchého shrnutí
návodu, který jste dostali spolu s volebními
lístky do schránek.
Můžete se také dozvědět více o kultuře
v Ražicích do konce letošního roku, ač může
být ještě něco doplněno.
Závěrem si přeji, aby se komunálních
voleb zúčastnil co největší počet voličů a
vyjádřili tak svůj názor na další směřování
budoucnosti obce. Pro zajímavost, v roce
2010 přišlo do volební místnosti 52% voličů.
Přeji příjemný zbytek letošního roku.
Jaroslav Němejc, starosta obce

ROP - ŠPEJCHAR RAŽICE - ZA KULTUROU A POZNÁNÍM

Organizované prohlídky stavby špejcharu, která se konala v sobotu 20. září 2014 se zúčastnilo
zhruba pět desítek lidí z obce, i přespolních. Jsme rádi, že lidé projevili zájem vše na místě
osobně vidět. V těchto dnech je zatím stavba stále zastavena z důvodu následného provádění
sanačních prací na podloží pod přistavovaným sálem a v stávajících sklepních prostorech.
Očekáváme vyjádření poskytovatele dotace k žádosti o prodloužení termínu dokončené
stavby.

KNIHA O HISTORII OBCE
Mnoho z Vás se již několik let při různých příležitostech ptá, jak to dopadlo s knihou o obci.
Dalo mnoho práce posbírat informace, přepsat vyprávění pamětníků nahraná na společných
setkáních, takže otázka je na snadě.
Proč kniha dosud nespatřila světlo světa má vcelku jednoduchý důvod - finanční prostředky.
Aby forma výsledné podoby knihy měla z našeho pohledu kvalitativní úroveň např. pevná
vazba, barevné fotografie apod., vychází vydání 1000 ks knihy zhruba na čtvrt miliónu korun.
Bez finanční pomoci buď dotace nebo partnerů volné prostředky na vydání obec nemá.
Věřme, že v příštích letech se tento záměr podaří realizovat.

DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ “ZLATÝ VRCH” - PROJEKT OPVK
Dobrovolný svazek obcí Zlatý vrch získal finanční podporu z
Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost (OP
VK) pro projekt “Společně pro další vzdělávání”
Projekt zavádí chybějící nabídku dalšího vzdělávání v menších
obcích regionů Jihočeského a Královehradeckého kraje. Jedná se
o projekt zaměřený na zkvalitnění dalšího vzdělávání ve venkovských oblastech, kde je významně ztížena dostupnost vzdělávání
dospělých. Vzdělávání je určeno pro obyvatele obcí/měst do 2 tisíc
obyvatel.
Cílem projektu je zvýšení kvality odborných a obecných
kompetencí venkovských obyvatel v dotčených regionech,
prostřednictvím dalšího vzdělávání v těchto tematických oblastech:
- právní vzdělávání (práva a povinnosti občanů dle nového
Občanského zákoníku),
- ICT vzdělávání,
- spotřebitelská gramotnost (spotřebitelská práva dle nového
Občanského zákoníku).
Žadatelem je DSO Zlatý Vrch (Jihočeský kraj - Písecko), partnery
projektu s finanční spoluúčastí jsou DSO MR Bělá a Sdružení
SPLAV (Královehradecký kraj - Rychnovsko).
Dalším partnerem projektu je Svazek obcí regionu Písecko.
Kurzy jsou pro účastníky zdarma.
1)
právní vzdělávání (práva a povinnosti občanů dle nového
Občanského zákoníku)
Seminář bude zaměřen na tematické oblasti:
- Rodinné a dědické právo
- Majetková práva
Přednášet bude zkušený lektor JUDr. Luboš Průša
2)
ICT vzdělávání

