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Milí obyvatelé a přátelé Drahova,
třetím vydáním Drahovské ročenky Vás chceme provést rokem 2020. Tento rok, který se
pomalu chýlí ke svému závěru, byl pro nás všechny jiný. A to snad ve všech směrech.
Pochopitelně se celé dění týkající se koronavirové epidemie velmi odrazilo na životě v naší
obci. Naneštěstí i v tom nejsmutnějším smyslu. Těžko se o tom nezmínit, když to bylo
a bohužel stále je hlavní téma nejen v naší republice. Většina pro nás tradičních akcí se
musela zrušit, anebo uskutečnit velmi improvizovaně. I tak jsme rádi, že je stále v Drahově
o čem psát.

Tedy, jdeme na to, již potřetí ……..
Vážení spoluobčané,
každoročně jsme se touto dobou scházeli v sále drahovské hospody na tradičním
předvánočním setkání. Vždy byl připraven krátký kulturní program, který začínal vystoupením
dětí z mateřské školy ze Zlukova, kam chodí i děti z Drahova. Poté nám již větší děti předvedly,
co se naučily v různých zájmových kroužcích, buď ve společných vystoupeních nebo i sólově
a závěr patřil vystoupení nějakého pěveckého tělesa. Nejčastěji to býval chrámový sbor
z Veselí nad Lužnicí, který svými skladbami navodil předvánoční atmosféru.
Po tomto úvodu následovala volná zábava, kdy každý mohl s kýmkoliv posedět, pohovořit
o událostech, které přinesl právě končící rok, ať již v jejich rodinách, obci, státě i ve světě.
K tomu mohli okusit malé občerstvení a poslechnout buď živou nebo reprodukovanou hudbu.
Ještě minulý rok se toto setkání odehrálo tak, jak jsem ho nyní popsal. Dnes je situace zcela
jiná. Pandemie koronaviru, která se již začátkem tohoto roku začala šířit celým světem, zcela
zásadně změnila život každého člověka. Nebudu zde rozebírat vše, co se v životech lidí
změnilo. Je toho mnoho, ale skutečnost, že děti nemohly chodit do školy a dospělí v řadě
profesí nemohli pracovat, a naopak v jiných, jako např. ve zdravotnictví, byli a stále jsou velice
přetíženi, vypovídá o tom, že doba, ve které žijeme, není normální. Počty nakažených,
hospitalizovaných a bohužel i zemřelých v souvislosti s tímto onemocněním to jen potvrzují.
Po celém světě byla omezena nebo zcela zastavena pracovní, kulturní, sportovní, společenská,
ale i rodinná setkání, což je něco dříve nepředstavitelného a na řadu lidí, zvláště vyššího věku
to má neblahý vliv.
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Je na každém z nás, abychom své chování přizpůsobili této situaci a dodržováním hygienických
zásad (nošení roušek, mytí rukou, dezinfekce, omezení shromažďování) přispěli ke snížení
výskytu tohoto onemocnění, které již asi ze světa zcela nezmizí, ale díky očkování bude snad
omezeno do takové míry, že se život zase vrátí do „normálu“.
Obecní úřad zajistil v této souvislosti pro naše občany základní prostředky osobní ochrany jako
jsou roušky a dezinfekční prostředky. Je jich stále dostatek a jsou k dispozici každému, kdo
o ně požádá.
Chci věřit tomu, že rok 2020 byl výjimečný, a že se touto dobou v roce 2021 opět sejdeme jako
v letech předešlých, nejen na předvánočním setkání u nás v Drahově, ale že se situace ve světě
uklidní do té míry, že přísná omezující opatření již nebudou potřebná.
Přeji Vám všem, Vašim rodinám a blízkým hlavně pevné a stálé zdraví, příjemné prožití svátků
vánočních a do roku 2021 víru, že se život opět vrátí k normálu.

