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Do rukou se Vám dostává první číslo Drahovské ročenky. A budeme rádi, pokud se Vám bude líbit
a nebude poslední. Naší snahou je, aby první vydání odstartovalo tradici a Vy jste tuto brožuru měli
možnost dostat na konci každého následujícího roku.
Prostřednictvím Drahovské ročenky bychom Vás chtěli provést stručně děním v obci za uplynulý rok
a současně nastínit plány do roku příštího.
Ročenka bude popisovat jak akce obecní, tak hasičské. Velmi často jde totiž jejich činnost ruku v ruce.

Jdeme na to ……..

KULTURNÍ A JINÉ AKCE V OBCI
První akcí v tomto roce byl v lednu HASIČSKÝ PLES. K poslechu a tanci zahrála kapela CRASH. Bohatá
tombola je již samozřejmostí. Sál byl plný tak akorát, tančilo se do brzkých ranních hodin.
Ve stejný měsíc bylo v obci po letech obnoveno dívčí hasičské družstvo.
10. února 2018 jsme pokračovali další zimní tradicí a to MASOPUSTEM. Dopoledne prošel průvod masek
obcí. Odpoledne jsme pokračovali dětským maškarním bálem. Bohužel byla v tuto dobu chřipková epidemie
a na malé účasti dětí to bylo znát. Ty děti, které mohly přijít, si celé odpoledne užily, možná i díky balíčku
sladkostí, které dostaly.
3. března 2018 k nám již podruhé přijel se svým vyprávěním o Dakaru, nejnáročnějším motoristickém
závodu na světě, Martin Macík z týmu Big Shock Racing, nejúspěšnější český pilot kamionu. Naše pozvání
také přijal jeho týmový kolega Honza Brabec, závodník na motorce. Velmi poutavé povídání opět zaplnilo
celý sál.
Začátkem března jsme oslavili MDŽ, pro všechny bylo připraveno v pohostinství malé pohoštění a každá
žena dostala symbolicky květinu.
Koncem stejného měsíce chodila děvčata po vsi s NOVÝM LÉTEM, VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ letos připadlo
na 2. dubna. ŘEHTÁNÍ A VELIKONOČNÍ KOLEDA k obci neodmyslitelně patří.
V dubnu se konala první letošní brigáda SDH Drahov na sběr železného šrotu a objemného komunálního
odpadu. Tato služba občanům se opakuje každý rok.
Během brigády byla také obroušena a natřena čekárna na návsi.
Na konci tohoto měsíce jsme dodrželi další jarní tradici, a to STAVĚNÍ MÁJE a PÁLENÍ ČARODĚJNIC.
SDH Drahov se v květnu účastnil Okrskového kola v požárním sportu dospělých v Mažicích. Družstvo žen
obsadilo 3. místo, družstvo mužů 10. místo. Za reprezentaci jim moc děkujeme.
Dětský den jsme v letošním roce strávili v ZOO Lešná.
V červnu se konal již 11. ročník TRAKTORIÁDY za účasti 60 strojů různých typů, značek a stáří.
Od Bukovské vody byl pro zábavu dětí zapůjčen skákací hrad.
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V letošním roce vyšla POUŤOVÁ NEDĚLE již na 1. července 2018, proto byla zábava ještě v měsíci červnu.
30. června 2018 zahrála kapela RONDO. Sešlo se zhruba 75 platících a dobře se bavících .....
V neděli bylo počasí velmi hezké, proto se již po poledni u hospody sešlo spoustu lidí. Rodiče s dětmi přilákal
lunapark pana Habicha. Byla zde střelnice, autodrom, houpačky a skákací hrad. Odpoledne jsme vydražili
32 m vysokou májku.
V sobotu 7. července 2018 jsme zahájili prázdniny opékáním buřtů. Akce byla pořádána zejména pro
děti. Vítáni byli ale všichni, sešlo se nás opravdu hodně a počasí bylo "tak akorát".
Program byl vymyšlený na celé odpoledne, děti soutěžily v lukostřelbě na terč, jízdě družstev v člunu po
návesním rybníčku a v dalších disciplínách. Na konci náročného dne dostaly sladkou odměnu.
Během stejného měsíce jsme měli možnost odnést vyřazené elektrospotřebiče nebo nebezpečný odpad
do bývalého školního dvora. Stejná služba pro občany bude i v roce následujícím.
V srpnu dostalo naše pohostinství nového pronajímatele, od září sem můžete dokonce přijít na oběd.
Předposlední den prázdnin není pro děti důvod k oslavě, ale díky dni plném her na myšlenky nového
školního roku snad na chvíli zapomněly. Odpoledních her se zúčastnilo 13, večerní šipkované Drahovem
šlo dokonce 19 dětí. A opět všechny dostaly zaslouženou odměnu, buřtíky a sladký poklad.
V říjnu jsme si připomněli 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY.