Cílem kurzu je seznámit účastníky se základními pojmy v oblasti
informačních a komunikačních technologií. Určeno též pro
účastníky, kteří mají zájem objevit základní možnosti práce s
počítačem a s internetem.
Témata kurzů:
- Základy práce na PC
- Kancelářský software
- Digitální fotografie a video
- Grafika
- Nové technologie (chytré telefony, tablety, sociální sítě, úložiště
dat “cloudy”, GPS, e-banking)
Během října 2014 až května 2015 proběhne celkem 15 kurzů v
různých obcích regionu. Prozatím jsou naplánovány kurzy na říjen
v Tálíně a ve Skalách
Předběžně plánováno: 2x týdně, celkem 7×, předpokládaný čas
16,30 – 19,45 hod, kapacita 11 osob/kurz, lektoři Mgr. Brůžek,
Mgr. Široký SPŠ a VOŠ Písek
3)
spotřebitelská gramotnost
Hlavním účelem je poskytnout přehled o významných změnách v
oblastech práv spotřebitele a závazkového práva tak, aby občané
dokázali nový občanský zákoník v oblasti práv spotřebitele a
závazkových vztahů správně používat.
Seminář poskytuje i základní přehled o změnách v pojetí soukromého práva a o základních zásadách, kterými se nová úprava
soukromého práva bude řídit.
Např.: Ochrana spotřebitele, smlouvy a závazky mimo obchodní
prostory, finanční služby, závazky z deliktů – odpovědnost za škodu
atd.
Přednášet bude zkušený lektor JUDr. Luboš Průša

VOLEBNÍ TAKTIKA
Výhody a nevýhody tří možných způsobů hlasování při volbách
do zastupitelstva obce. Každý ražický volič má 9 hlasů, což je
výsledný počet zvolených zastupitelů. A má tři možnosti, jak své
hlasy rozdělit.
1. Zaškrtnout JEDNO USKUPENÍ tím všech 9 hlasů dát jen jeho
kandidátům.
VÝHODY:
• podpoříte nejsilněji vize uskupení, se kterým souhlasíte;
• kandidáti na předních místech mají největší šanci získat mandát
v zastupitelstvu;
NEVÝHODY:
• nemůžete nijak ovlivnit pořadí na kandidátních listinách;
• nepodpoříte osobnosti z dalších kandidátek, kterých si vážíte
2. KŘÍŽKOVÁNÍ – své hlasy přidělíte napříč kandidátkami svým
favoritům
VÝHODY:
• vyberete si podle vás ideální osobnosti;
• můžete zamíchat s pořadím na stranických kandidátkách;
• nemusíte podpořit nikoho, koho nechcete volit;
NEVÝHODY:
• váš hlas ve výsledku podporuje především stranu, pod kterou
dotyčná osobnost kandiduje;
• nepřímo podporujete i osobnosti, které volit nechcete;
• pokud nerozdělíte všech 9 hlasů, snižujete tím vaší možnost
ovlivnit věci dle vašich představ;
• musíte si dát pozor, abyste přidělili maximálně 9 hlasů, jinak je
vaše hlasování neplatné.
3. KOMBINACE OBOU MOŽNOSTÍ – zaškrtněte několik svých
favoritů a pak další kandidátku – té padnou zbylé hlasy
VÝHODY:
• vyberete si podle vás ideální osobnosti;
• můžete zamíchat z pořadím na ostatních kandidátkách;

• podpoříte vize uskupení, se kterým souhlasíte;
• kandidáti na předních místech mají větší šanci získat mandát
v zastupitelstvu;
• nepřijde žádný váš hlas nazmar.
NEVÝHODY:
• váš hlas ve výsledku podporuje především kandidátku, pod kterou
dotyčná osobnost kandiduje;
• nepřímo podporujete i osobnosti, které volit nechcete;
• nemůžete nijak ovlivnit pořadí na podpořené kandidátní listině.
Ať již zvolíte jakýkoliv způsob hlasování, bude to vždy daleko lepší
než nevolit. Nejhorší pro obec by totiž bylo zříci se tohoto velmi
mocného nástroje a nechat plynout věci bez naší účasti. Využijte tedy
svého volebního práva a snažte se tímto krokem pozměnit obec k
lepšímu a současně napomoci budovat podle našich představ lepší
občanskou společnost.

Foto z akce Revitalizace aleje ke Kunšovu v Humňanech

VYBAVENÍ OBECNÍ KNIHOVNY V RAŽICÍCH
Na základě dvou úspěšných žádostí o dotace by se měla v následujících
letech vylepšit úroveň obecní knihovny v Ražicích.
Obec získala dotaci od Ministerstva kultury ČR na nové počítačové
vybavení včetně knihovnického softwaru.
Dobrovolný svazek obcí Blanicko - otavského regionu uspěl s žádostí
o dotaci na projekt Život na venkově, v rámci něhož bychom měli
získat nový nábytek do knihovny, která je plánována v tuto chvíli
do 2. nadzemního podlaží ve špejcharu, takže již budeme mít první
počinek.