František Havlíček
starosta obce

KULTURNÍ A JINÉ AKCE V OBCI
Jednou z mála letošních kulturních akcí byl HASIČSKÝ PLES konaný dne
18. ledna. Celý večer hrála opět českobudějovická kapela CRASH. Velký dík patří jí,
ale také všem sponzorům, díky nimž byla tombola plná krásných cen. I letos bychom
Vás už nyní rádi pozvali na ples v roce 2021. Bohužel však v tuto chvíli nedokážeme
říct, zda nám to epidemiologická situace dovolí.
Jelikož se loňské VEPŘOVÉ HODY setkaly s velkým ohlasem, 8. února jsme je
uspořádali podruhé. Vše krásně klaplo, včetně počasí.
Musíme také zmínit důležité datum 14. února, kdy oslavil drahovský rodák
a obyvatel pan Mons. Václav Kulhánek, emeritní kanovník českobudějovického
biskupství, 90 let. Měli jsme možnost mu k tomuto životnímu jubileu osobně
poblahopřát za všechny drahováky a poslouchat se zatajeným dechem jeho
vyprávění. Na základě tohoto setkání jsme si domluvili s panem Kulhánkem besedu,
která se však nemohla uskutečnit. Určitě o toto povídání nechceme přijít a doufáme,
že se beseda uskuteční v roce následujícím.
MASOPUST letos vyšel na 22. února. Obcí v dopoledních hodinách prošel průvod
masek. A nebyl ledajaký, většina masek byla na téma trilogie filmů Slunce, seno …..
Dětského maškarního bálu se zúčastnilo kolem 30 dětí a každé odcházelo domů
s malou tombolou.
7. března jsme ještě stihli oslavit MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN. Pro všechny bylo
připraveno v pohostinství pohoštění.
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Od zhruba poloviny března začala naše životy ovlivňovat již zmíněná
koronavirová epidemie a s tím spojená vládní nařízení. Obecní úřad téměř
okamžitě začal zdarma nabízet a rozvážet šité roušky, dezinfekci a dezinfekční gely,
což v tu dobu bylo nedostatkové nebo předražené zboží. Také nabízel nákupy všem
seniorům. V tuto dobu začal Michal Dolejš a Michal Nováček vyrábět tekutou
dezinfekci, paní Ilona Nedvědová a Tereza Katráková začaly šít roušky. K nim se také
přidala paní Jitka Berkovská st. První várku dezinfekčního gelu přivezl pan Martin
Hille st. od výrobce z Mladé Vožice. Jak všichni řekli, byla to pro ně naprostá
samozřejmost, nicméně jsme jim všem moc vděční.
V tuto chvíli paní Berkovská stále roušky šije, obyvatelům jsme jich rozdali možná už
100 a další máme stále v zásobě. Tekutou dezinfekci máme nyní k dispozici také, a to
od krizového štábu v Soběslavi, gel nakupujeme přímo od výhradně českých výrobců.
Dále se snažíme zajistit možnost zakoupit si za zvýhodněné ceny jednorázové roušky,
také jen od českých výrobců. Neváhejte se na nás kdykoli obrátit, stále pro Vás máme
vše.
Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu v ČR a dalším jiným opatřením jsme letos
přišli všichni také o klasické Velikonoce, a tedy o zvyky, které jsou s nimi léta letoucí
v Drahově spojené. Týká se to zejména tradic pro děti, ať už je to pro děvčata chození
s NOVÝM LÉTEM nebo pro kluky tradiční ŘEHTÁNÍ A KOLEDOVÁNÍ.
Chtěli jsme proto udělat dětem alespoň malou radost, když už o to všechno přišly.
Proto zástupce obecního úřadu dovezl všem drahovským dětem malou symbolickou
koledu, která je snad potěšila.
27. dubna hořel v Drahově les o ploše cca 20 x 50 m. U požáru zasahoval SDH Veselí
nad Lužnicí. Pomocí vysokotlakého proudu z CAS Scania a útočného proudu z CAS
Tatra 148 požár uhasil.
30. dubna postavilo několik málo členů SDH Drahov MÁJ, PÁLENÍ
ČARODĚJNIC bylo zrušeno.
Stejně tak bylo v měsíci květnu zrušeno OKRSKOVÉ KOLO V POŽÁRNÍM
