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DRAHOVSKÁ ROČENKA
2019
Milí spoluobčané a přátelé obce Drahov,

je to přesně rok, kdy spatřilo světlo světa první zkušební vydání Drahovské ročenky. Vzhledem
k tomu, že o něj byl velký zájem, rozhodli jsme se v této brožuře pokračovat.
Opět Vás chceme seznámit s děním v obci v roce 2019, který nám pomalu končí. A zároveň Vás
seznámíme s plány, které máme pro rok následující, tedy rok 2020.
Tak jako v prvním čísle, tak i nyní, popisujeme akce obecní i hasičské, jelikož nadále velmi dobře
funguje naše spolupráce.

Jdeme na to, již podruhé ……..
KULTURNÍ A JINÉ AKCE V OBCI
19. ledna večer zaplnila kapela CRASH obecní sál při HASIČSKÉM PLESE. Tombola byla jako
vždy bohatá. Za to vděčíme sponzorům, kterým chceme také touto cestou poděkovat.
V sobotu 23. února jsme poprvé uspořádali VEPŘOVÉ HODY.
Počasí letošnímu MASOPUSTU, který byl 2. března, úplně nepřálo. I přesto všechny potěšilo
a pobavilo skoro třicet masek, které se prošly naší obcí. Odpolední dětský karneval se povedl
a věříme, že děti z něj večer odcházely spokojené.
9. března jsme oslavili MDŽ, pro všechny bylo připraveno v pohostinství malé pohoštění.
Každoroční sběr železného šrotu a domovního odpadu se letos uskutečnil již začátkem dubna.
Při této brigádě byl proveden také úklid školního dvora a hasičské pergoly.
16. dubna vyjížděla zásahová jednotka SDH Drahov k POŽÁRU LESA o rozloze 50 x 30 m.
Za pomoci ručního nářadí a hasicího přístroje hasila požár až do příjezdu jednotky SDH Veselí
nad Lužnicí, která požár dohasila. Po likvidaci požáru se na místo dostavila také jednotka HZS
JčK Soběslav, jejíž velitel převzal velení a pomocí termokamery provedl kontrolu požářiště. Všem
našim hasičům, kteří zde zasahovali, patří obrovský dík!!!!!
V dubnu opět chodila děvčata po vsi s NOVÝM LÉTEM, VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ letos připadlo
na 22. dubna. Neodmyslitelnou součástí drahovských velikonočních svátků je ŘEHTÁNÍ
A VELIKONOČNÍ KOLEDA.
Na konci tohoto měsíce jsme dodrželi další jarní tradici, a to STAVĚNÍ MÁJE a PÁLENÍ
ČARODĚJNIC.
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SDH Drahov se v květnu účastnil Okrskového kola v požárním sportu dospělých v Borkovicích.
Družstvo žen obsadilo 5. místo (z celkových šesti družstev), družstvo mužů I. 9. místo (z jedenácti)
a družstvo mužů II. 5. místo (ze šesti). Za reprezentaci jim opět moc děkujeme. Dále nás družstvo
žen reprezentovalo na několika memoriálech.
Dětský den jsme v letošním roce strávili v zábavně-naučném parku MIRAKULUM v Milovicích.
V červnu se konal již 12. ročník TRAKTORIÁDY za účasti 56 strojů různých typů, značek a stáří.
Od Bukovské vody byl pro zábavu dětí zapůjčen skákací hrad. Prezence začala již v 8 hodin ráno,
v 11 hodin proběhla spanilá jízda obcí, což je asi nejvíce sledovaná část celé Traktoriády. Odpoledne