OBJEDNÁVEJTE NÁVŠTĚVU KOMINÍKA
Kdo má zájem o vyčištění komína na začátku topné sezóny - máte
opět možnost jeho objednání na OÚ v Ražicích do čtvrtka 9.10.
Čištění by mělo probíhat v sobotu 11.10. a v pondělí 13.11.
Zvažte také, zda budete objednávat samotné vyčištění nebo i
pravidelnou revizi komína.

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Písek (dále
jen „pobočka“) jako věcně a místně příslušný správní úřad podle
zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně
některých souvisejících zákonů, a podle § 19 zákona č. 139/2002
Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně
zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a
jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“),
oznamuje,

Foto - rybník Řežabinec od pahorku Pikarna

PROGRAM OBNOVY VENKOVA JIHOČESKÉHO
KRAJE NA ROK 2015
Do konce letošního roku budeme mít opět možnost žádat o dotaci
z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje. Pro Ražice zatím
vychází z letošního roku z dotačního titulu 1-5 oprava a rozšíření
veřejného osvětlení a dále znovu zopakujeme žádosti na úroky z
úvěrů, které obec splácí.
Další témata je možné diskutovat, max. přidělená dotace je do 200
tis. Kč.
Svazek obcí Blanicko-otavského regionu bude žádat na vybavení
objektů občanské vybavenosti v obcích nebo na stroje pro údržbu
veřejných prostranství.
Další dva svazky obcí budou projektové náměty diskutovat na
podzim.

že zahájil řízení o komplexních pozemkových úpravách
v katastrálních územích Ražice a Štětice.
V souladu s ustanovením § 7 zákona pobočka svolává úvodní
jednání, na které zve účastníky řízení o pozemkových úpravách
(§ 5 zákona) a další vlastníky pozemků a dotčené organizace
a orgány státní správy v předpokládaném obvodu pozemkových
úprav.

Úvodní jednání se uskuteční v pondělí 20. října 2014
v 15:00 hodin v Kulturním domě v Ražicích.
Prezence účastníků řízení bude probíhat od 14:00 hodin.
Na tomto jednání budou účastníci seznámeni s účelem, formou
a předpokládaným obvodem pozemkových úprav.
Dále bude zvolen sbor zástupců vlastníků pro pozemkové úpravy
(pro účely volby sboru připadá spoluvlastníkům jen jeden hlas
a sbor je zvolen nadpoloviční většinou přítomných vlastníků)
a projednán postup při stanovení nároků vlastníků, potřeba
aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek a případné
další otázky významné pro řízení o pozemkových úpravách.

Ražický kulturní podzim 2014
ŘÍJEN
Sobota 18.10. 14h Strašidelné odpoledne - OB Ražice + Štětický smíšek - koná se na Statku U dvojčat ve Štěticích
LISTOPAD
Sobota 1.11. 13h Turnaj ve stolním tenisu - obecní kulturní sál
Sobota 8.11. 13h Narozeninová párty Štětického smíšku
Pátek 14.11. 19:30h DS Prácheňská scéna Písek - komedie “Když se zhasne”
Sobota 15.11. 20h Myslivecký bál
Sobota 29.11. 19h Divadelní spolek Skupa Mladějovice - komedie “Postel pro anděla”
Neděle 30.11. 14h Výtvarná dílna - Vánoce
Neděle 30.11. 18h Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
PROSINEC
Sobota 6.12. 13h Mikulášská nadílka
PŘIPRAVUJE SE NA ZIMU 2015
7.2. Dětské maškarní odpoledne - Štětický smíšek
28.2. Sousedský bál
21.3. II. Smíškův ples

STŘÍPKY Z HISTORIE OBCE

1391

Štětice jsou zmiňovány v roce 1391. Uvedeno je v DESKÁCH
DVORSKÝCH KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO: „majitel svobodného statku Stephan de Stieticz.“