SPORTU.
Ve stejném měsíci bylo rozhodnuto o tom, že po 12 letech se neuskuteční červnová
TRAKTORIÁDA.
31. května jsme se vydali v rámci DĚTSKÉHO DNE do ZOO Dvorec u Borovan.
Počasí nám letos ale vůbec nepřálo. I tak jsme byli rádi, že zase někam společně
můžeme vyrazit.
V sobotu 6. června jsme s dětmi zahájili letošní LETNÍ PRÁZDNINY. Opekli jsme
buřty a klobásy a děti se vyřádily na skákacím hradu, který nám zapůjčilo sdružení
měst a obcí Bukovská voda. Všichni měli radost, že jsme se po pár měsících opět sešli.
Sobotní POUŤOVÉ ZÁBAVY se zúčastnilo odhadem 80 platících návštěvníků.
K tanci i poslechu velmi pěkně zahrála veselská skupina Luxferry, za což jí patří
poděkování.
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V nedělní dopoledne si drahovští muži i drahovská omladina kopli fotbálek. Májka se
již tradičně dražila od 15 hodin a tentokrát v nezvykle rychlé době byla vydražena
rodině Svobodových.
Celý pouťový víkend nás bavil lunapark pana Habicha, letos s velkým množstvím
atrakcí.
V červenci zahrála v hospodě kapela Třináctka a v srpnu v sále skupiny
Metalmor, Crown for sale a The Overbastarding.
V srpnu jsme uspořádali nejenom pro děti VEČERNÍ DOBRODRUŽNOU HRU
DRAHOVEM.
Sešlo se 25 dětí a končilo se v pozdních večerních hodinách při svitu baterek.
Stejně tak se podařilo i ZAKONČENÍ PRÁZDNIN na Váverně.
Pan Jan Hušek udělal krásné fotografie, za které moc děkujeme.
A když už děkujeme, nesmíme zapomenout na Hujera a Čulíka a jejich úžasné
představení pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků.
Také velký dík patří všem, kteří pomáhali: 7 trpaslíků, Racochejl, Věra, Vendula,
Jarda ........
Také děkujeme soukromému zemědělci panu Pavlu Dvořákovi za sponzorský dar
a Hance Vichrů za zapůjčení masek.
A ještě ..... díky za to, že jste v tak hojném počtu (60 !!!), někteří na téměř 7 hodin
zábavy, přišli .... bylo to moc fajn.
Příští rok se budeme snažit něco podobného opět zopakovat.
V rámci festivalu VESELSKÁ OZVĚNA 2020 se v drahovském kostele uskutečnil
koncert Literárně hudebního sdružení Hamave.
4. října vyjela jednotka SDH Drahov na přání starosty obce Drahov odstranění
padlého stromu přes obecní komunikaci Drahov-Hamr. Po příjezdu na místo bylo
průzkumem zjištěno, že se jedná o padlý dub o průměru cca 40 cm. Ten byl pomocí
dvou motorových pil rozřezán a odstraněn mimo silnici. Na závěr jednotka provedla
úklid komunikace a vrátila se zpět na základnu.
11. listopadu jsme si připomněli položením kytice k POMNÍKU PADLÝCH DEN
VETERÁNŮ.
Tradiční LAMPIONOVÝ PRŮVOD, 1. ADVENTNÍ NEDĚLI a s tím spojené
společné rozsvícení vánočního stromečku na návsi, VÁNOČNÍ BESÍDKU
i VÝROČNÍ SCHŮZI SDH Drahov jsme museli také zrušit.
I tak jsme ale stromeček a betlém postavili a rozsvítili, i když ne společně. Kluci, moc
díky.
Naštěstí tradici chození BARBOREK a MIKULÁŠE s doprovodem jsme ve vsi
mohli dodržet.
Bohužel se také nekonaly oba zájezdy do Prahy na divadelní představení.
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Musíme doufat, že se alespoň společně projdeme do lesa na Štědrý den a doneseme
něco na přilepšenou zvěři do krmelců. Tak jako každý rok, i když letos to bude o to
vzácnější.
A protože Vám chceme dělat radost, dostane každá drahovská rodina od obecního
úřadu něco na oslazení života. Novoročenky nám zdarma vytiskl pan Ivo Kňourek.
Téměř polovinu akcí, o kterých jsme se zmínili, pořádal právě SDH Drahov.
Za všechnu jejich činnost, kterou dělají pro obec, patří obrovský dík.