Tento den jsme v Drahově oslavili důstojně, a i přes nepříznivé počasí s velkým zájmem našich občanů.
Nejdříve se starosta obce Drahov spolu se starostou SDH Drahov a ostatními členy sboru poklonili před
Pomníkem padlých na návsi a položili zde věnec a květiny. Poté zazněla státní hymna.
Další program pokračoval na parkovišti u kostela, kde pan farář Stanislav Brožka posvětil 2 nově vysazené
lípy a všichni jsme se společně pomodlili. Výstavu dobových fotografií, map a dalších dokumentů v sále
navštívilo během 3 hodin přes 120 lidí.
Ve dnech 5. – 6. října 2018 se konaly volby do zastupitelstev obcí. V obci Drahov bylo řádně zvoleno 7
zastupitelů.
V říjnu a listopadu letošního roku se konaly tři brigády SDH. Při nich členové shrabali listí v naší vsi,
nařezali palivové dříví a uklidili prostory okolo drahovské hospody.
V posledním zmiňovaném měsíci již 10 let držíme tradici LAMPIONOVÉHO PRŮVODU. Je natolik oblíbený,
že dětí s lampiony bylo letos už 45. Přijíždí sem dokonce z okolních obcí.
V prosinci vesnici obchází sv. Barbora a pár dní poté i sv. Mikuláš s anděli a čerty.
První adventní neděli, letos 2. prosince, jsme na návsi rozsvítili společně krásný vánoční stromeček. Vedle
něj stojí osvícený betlém.
Na konci roku pořádá SDH Drahov pravidelně výroční schůzi svých členů, kde rekapitulují uplynulý rok.
Po delší době byla také MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA, kde nám zahrála kapela VICHRBERRY.
V obecním sále pořádáme VÁNOČNÍ BESÍDKU s bohatým programem a občerstvením pro všechny
obyvatele obce.
A na Štědrý den nás ještě čeká procházka do lesa, kam nosíme lesní zvěři něco na přilepšenou.
V roce 2018 jste také měli možnost jet za zvýhodněné ceny dvakrát do Prahy do divadla, poprvé do divadla
PALACE a podruhé do divadla KALICH. Na další zajímavá představení Vás pozveme i příští rok.
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INVESTICE OBECNÍHO ÚŘADU
Hned na začátku roku obecní úřad zakoupil auto WV Transporter. Vozidlo slouží zejména našim starším
občanům, kteří mají možnost zhruba 2 x do týdne využít odvoz na nákupy a k lékařům do Veselí nad Lužnicí.
Automobil jsme zakoupili hlavně z důvodu zániku obchodu s potravinami.
V březnu jsme museli porazit lípu u kapličky sv. Jana Nepomuckého. Důvodem kácení stromu byl jeho velmi
špatný zdravotní stav. Nutno dodat, že zde byl na podzim vysázen nový strom jírovec maďal, kterých je
v naší obci opravdu velmi málo.
Největší investice letošního roku byla vidět u kostela. Nové parkoviště a příjezdová komunikace přišla obec
na cca 1.300.000,- Kč. Stavbu provedla firma STRABAG. Obec Drahov na tuto akci dostala dotaci ve výši
225.000,- Kč od Krajského úřadu Jihočeského kraje z Programu obnovy venkova. Přibyla nám zde i krásná
kamenná lavička. Ještě před oficiální kolaudací zde proběhla kolaudace dětská. Děti parkoviště pomalovaly
obrázky podle vlastní fantazie.
Během měsíce srpna - října došlo také k větší investici do místního pohostinství. Kompletně opravena byla
kuchyně, celý prostor pohostinství byl vymalován, stejně tak byla opravena i vstupní chodba, vznikla zde
nová technická místnost, drobné úpravy byly udělány i na sociálním zařízení a to nejdůležitější ….., hospoda
má svojí vlastní čističku odpadních vod, která byla podmínkou pro její další provoz.
Jelikož je naším velkým přáním rozrůstání obce, obec zakoupila pozemky, které se v následujících letech
stanou pozemky stavebními.
Byť to není investicí obecní, musíme se také zmínit o opravě a novém vybudování polních cest PC4 a PC5.
Jde o obchvat pod obcí a cestu směrem na Hamr. Investorem byl Pozemkový úřad, stavbu provedla firma
STRABAG. Upozorňujeme všechny na povinnost dodržování silničních předpisů, zejména upozorňujeme na
pravidlo pravé ruky. (Nenechte se oklamat, asfaltový povrch neznamená vždy, že se jedná o hlavní silnici
!!!)
Z důvodu loňských vichřic jsme museli dělat rozsáhlou těžbu v obecních lesích. Některé plochy byly již díky
získané dotaci od SZIF nově osázeny a oploceny. V tomto budeme pokračovat i v příštím roce.
V prosinci proběhla výměna veřejného osvětlení ve Vřesné.