1399

Jméno obce Humňany je poprvé zaznamenáno v listině z roku
1399, dne 24. května, vydané v Písku. Zapsána je v KNIZE
PROVOLACÍ DESK
DVORSKÝCH. Ve vsi Kestřany
zemřel pan Adam a jeho majetek na základě zákona odúmrtí
byl převeden na krále. Proti tomu se odvolal: „pan Rinhard z
Chotěboře jelikož práva většího na dědictví má.“ Jako svědky
jeho práv jsou uvedeni: „Cztiborius de Modliscowicz, Plewa de
Humpnan, Maczek de Pamyeticz, Jodocus de Podrzyicz, Jan de
Skali, Andreas de Kestrzan.“
V listině je sepsán tento majetek: „Kestřany - poplužní dvůr,
mlýn, rybníky, část řeky Otavy, tři dvorce se dvěma lány polí a
všechny svobody a příslušenství.
Ve Lhotě – tři selské dvory a dva půl lánu polí a všechny svobody
a příslušenství.“
Spor byl nakonec vyřešen vzájemnou dohodou, kterou dosvědčil:
„Přeh, řečený Kus.“

1530 Rybník Řežabinec

Pod pahorkem dnes zvaným Pikárna založil v rozsáhlé slatině
při toku řeky Otavy Kryštof ze Švamberka, pán na hradě
Zvíkově, rybník Řežabinec. V roce 1530 to byl největší rybník
na Písecku, toto prvenství má i dnes, kdy je významnou ornitologickou oblastí v rámci Evropy. Sousedící tůně jsou pozůstatky
těžby písku v pozdější době.

1598 Obec v majetku města Písku

Po husitských bouřích stala se obec majetkem Oldřicha
z Rožmberka. Později přešla do majetku Švamberků. Písecká
obec po dlouhých jednáních zakoupila 7. března roku 1588 vsi
Ražice, Humňany, Štětice a Heřmaň za 10.000 kop grošů českých.
V roce 1589 přikoupila obec Písek od Štěpána Vamberského z
Rohatec vrchnost a panství na gruntu Sloupovském ve Štěticích.
Vilém Čejkovský prodal píseckým v roce 1592 rybníky
Humňanský
a Štětický s částí obce Štětice. Poslední
koupě píseckých proběhla 2. srpna 1598. Od majitele Mikuláše
Radkovce z Mirovic, držitele Drahonic, koupili Bakulovský dvůr
v Humňanech, O tento dvůr se oba dříve soudili a po vysokých
nákladech na soudní jednání se dohodli na tomto narovnání.
Pro porovnání ceny uvádím několik příkladů: kůň - 900 grošů,
husa - 7 grošů, slepice - 3 groše, sud piva - 12 grošů, boty - 18
grošů,
týdenní mzda tesaře - 18 grošů, děvečky - 3 groše.

1621 Dvůr Humňany

Pamětní kniha Štětic:
„R 1621 zastaven zpustlý dvůr Humňany D. Huertovi,
císařskému veliteli v Písku. Ten dvůr upravil, osadil dobytkem
(který patrně jinde sebral) a zasel na polích. Tento dobrodruh ze
Španěl byl pravou metlou zdejšímu okolí a snad nikdy nezkusil
zdejší lid tolik jako za něho. Když přišel k císařskému vojsku,
neměl nic a když umíral, byl jedním z nejbohatších v této zemi.
U císaře počítal si dluh na vydržování vojska na 110.000 zl. Sám
však vojsku nedal, nežli to, co kde lidem pobral. Za tento dluh

odevzdal mu císař r 1623 statky zkonfiskované městu Písku.
Tehdy byly i Štětice pod jeho mocí. R. 1623 bylo v Heřmani
a čtyřech vesnicích 22 osedlých, 16 pustých, 32 spálených, 11
chalup a 5 krčem.“

druhá třetina 18. století Kaplička Panny Marie
u Štětic
V lokalitě U zlatého trní, východně od Štětic, při silnici do
Humňan stojí kaplička Panny Marie. Jednoduchá výklenková
kapička má na průčelí hlubokou niku s klenákem ve vrcholu, po
stranách pilastry s profilovanými hlavicemi a patkami, nesoucí
trojúhelníkový štít. Na obou stranách má kaplička mělké
výklenky, zadní část je hladká.

