Ražice
Kraj: Jihočeský

Okres: Písek

Správní obvod: Písek

GPS souřadnice: 49.240894N, 14.101739E

Nadmořská výška: 386 m n. m.

První pís. zmínka: 1469 (551 let)

Počet obyvatel: 397

PSČ: 398 22

Adresa URL: www.razice.cz

O obci
Ražice jsou vesnice v Jihočeském kraji v okrese Písek. Je to důležitý železniční uzel na křížení
tratí č. 190 Plzeň – České Budějovice a č. 201 Ražice – Tábor. Obec leží 8 km jihozápadně od
města Písek. K obci patří i osady Štětice a Humňany.

Historie obce
První písemná zmínka o vsi Ražici pochází z roku 1469. Kolem roku 1490 patřily Ražice k hlubockému
panství. V 16. století obec náležela k Prácheňskému kraji, v 19. století bývalému protivínskému
panství. Roku 1848 se Ražice staly samostatnou obcí.

Ubytování a restaurace
K příjemnémi posezení slouží místní hostinec.

Okolí a příroda
Nedaleko obce Ražice se rozkládá národní přírodní rezervace Řežabinec a Řežabinecké tůně,
dále rybníky Markovec a Škaredý, místo památné husitské bitvy u Sudomeře s památníkem Jana
Žižky a tvrze v Kestřanech.

Současnost obce
V roce 2007 získala obec Ražice titul Jihočeská vesnice roku. Ve vsi funguje knihovna, přírodní amfiteátr a
kulturní zařízení. V obci Ražice působí sbor dobrovolných hasičů, který se stará nejen o bezpečnost,
ale také se spolupodílí na pořádání kulturních a společenských akcí v obci.

Sportovní možnosti
Lokalitou prochází cyklostezky číslo 1043 a 1147, červená turistická trasa a naučná stezka.

Památky a zajímavosti
Na návsi obce Ražice stojí kaple z roku 1822 a je zasvěcena Navštívení Panny Marie. Druhou
pamětihodností v obci Ražice je výklenková kaple zasvěcená sv. Floriánovi z 2. poloviny 18. století, která se
nachází u křižovatky na ves Lhota u Kestřan.
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Doprava
Dopravu v Ražicích zajišťují vlakové i autobusové spoje. Obec Ražice leží na křižovatce dvou
významných regionálních železničních tratí – České Budějovice – Plzeň a Ražice – Tábor.

Ocenění obce
Obec Ražice získala již několik ocenění v soutěži Vesnice roku.
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