byl vyhlášen nejhezčí traktor celého dne, stala se jím velmi povedená zmenšenina Zetoru 25 A.
Stalo se pravidlem, že událost ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU – ZAHÁJENÍ PRÁZDNIN s našimi
dětmi slavíme. K tradičnímu opékání buřtíků letos přibyla návštěva hasičů z SDH Veselí
nad Lužnicí, kteří nám předvedli svou moderní techniku - CAS 30/9000/540-S2R Scania. Dále se
děti mohly svézt s truck trialovou Tatrou 815 6x6 pana Michala Maška, který je pravidelným
účastníkem mistrovství ČR a ve třídě S4 se stal v této kategorii mistrem ČR za rok 2018.
V letošním roce vyšla POUŤOVÁ NEDĚLE na 7. července. Na pouťové zábavě zahrála Malá
dechovka pana Petra Molíka. V neděli dopoledne si pár členů SDH zahrálo pouťový fotbálek.
Rodiče s dětmi přilákal před místní pohostinství lunapark pana Habicha. Byla zde střelnice,
autodrom, houpačky a skákací hrad. Odpoledne jsme vydražili májku.
V průběhu prázdnin měly děti možnost zahrát si 2 hry „na šipkovanou“. První dobrodružná
večerní hra přivedla přibližně 20 dětí do mlýna Krkavec, kde na ně čekali rodiče, ale hlavně mlynář
s pokladem. Druhá hra měla konec na samotě Vávrovka, kde se nás nakonec sešlo u opékání buřtů
přibližně 60!!!
V půlce července jsme mohli opět odnést vyřazené elektrospotřebiče nebo nebezpečný odpad
do bývalého školního dvora. Stejná služba se bude opakovat každý rok.
Na konci října uspořádalo SDH Drahov brigádu na podzimní úklid obce. Účastnili se nejenom
členové, všem moc děkujeme.
V listopadu jsme dodrželi tradici pořádání LAMPIONOVÉHO PRŮVODU. Letos to byl 11. ročník
a opět se ho účastnilo kolem 50 dětí. Po procházce obcí čekalo na všechny v sále malé pohoštění.
Ve stejném měsíci jsme měli možnost navštívit besedu pana Milana Jináčka na téma NOVINKY
V OBLASTI PRAVIDEL SILNIČNÍHO PROVOZU.
V prosinci vesnicí obcházela sv. Barbora a pár dní poté i sv. Mikuláš s anděly a čerty.
První adventní neděli, letos 1. prosince, jsme na návsi rozsvítili při popíjení punče a ochutnávce
cukroví, společně krásný vánoční stromeček. Vedle něj stojí osvícený betlém.
Na konci roku pořádá SDH Drahov pravidelně výroční schůzi svých členů, kde rekapitulují
uplynulý rok. Letos k tomu přibyla volba nového výboru, která byla známá až po uzávěrce této
ročenky.
V obecním sále pořádáme oblíbenou 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.
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Konec roku 2019, konkrétně 28. prosince, oslavíme v sále s kapelou VICHRBERRY. Tímto Vás
všechny srdečně zveme!!!
V roce 2019 jsme také měli možnost jet za zvýhodněné ceny dvakrát do Prahy do divadla, poprvé
do DIVADLA BEZ ZÁBRADLÍ na komedii KVARTET a podruhé do divadla NA FIDLOVAČCE
na muzikál ŠAKALÍ LÉTA.
V červenci do drahovského kostela Nanebevzetí Panny Marie opět zavítal cyklus VESELSKÁ
OZVĚNA, tentokrát S PÍSNÍ NAPŘÍČ STALETÍMI... od Symfon kvartetu.