druhá polovina 18. století Kaplička sv. Floriána
u Ražic
Na křižovatce silnic do Lhoty u Kestřan a Sudoměře, u rybníka
Miska byla vystavěna kaplička sv. Floriána. Její osud se naplnil
20. září 1966, když byla zbořena tankem projíždějícím zde v
rámci cvičení armád Varšavské smlouvy. Dnešní podoba je
výrazně pozměněna. Na průčelí jednoduchý trojúhelníkový štít.
V čelní zdi je hluboký segmentový výklenek, na bočních stěnách
jsou výklenky mělké a zadní strana je hladká.

začátek 19. století kaplička sv. Jana Nepomuckého
u Štětic

Za Štěticemi při silnice do Drahonic v místě polní cesty
vedoucí k rybníku Luskovec stojí výklenková kaplička sv. Jana
Nepomuckého. Původně zde stál kříž. Selskobarokní stavba
je obdélníkového půdorysu má na průčelí hluboký výklenek,
rámovaný hladkou šambránou. Pod výklenkem je profilovaná
římsa s čabrakovým motivem. V prohýbaném štítu je maltové
boží oko, štít je ukončen křížem. Po celém obvodu je vedena
hladká korunní římsa, krytá taškami, tak jako sedlová střecha.

1822 Kaple Nanebevzetí Panny Marie v Ražicích

Na návsi V Ražicích byla postavena kaple Nanebevzetí
Panny Marie v selskobarokním stylu. Má obdélníkový
půdorys s konkávně vybranými nárožími tvořenými piastry
s profilovanými hlavicemi a patkami. Průčelí tvoří prohýbaný
volutový štít opatřený nikou se spodní římsou a čabrakou.
Průčelí je ukončeno prohnutým trojúhelníkovým nástavcem
a vázami na jeho stranách.
Zaklenutý vchod je zdoben maltovou šambránou s původními
dřevěnými dveřmi, nad ním je štuková stylizovaná knížecí
korunka. Sedlová střecha je kryta taškami, nad závěrovým
štítem se tyčí čtyřboká zděná zvonička.

1825 Kaple Korunování Panny Marie ve Štěticích

Ve Štěticích postavili v horní části návsi kapli Korunování
Panny Marie. Má obdélníkový půdorys se zaoblenými nárožími.
Na průčelí je obloukovitě prohnutý štít. Kolem celého obvodu je
bohatě profilovaná korunní římsa. Vchod je pravoúhlý s hladkou
maltovou šambránou. Nad vchodem je drobná nika. Střecha je
sedlová, krytá taškami. Na závěrové straně je čtyřboká zděná
zvonička se segmentovými okny a jehlanovou střechou, krytou
taškami a ukončenou dvojitým kříže. Vnitřek je sklenut českou
plackou, na zadní zdi oltářní výklenek, na bočních zdech jsou
obdélníkové výklenky.