PLÁNY PRO ROK 2019
V roce 2019 má obecní úřad opět velké plány. Budeme pokračovat v přípravě nového bydlení v zóně Z3,
s čímž souvisí možný nákup dalších pozemků. Bude zde nutné vyhotovit územní studii.
V první polovině roku se na hlavní komunikaci II/147 objeví 2 měřiče rychlosti (u Havlíčků a u Dolejšů).
Slibujeme si od nich snížení rychlosti přijíždějících a odjíždějících aut do obce/z obce.
Opravy se také dočkají vstupní dveře do budovy bývalé školy a podium v sále.
Největší viditelnou investicí bude oprava hřbitovní zdi a márnice.
Jak již bylo zmíněno, bude se pokračovat s pracemi v obecních lesích.
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A OSTATNÍ ……

Na konci posledního letošního měsíce jsme nově instalovali na čekárně na návsi malou vývěsku. Obecní
úřad, ale i SDH Drahov zde budou podávat důležité informace, např. o plánovaných odstávkách elektrické
energie. Budou zde vyvěšeny aktuální ordinační hodiny lékařů nebo jejich dovolená apod. Vývěska bude
sloužit i ke zveřejnění smutečních oznámení.
Poplatek za psa bude v roce 2019 činit obvyklých 30,-Kč.
Za odpady zaplatí občan stále 300,-Kč, stejný poplatek zůstává pro příští rok i pro rekreační objekt.
Popelnice bude společnost AVE CZ odpadové hospodářství vyvážet stále KAŽDÝ PÁTEK ráno (včetně
svátků).
Cena vodného a stočného bude 37,32,- Kč za m3.
V roce 2019 budou nadále probíhat pravidelné činnosti jako je např. očkování psů, přes obecní úřad Vám
zařídíme revizi komínů nebo kotlů, dle vytíženosti také rozvoz obědů pro seniory z centra sociálních služeb
TEP.
Pro zajímavost ještě uvedeme, že jsme v tomto roce pomohli jednomu ztracenému pejskovi s umístěním
v útulku. Ten zde brzy našel svého nového majitele. Na drahovském katastru se také pořádaly 2 svatební
obřady. Pravidelně necháváme zahrát na Českém rozhlase České Budějovice písničku pro naše jubilanty.
Podle nového zákona k tomu musí dát předem písemný souhlas.
Z důvodu GDPR, ochrany osobních údajů, zde neuvádíme žádná konkrétní jména.
Děkujeme za pochopení.
Všem, kteří se podílejí na dění v obci, patří velký dík.
Do nového roku 2019 Vám všem přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a osobní pohody !!!!!

Zastupitelstvo obce Drahov a SDH Drahov
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