INVESTICE OBCE
V letošním roce obec Drahov zadala zpracování územní studie plochy Z3 dle územního plánu
Drahov.
V březnu letošního roku jsme instalovali na začátek, resp. konec obce na silnici II/147 ukazatele
rychlosti. Práci provedla firma SOVT – RADIO Vodňany. Obec zaplatila 132.132,- Kč vč. DPH.
Naopak až na konci roku postavila firma Truhlářství Studený z Veselí nad Lužnicí v sále nové
podium. Stejná firma vyhotovila nové vchodové dveře do budovy bývalé školy. Cena dle nabídky
je 82.764,- vč. DPH za dveře i za podium. Ve zvelebování sálu budeme pokračovat i v roce
následujícím, již nyní jsme zakoupili nové ubrusy.
Největší letošní investicí byla oprava hřbitovní zdi a márnice. Vše provedla firma Bůžek Stanislav
z Veselí nad Lužnicí. Tato akce stála celkem 629.400,- Kč vč. DPH. Z Programu obnovy venkova
Jihočeského kraje obdržela obec dotaci ve výši 215.000,- Kč.
Před vchodem na hřbitov jsme vysadili růže.

V průběhu roku byla provedena těžba dřeva z důvodu kůrovcové kalamity.
Tímto chceme upozornit všechny majitele lesů, že je jejich povinností se o ně starat. Nyní, v době
kůrovcové kalamity, je to obzvlášť důležité. Proto Vás žádáme, abyste prováděli po celý rok
preventivní opatření, jako jsou: důsledné vyhledávání, vyznačování a hlavně včasné zpracování
kůrovcových stromů a dalšího kůrovcového dříví. Dále je nutné včas odstraňovat z lesa veškerý
atraktivní materiál, vhodný pro namnožení kůrovce (polomy, vytěžené dříví, příp. i výrazně
oslabené stromy), a to před začátkem rojení lýkožrouta smrkového.
V letošním roce došlo také k navýšení počtu kontejnerů na plast a papír na parkovišti
před hospodou. Tímto chceme požádat všechny obyvatele, aby veškerý odpad, který vhazují
do kontejnerů, nejdříve sešlápli a tím zmenšili jeho objem. Také prosíme, pokud jsou kontejnery
u spodního parku plné, neodkládejte odpad kolem nádob na zem, ale doneste ho do kontejnerů
na parkovišti před hospodou, kde je kapacita nádob v tuto chvíli dostatečná.
Dále co se týče odpadů, jsme právě na sběrné místo u hospody nově instalovali malou zelenou
nádobu na použité jedlé oleje a tuky. Ty sem vhazujte v neporušených a dobře uzavřených
nádobách.
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Níže uvádíme, pro zajímavost, vývoj třídění odpadů v naší obci:

2015

2018

Směsný komunální odpad

49,3 t

43,51 t

Kompozitní obaly (Tetrapack)

0,11998 t

0,1386 t

Papír a lepenka

1,52 t

1,94 t

Sklo

2,93 t

3,27 t

Plasty

2,2795 t

2,63331 t

Biologicky rozložitelný odpad

28,42 t

81,33 t

Děkujeme všem, co v Drahově třídíte odpad.

PLÁNY PRO ROK 2020
V roce 2020 bude zahájeno územní a stavební řízení v lokalitě U hřiště (zóna Z3 – zamýšlená
lokalita na výstavbu rodinných domů). Na základě územní studie bude vybrán dodavatel
na zhotovení projektové dokumentace.
Dalšími investicemi bude např. oprava Mariánské kapličky, vymalování sálu a koupě nových
kamen do něj. Malovat se bude také v budově školy, kde je dále nutná oprava zdi. Opravit také
musíme taras v malém parčíku u hospody.
Díky kůrovcové kalamitě budou stále prováděny těžební práce v obecních lesích a výsadba nových
stromků na vykácených plochách.

A OSTATN Í ….

HARMONOGRAM SVOZU SEPAROVANÉHO ODPADU ROK 2020

leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
PLAST

každé pondělí v sudý týden

PAPÍR

7

4

4+31

28

26

23

21

18

15

13

10

8

SKLO

22

19

18

15

13

10

8

5

2+30

28

25

23
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Za odpady zaplatí občan nově 350,-Kč, nový poplatek je pro příští rok i pro rekreační objekt, a to
500,- Kč za rok/rekreační objekt.
Popelnice bude společnost AVE CZ odpadové hospodářství vyvážet stále KAŽDÝ PÁTEK ráno
(včetně svátků).
Od 1.1.2020 vyjde v platnost Obecně závazná vyhláška obce Drahov o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.