PŘEDVOLEBNÍ DOTAZNÍK
Odpovědi na otázky:
1.Jak by podle Vás měla naše obec vypadat za 20 let?
2. Proč by Vás jako kandidáta do zastupitelstva /Vaše
uskupení měl volič zvolit?
3. Co budete prosazovat jako zásadní témata pro rozvoj obce
(max. 3 témata)?
4. Rozpočet obce - kde vidíte úspory? Napište 3 - 5 prioritních
investičních akcí + časovou představu realizace.
5. Co dalšího bych chtěl(-a) sdělit.
Kandidátní listina č. 1 - Sdružení nezávislých kandidátů
“Obec lidem”
Sdružení nezávislých kandidátů se rozhodlo nevyužít
možnosti prezentace v Ražickém občasníku s tím, že osloví
voliče jiným způsobem.
Kandidátní listina č. 2 - Sdružení nezávislých kandidátů
Jaroslav Němejc
1. Představuji si obec, kde se bude dobře žít všem skupinám
obyvatel. Ve všech místních částech bude odpovídající
technická infrastruktura, společenský život třeba na úrovni
před 8 lety. Ražice nebudou pouze obcí hezkou na pohled, ale
i uvnitř bude žít - zlepší se vztahy mezi lidmy.
2. Včetně 4 let ve funkci řadového člena zastupitelstva
obce se pohybuji ve vedení obce již 16 let. Někomu se to
samozřejmě může zdát jako dlouhá doba a řekne si, je čas na
změnu nebo ten čas už byl před 4 lety. Zastával jsem názor
2 volební období ve funkci starosty bohatě stačí, ale v tuto
chvíli si
s 12-ti lety zkušeností ve funkci starosty Ražic
přesvědčen o tom, že ještě mám obci společně ve fungujícím
týmu nového zastupitelstva, bez ohledu na jeho složení, co
dát. Stejnou dobu spolupracuji na pořádání kulturních akcí
v obci.
3. Pokusit se zastavit úbytek obyvatel, jednou z možností jsou
stavební parcely - 8 je připravených k prodeji na jaře 2015.
Pokračovat v rámci možností na naplnění záměru celkového
využití budovy špejcharu, v obnově, rekonstrukci, rozšíření
a zkvalitnění technické infrastruktury ve všech místních
částech. V případě zvýšení počtu mladých obyvatel v obci, se
pokusit o návrat občanské vybavenosti pro děti. Podporovat
spolkový život a péči o životní prostředí.
4. Po odečtení mandatorních výdajů z rozpočtu obce, zbývá
vcelku malá částka, kterou je možné rozdělit na plánované
záměry obce. Bez získaných dotací lze realizovat pouze
nejnutnější věci, ať už mám na mysli, opravy, obnovy,
udržovací práce nebo podporu spolkové činnosti. Průběžně
se snažíme optimalizovat výdaje, k zamyšlení je určitě strana
příjmů - např. prodej dřeva, pronájmy apod..
Investiční akce: 1. Rekonstrukce špejcharu na víceúčelový
objekt vč. venkovních úprav a vnitřního vybavení - kompletně
nebude hotovo ani v dalším volebním období; 2. Posilovací
stanice vodovodu pro Štětice a Humňany - realizace do dvou
let, v případě získání finančních prostředků na realizaci;
3. Kanalizace a nová ČOV - pokud by byla přidělena dotace,
dalo by se realizovat určitě během 2 let; 4. Zlepšení občanské
vybavenosti pro sportování a děti. 5. Pokračovat v péči
o životní prostředí v obci.
5. Jsem si vědom mého handicapu, který spočívá v tom, že
bydlím již několik let v Písku. Bohužel hlavně z finančních

důvodů jsem si nebyl schopen zajistit bydlení v Ražicích. I za
této situace však většinu času trávím v Ražicích a považuji
se za ražického patriota. Nechávám na Vás voličích, jak se
k této situaci vyjádříte a budu Váš názor respektovat.
Jan Varnuška
Dobrý den dostal jsem příležitost také něco sdělit. Pár slovy
jsem rád že jsem mohl vykonávat zastupitele, je to mé první
volební období a bylo to zjištěním co vůbec celý chod obce
obnáší. A to že vám 4 roky vůbec nestačí, proto abyste
mohly svou práci dokončit kterou jsme začali.Jenom co
bych opravdu chtěl dodělat ,,špejchar”, aby se s toho nestal
pomník nedodělaných projektů. Chci dostat tu možnost to
dokončit jako zastupitel, v dalším volebním období.
Vladimír Drye
1. Ve všech částech obce bude funkční základní infrastruktura
(silnice, chodníky, vodovod a kanalizace vč. čističky, třídění
odpadů atd.) vč. nadstavby, která zpříjemní každodenní
život obyvatel (zázemí pro volný čas pro všechny generace,
udržovaná veřejná prostranství atd.). Obec bude mít min. 450
obyvatel (zlomí se dlouhodobý trend úbytku obyvatel), budou
vystavěny nové domy v lokalitách dle nového územního
plánu. Do života v obci se bude zapojovat více obyvatel,
bude větší sousedská pospolitost mezi lidmi.
2. Naše uskupení podporuje současné směrování obce, na
druhou stranu vždy je co zlepšovat a „pozitivním změnám“
se nebráníme… Kandiduji do třetího volebního období,
mám tedy již jisté zkušenosti s tím „jak to na obci chodí“,
i vzhledem k mému povolání (pomáhám obcím s vyřizováním
dotací). V Osvětové Besedě organizuji společenské akce
v obci.
3. Parcely pro výstavbu rodinných domů – podpořit
prodejnost stávajících a budoucích parcel – snížit prodejní
cenu, posílit propagaci prodeje, zainvestování dalších parcel
Životní prostředí v obci – udržování/zvelebování veřejných
prostranství, dobudování chodníků, příprava vybudování
čističek odpadních vod a nové kanalizace
Podpora života v obci – dobudování Špejcharu jako
víceúčelový prostor pro všechny generace, podpora
činnosti aktivních spolků a zájmových organizací, pořádání
společenských akcí
4. Úspory obtížné – vzhledem k omezeným „jistým“ příjmům
rozpočtu obce naší velikosti, a tomu, že většina příjmů se
spotřebuje na běžné provozní výdaje. Jako vhodnější vidím
zaměřit se na možnosti navýšení příjmů např. z hospodaření
s obecním majetkem.
Prioritní akce:
Špejchar – přízemí a 2. podlaží („klub“ pro děti a mládež) –
do r. 2016
Místní komunikace a chodníky – postupně dle dostupných
financí – do r. 2020
Kanalizace a čističky odpadních vod – vzhledem k nákladnosti
se odvíjí od získání dotace – do r. 2020
Michaela Šefránková
1. Obec za 20 let vidím z větší perspektivou pro mladé
rodiny, aby zde naši mladí chtěli zůstávat a další se sem
chtěli stěhovat. K tomuto je dle mého mínění nutné udržet
dopravní spojení do obce a být v kontaktu s ostatními obcemi
v mikroregionu a společně jednat s ČSAD, ČD a případně

