Dražice
Kraj: Jihočeský

Okres: Tábor

Správní obvod: Tábor

GPS souřadnice: 49.429250N, 14.589948E

Nadmořská výška: 465 m n. m.

První pís. zmínka: 1352 (670 let)

Počet obyvatel: 820

PSČ: 391 31

Adresa URL: www.obecdrazice.cz

O obci
Obec Dražice se nachází v regionu Tábor, kraj Jihočeský. Jihočeská obec Dražice leží zhruba 5 km
severozápadním směrem od Tábora.

Historie obce
Vznik Dražic není možno přesně datovat. Nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1352, kdy je
uváděna jako majetek rožmberského panství příběnického. Od kdy Dražice patřily k městu Táboru,
není zjištěno. V květnu a v červnu roku 1420 Oldřich z Rožmberka,

Ubytování a restaurace
V obci se nachází několik restauračních zařízení. Například restaurace Zlatá brána a restaurace Na
hřišti. Ubytování v obci není. Ubytovat se můžete v okolí obce například v Táboře.

Okolí a příroda
Podle klimatické rajonizace ČR patří území do oblasti mírně teplé, klimatického okrsku, který je
charakteristický normálním, popř. krátkým mírným létem a normálně dlouhou mírnou zimou.
Průměrná roční teplota se pohybuje od 7 do 7,5°.

Současnost obce
Obec Dražice mají veškerou infrastrukturu vodovod, zásobovaný z centrálního vedení Tábor - Milevsko,
kanalizace, čistírna odpadních vod, plynovod, telekomunikační kabelové vedení a obec je plně
elektrifikována včetně veřejného osvětlení.

Sportovní možnosti
Obcí Dražice prochází lokální turistická trasa, která vede do malebného okolí obce. Jsou zde také
lokální cyklotrasy. Je zde možnost vodáckých sportů. V obci je také rybník Na Suchých, kde se provozuje
sportovní rybolov.

Památky a zajímavosti
V obci je kostel svatého Jana Křtitele, byl vystavěn Pány z Ústí. Na to poukazují okna s trojlistou růží.
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Možná byl vystavěn spolu s hradem jako hradní kaple. Chrámová loď je postavena z materiálu
rozbořeného hradu. Výklenková kaplička svatého Jana Nepomuckého

Doprava
Obec je po celý rok dobře dostupná automobilem. Dopravu v lokalitě zajišťují autobusové spoje.
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