A OSTATNÍ ……
HARMONOGRAM SVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU V ROCE 2021
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Děkujeme,
že třídíte odpad

2018
43,51 t
0,1386 t
1,94 t
3,27 t
2,63331 t
81,33 t

Směsný komunální odpad
Kompozitní obaly (Tetrapack)
Papír a lepenka
Sklo
Plasty
Biologicky rozložitelný odpad

2019
41,89 t
0,17983 t
2,24 t
3,29 t
3,417 t
47,82 t

Směsný komunální odpad vyváží společnost AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o. každý pátek, a to i v případě, že je tento den státním svátkem.
V minulém vydání jsme se zmínili, že na konci roku 2019 proběhla při výroční schůzi
členů SDH Drahov volba nového výboru a dalších funkcí. K zásadním změnám
nedošlo a složení je na další 4 roky následující: Jan Dvořák ml. (starosta), Jiří Dolejš
(velitel), Pavel Dvořák (strojník), Josef Berkovský (náměstek starosty), Josef Sláma
ml. (pokladník), Martin Hille ml. (kulturní referent), Petr Dolejš ml. (revizor účtu)
a Vendula Ranglová (jednatel – zapisovatel).
Sběr železného šrotu a domovního odpadu se letos uskutečnil až 16. května. Ve dnech
29.5. - 31.5. 2020 měli občané a rekreanti obce Drahov možnost donést do bývalého
školního dvora vyřazené elektrospotřebiče a nebezpečný odpad.
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Cena vodného bude v roce 2021 38,48,- Kč za m3 včetně DPH.
Opět jste měli možnost přes obecní úřad provést pravidelné kontroly komínů, které se
Vám vždy snažíme zařizovat za zvýhodněné ceny. Revize kotlů budou až příští rok.
Také proběhlo očkování psů, kde bylo možné nechat si psa označit čipem, což je už
nyní ze zákona povinné. Přes obecní úřad Vám zařídíme stále, dle vytíženosti, také
rozvoz obědů pro seniory z centra sociálních služeb TEP. Dále mají senioři možnost
jezdit na nákupy a k lékařům po dohodě obecním automobilem.
Letos jsme nemuseli řešit ani jeden případ odloženého zvířete.
Pravidelně stále necháváme zahrát na Českém rozhlase České Budějovice písničku
pro naše jubilanty.
Knihovnu v budově bývalé školy pečlivě spravuje paní Zdeňka Hejdová.
Od dubna k nám zajíždí každé úterý pojízdná prodejna firmy Farma Liška s r.o.,
která má v nabídce zejména hovězí maso z vlastního chovu a masné výrobky.
V květnu dostala naše drahovská hospoda nového nájemce, a to pana Jakuba Jenčíka
a paní Barboru Poláškovou. Hospoda je (mimo vládou nařízené období zákazu
provozování) otevřená denně, obědy jsou 5 dní v týdnu. Přejeme jim, ať se jim u nás
daří.
Nového máme také duchovního správce drahovské farnosti. Pana Stanislava Brožku,
který odešel na farnost Dobrá Voda u Českých Budějovic, vystřídal pan Jan Skibiński .
Musíme také zmínit, že letos poprvé byl použit dron s termovizí při senosečích u SHR
pana Pavla Dvořáka. To se ukázalo jako velmi účinné při vyhledávání srnčat a díky
tomu jich bylo několik zachráněno.
Ke dni uzávěrky, tj. 9.12.2020, je v Drahově 151 trvale žijících obyvatel, byl zde
uzavřen jeden manželský svazek, nenarodil se žádný nový obyvatel a 5 lidí se
odstěhovalo.