dalšími dopravci o případném posílení těchto spojů.
2. Členové uskupení za které kandiduji do zastupitelstva
mají letité zkušenosti s vedením a správou obce. S těmito
zkušenostmi bych se postupně ráda seznámila, tyto převzala,
a dále se na další rozvoji obce podílela z mé pozice, kde jsem
v častém kontaktu s mladými lidmi v obci i regionu.
3. Dotažení již rozjetých akcí. Realizace mateřské školky
(pod obcí či soukromím vlastníkem)
4. Rozpočet obce budu moci hodnotit až jako případný člen
zastupitelstva, kdy budu vědět, které akce jsou pro obec
prioritní a které ne.
5. Co dalšího bych chtěl(-a) sdělit.
Dále si myslím, že je nezbytné tlačit na nabízení a následný
prodej stavebních parcel, a to i za cenu zvýhodněných
nabídek.
Větší podpora soukromých podnikatelů v obci - např.
bezplatnou propagací (odkazem) na stránkách obce.
Josef Šefránek
1. Tak nějak soudržněji a co nejméně lidí,kteří pod záminkou
pomoci z ní chtějí pouze profitovat.
2. Toto nechám na lidech.Kdo chce vidět moji pomoc obci ji
vidí a kdo ne, tak ten ji neuvidí nikdy.
3. Kulturní akce pro veškeré věkové skupiny.Větší prostor
pro mladé rodiny.Dobrá dopravní obslužnost obce.
4. Využití grantů do připravených projektů a příprava nových.
Možnost dalšího třídění odpadů.Nová kanalizace.
5. Snad už nic.
Petr Pazderník
1. Rád bych ji viděl jako malebnou a upravenou ves plnou
přátelských a ochotných lidi s neutuchajícím optimismem.
Představuji si i Ražice s novou obytnou částí, obecní
čističkou a školkou pro naše budoucí vnoučata. A protože se
říká “nejen prací živ je člověk” jistě všichni uvítáme kvalitní
společensko-sportovní zázemí Špejcharu, kde se budou pro
svůj aktivní odpočinek scházet a bavit všechny generace.
2. Důvodem své kandidatury do zastupitelstva Ražic je má
chuť do společné práce k vytvoření těch nejlepších podmínek
pro náš klidný a spokojený život v obci. Našim nejstarším
vytvořit důstojný a pohodový prostor pro jejich klidné stáří.
Mé generaci taťků a maminek co nejvíce usnadnit jejich
každodenní “běh přes překážky” a našim dětem? „Zlatému
pokladu“ a budoucnosti naší obce? Co nejvíce se jim věnovat.
Nenechat je „zakořenit“ u obrazovek a podporovat jejich
pohyb sportem a jinou zábavou v přírodě.
3. Nejzásadnější akcí pro rozvoj naší obce, bude jistě rychlé
a přitom kvalitní dokončení územního plánu. Od kterého si
slibuji zahájení nové domovní výstavby, s níž v obci vznikne
nový životní prostor pro naše mladé rodiny. Rád bych, aby
se získali finance i na výstavbu nových čistíren odpadních
vod, novou kanalizaci a kvalitní připojeni vodovodu. Již se
těším na dokončení přestavby obecního Špejcharu-kvalitní
základny pro náš volný čas.
Petr Kruntorád
1. Toto je, myslím, nejtěžší otázka celého dotazníku. Patří
spíš do kategorie bujné fantazie. Mohl bych zde samozřejmě
psát o tom, co by mělo být nové nebo alespoň opravené. Místo
toho se těším na zlepšení sousedských potažmo mezilidských
vztahů a na lepší komunikaci mezi námi.
2. Jako člověk , který se celý život pohybuje ve stavebnictví, se
snažím využívat své zkušenosti i v pozici zastupitele. Myslím
si, že pohled člověka z praxe napomáhá při řešení problémů