Poplatek za psa bude v roce 2020 následující:
a) za jednoho psa 30,- kč za kalendářní rok
b) za druhého psa 30,- Kč za kalendářní rok
c) za třetího a dalšího psa 100,- Kč za kalendářní rok
Od 1.1.2020 bude platit nová Obecně závazná vyhláška obce Drahov o místním poplatku psů.

Cena vodného bude 34,34,- Kč za m3 bez DPH. Z důvodu plánované změny ve výši sazby DPH
ze současných 15 % na 10 % se cena pro odběratele v průběhu roku, který platí cenu s DPH, může
změnit z hodnoty 39,49,-Kč za m3 vč. DPH na 37,77,-Kč za m3 vč. DPH.
V únoru zastupitelstvo obce Drahov vydalo nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
na území obce Drahov vč. části Vřesná. Celé znění je k dispozici na obecním úřadě. Toto nařízení
vzniklo z důvodu ochrany našich obyvatel, jelikož se nejenom v naší obci v poslední době stalo, že
domy obcházeli falešní prodejci, např. kosmetiky. Porušení povinností stanovených tímto
nařízením se postihuje podle zvláštních právních předpisů a my máme konečně možnost zákonně
se bránit.
Od ledna letošního roku má Drahov novou obecní kronikářku. V letech 2000–2018 byla obecní
kronikářkou paní Emílie Marková, které za její 19 let dlouhou kronikářskou činnost velmi
děkujeme. Tuto funkci po ní převzala paní Jitka Berkovská ml. Ta má se psaním kroniky z let
1996–1999, kdy už drahovskou kroniku psala, velkou zkušenost.
V létě se dočkaly, nejenom děti, na hřišti nových fotbalových branek.
Dále touto cestou děkujeme Pavlovi Čulíkovi za opravu kapličky „U Jána“.
V roce 2019 jste měli možnost přes obecní úřad provést pravidelné kontroly kotlů a komínů, které
se Vám vždy snažíme zařizovat za zvýhodněné ceny. Opět proběhlo očkování psů, byla zde
i možnost nechat si psa označit čipem, což bude od roku 2020 ze zákona povinné. Od 1. ledna 2020
bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem.
Přes obecní úřad Vám zařídíme stále, dle vytíženosti, také rozvoz obědů pro seniory z centra
sociálních služeb TEP. Další službou pro seniory v obci jsou pravidelné cesty za nákupy
a k lékařům do Veselí nad Lužnicí obecním autem.
Pro zajímavost ještě uvedeme, že jsme v letošním roce řešili pouze jeden případ odloženého zvířete,
kocoura.
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Dále, co se týče koček, se v dubnu v obci objevilo několik případů uhynulých koček s podezřením
na otravu (min. 8). Celá věc byla řešena spolu s Veterinární správou ČR a Policií ČR. Ohnisko
otrav nalezeno nebylo a ať už byl důvod úhynu jakýkoli, apelujeme na obyvatele, aby velmi
důsledně zvážili používání jedu na myši. Tento jed je totiž nebezpečný nejen pro všechna zvířata,
ale i v případě nalezení návnady malými dětmi!!!!
Pravidelně stále necháváme zahrát na Českém rozhlase České Budějovice písničku s přáním
pro naše jubilanty.
.
Už nyní si Vás dovolujeme pozvat na akce, kde je již znám jejich termín konání:
HASIČSKÝ PLES 18. ledna 2020
MASOPUST sobota 22. února 2020
VELIKONOČNÍ ZÁBAVA 4. dubna 2020
TRAKTORIÁDA 6. června 2020
POUŤOVÁ ZÁBAVA 4. července 2020
LAMPIONOVÝ PRŮVOD 16. listopad 2020

Všem, kteří se podílejí na dění v obci, opět patří velký dík.

Do nového roku 2020 Vám všem přejeme mnoho životní pohody,
šťastných rozhodnutí, dobré zdraví, samou radost
a především stále dobrou náladu

Zastupitelstvo obce Drahov a SDH Drahov

Všechna jména v brožuře jsou uvedena vždy se souhlasem konkrétních lidí.
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