INVESTICE OBECNÉHO ÚŘADU v roce 2021
Po výstavbě nové komunikace a parkoviště před kostelem, která proběhla v roce 2018
a po opravě hřbitovní zdi včetně márnice provedené v minulém roce, se letos v červnu
uskutečnila oprava Mariánské kapličky pod hřbitovem. Technický stav objektu
kapličky byl již delší dobu neutěšený, zvláště při pohledu zvenčí. Původní střešní
krytina byla silně porostlá mechem, rámy obloukových oken byly značně prohnilé,
některé skleněné tabulky byly rozbité a tím se dovnitř kapličky, zvláště ze západní
strany, dostávala vlhkost. Nátěry vnějších i vnitřních omítek byly vybledlé a někde se
odlupovaly. Naštěstí výklenek stavby naproti vchodu s vyobrazením Panny Marie
s Ježíškem na modrém pozadí od akademického malíře Ladislava Rektorise byl
v dobrém stavu a žádný odborný zásah nevyžadoval. Ve výběrovém řízení
na zhotovení uvedené zakázky byla vybrána stavební firma Stanislav Bůžek z Veselí
nad Lužnicí, která předložila nejnižší cenovou nabídku ve výši 171 409,62 Kč včetně
DPH. Na akci „Oprava Mariánské kapličky" požádala obec Drahov o dotaci
z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje ve výši 108 000,00 Kč. Tuto dotaci
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nám Jihočeský kraj poskytl v plné výši. Mariánská kaplička je památkově chráněný
objekt, a tudíž její oprava podléhala závaznému stanovisku orgánů státní památkové
péče.
Obec zadala vypracování projektové dokumentace na základní technickou
vybavenost lokality U Hřiště, kde se počítá s výstavbou rodinných domků. Smlouva
byla uzavřena s firmou HYDROSED s.r.o. Základní technická vybavenost spočívá
ve zhotovení rozvodu vody, kanalizačního řádu včetně blokové ČOV, komunikace
včetně jejího odvodnění, vybudování chodníku, veřejného osvětlení a rozvodu
elektřiny k jednotlivým parcelám. Cena za tuto dokumentaci činí 395.670, - Kč
vč. DPH.
Dále jsme nechali odborným dendrologem ořezat nebo svázat několik stromů
v intravilánu obce.
V průběhu roku byly opraveny všechny lavičky na návsi.
V létě zprovoznil pan František Havlíček spolu s Pavlem Čulíkem pumpu u Mariánské
kapličky. Upozorňujeme všechny, že voda z ní není pitná!!!
Na podzim byly opraveny zdi v přízemí budovy bývalé školy a byly vymalovány
chodby a schodiště.
V prosinci byl kompletně vymalován sál u drahovské hospody, vstupní chodba
i toalety.
Pokračovalo se v těžbě kůrovcového dřeva.
Nyní už 2 x do roka necháváme vysíct příkopy kolem obecních komunikací.
A na konci roku jsme zadali vyhotovení obecního znaku a vlajky.

Výsledky voleb do Krajského úřadu Jihočeského kraje v obci:
Volební účast 51,56 %
STAN 18,18 %

KSČM 4,55 %

ČSSD 15,15 %

KDU-ČSL+TOP 09 3,03 %

ODS 15,15 %

SPD 1,52 %

ANO 13,64 %

Zelení 1,52 %

JIH 12 13,64 %

Z 2020 1,52 %

Piráti 10,61 %

DSSS 1,52 %
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PLÁNY PO ROK 2021
V roce 2021 bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele zóny technické vybavenosti
pro lokalitu U Hřiště. Tato investice bude rozdělená do několika let.
Stále budeme v lese pokračovat v těžbě kůrovcového dřeva. Současně budeme
na vykácených místech vysazovat nové stromy dle plánu lesního hospodáře.
Bude vybudováno nové místo pro 3 kontejnery na tříděný odpad, které bude sloužit
zejména pro západní část obce.
Sál dostane nové záclony a závěsy, garnyže a osvětlení. A budova bývalé školy nová
okna.
Provedeme nutné opravy na silnici Drahov – Zlukov.

PROJEVUJEME ÚCTU K ZEMŘELÝM v roce 2020
Věra Dolejšová (91 let)
Josef Benda (70 let)
Marie Škrdlová (95 let, nejstarší obyvatelka Drahova)
František Kouba (72 let)
Kateřina Hejdová (28 let)
Čeněk Novák (83 let)

Letošní rok nám všem ukázal, že přát si zdraví není klišé.
Proto tedy, …. přejeme všem, nejenom v roce 2021, pevné
zdraví. Štěstí a spokojenost s ním přijdou ruku v ruce.
Krásné vánoční svátky přeje zastupitelstvo
obce Drahov.
Všem, kteří se podílejí na dění v obci, moc děkujeme.
Všechna uvedená jména jsou zde zmíněna vždy se souhlasem konkrétní osoby.

Zpracovala Irena Dvořáková
Uzávěrka 3. vydání 9.12.2020
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