spojeného s realizací stavebních a technických projektů. Rád
bych pomáhal přenášet myšlenky mezi zastupitelstvem a
sousedy ze Štětic, jako jsem se to snažil dělat doposud.
3. Na tuto otázku jsem vlastně odpověděl v ostatních bodech.
4. Myslím si, že v tuto chvíli je nejdůležitější dokončení již
započatých akcí. Z pohledu Štětic je to stavba, která posiluje
vodovod ve Štěticích a Humňanech a z pohledu Ražic je
to dokončení přestavby sýpky a realizace projektu ČOV v
Ražicích. Pokud by se povedlo dotáhnou dokonce tyto tři
akce během následujícího volebního období, považoval bych
to za úspěch.
5. Chtěl bych upozornit na to, že chod vesnice není pouze
záležitostí zastupitelstva, ale i samotných občanů. Například
v předešlém volebním období bych občany, kteří se přišli
podívat na veřejné zasedání zastupitelstva, spočítal na prstech
jedné ruky.
Martina Zítková
1. Krásné zelené obce ( Ražice, Štětice, Humňany ) se
spokojenými obyvateli a příjemným životním a kulturním
prostředím.
2. Mohu nabídnout nadhled člověka, který je zde relativně
nový a není zatížen místní historií. Mám zájem problémy
řešit a dotahovat je do konce. Jít za svým cílem. Bydlím
v Humňanech a chtěla bych, aby se Humňany staly
příjemnou, klidnou a čistou obcí.
3. A. Rozvoj turistického ruchu, sportu, kultury
a společenských aktivit
B. Promyšlené investování finančních prostředků obce
C. Infrastruktura – komunikace, odvod odpadních vod,
životní prostředí
4. Rozpočet obce jsem na internetových stránkách obce
nenašla. Nemohu se k němu tedy vyjadřovat.
5. Předem děkuji za vaše hlasy.
Miroslav Horáček
1.
Dvacet let je velmi dlouhá doba a při současném dění
ve světě a společenských trendech budeme velmi rádi, když
se udrží alespoň současná úroveň materiálního blahobytu
a společenského dění. I na tom ale bude třeba pracovat,
protože rozvíjet například spolkový a kulturní život je stále
těžší.
Rozhodně mi ale nezáleží tolik na tom, co tu za těch let
postavíme, jako spíš na úrovni mezilidských vztahů a kvality
života v obci (bezpečí, pořádek, čistota, dostupnost služeb,...).
2. Po pravdě řečeno, nepokládám za nutné, abych byl za
každou cenu zvolen. Snažím se v rámci svých možností
a schopností podporovat současného starostu J. Němejce
a budu v tom pokračovat, i když se nestanu členem nového
zastupitelstva obce. Nepochybně jsou v Ražicích aktivnější
občané a rozhodně se nebudu cítit ukřivděn, když dostanou
při hlasování přednost.
3. Osobně si myslím, že aktuálně je rozjeto tolik akcí, že
prvořadé je jejich zdárné dokončení – zejména se to týká
projektu „Špejchar“. Výhledově je klíčovou záležitostí
vybudování kvalitní kanalizace a čistírny odpadních vod.
4. Nevidím žádný velký prostor pro nějaké úspory. Podle mě
obec hospodaří poměrně efektivně. Samozřejmě, je možné
některé akce zrušit a nechat peníze na účtě. Ale k čemu tam
občanům budou? Je lepší je do něčeho investovat a v tomto
ohledu si opravdu nemyslím, že by se u nás penězi plýtvalo.
No a šetřit na kultuře a podpoře spolkového života, to by byl
krok do pekel.

