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Vážení občané,
jako každý rok touto dobou dostáváte do rukou poslední
letošní vydání Drásovského zpravodaje – vydání vánoční.
Přináší vám opět aktuální informace o dění v Drásově
a o plánovaných aktivitách na rok 2021.

Nové obecně závazné vyhlášky
V průběhu letošního roku byly Zastupitelstvem městyse Drásov schváleny 3 nové obecně
závazné vyhlášky, které přinášejí určité změny
do života našich obyvatel.
Obecně závazná vyhláška o stanovení
koeficientu pro výpočet daně z nemovitých
věcí přináší změnu jak občanům tak podnikatelským subjektům. V návaznosti na výši investic vložených do rozvoje naší obce a budování
občanské vybavenosti bylo přikročeno ke zvýšení daně z nemovitostí. Miliony investované
do komunikací, školství, sportu a komunálních
služeb je nutné promítnout jako prvek kvality
bydlení i do daní z nemovitostí. Daně z nemovitostí nebyly v Drásově upravovány dlouhá léta
a držely se na spodní hranici ve stejné výši jako
v okolních obcích, které neinvestují do školy,
pošty, zdravotního střediska a jiné občanské
vybavenosti. Při úpravě daně z nemovitostí
jsme úzce spolupracovali s Finančním úřadem

pro Jihomoravský kraj s oddělením majetkových
daní a drželi jsme se jeho metodického doporučení. Finanční úřad zpracoval analýzu přímo
pro Drásov dle jeho podmínek, vybavenosti,
velikosti a jiných ukazatelů a doporučil koeficient upravit tak, jak bylo následně zastupitelstvem schváleno. V praxi to znamená, že dojde
k mírnému zvýšení daně z rodinných domů,
kde jsou trvale hlášení občané. Rovněž dojde
k mírnému zvýšení daně ze zemědělské půdy.
Vyšší daň se bude platit z objektů určených
pro podnikání, z garáží a z rekreačních objektů, přičemž do této daňové kategorie spadají
i rodinné domy, ve kterých není hlášen trvalý
pobyt. Touto cestou bude docházet alespoň
k mírnému narovnání deficitu daňových příjmů
od občanů, kteří v Drásově bydlí, ale nemají zde
trvalý pobyt. Podle předběžných propočtů finančního úřadu by mělo zvýšení daňového
koeficientu přinést do obecního rozpočtu Drásova něco přes milion korun, což v dnešní ne-
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lehké době, kdy rozhodnutí naší vlády v oblasti chybějících financí jdou opakovaně na vrub
a k tíži rozpočtů obcí, bude znamenat určitou
pomoc našemu obecnímu rozpočtu.
Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
na vymezených prostranstvích. Účelem této
vyhlášky bylo korigovat negativní chování některých našich občanů a také návštěvníků naší
obce, kteří svou bezohledností narušují poklidný život v naší obci, poškozují obecní majetek
a budí veřejné pohoršení. Přijetí této obecně
závazné vyhlášky nám umožňuje vymahatelnost práva, tj. spáchané přestupky skutečně
postihovat. Přijetí této obecně závazné vyhlášky jsme dlouho odkládali, dá se říci i několik
let, bohužel bezohlednost některých občanů,
kteří nereagují na opakované domluvy nás
k tomu doslova přinutila. Dnes tak bude jednoduše kvalifikováno jako přestupek např. ničení
veřejné zeleně parkováním na travnatých prostranstvích, poškozování, přemisťování a ničení obecního mobiliáře stejně jako aktivity některých podnapilých osob, které posedávají
a polehávají v centru obce a žebrají peníze od
občanů včetně dětí. Přáli bychom si, aby tato
vyhláška nebyla chápána jako omezování svobod občanů nebo zbytečná perzekuce, ale jako
skutečná ochrana pořádku a slušnosti v obci.
Obecně závazná vyhláška, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky.
Tuto obecně závaznou vyhlášku schválilo naše
zastupitelstvo po vzoru mnoha obcí a měst a to
opět z důvodu ochrany pokojného života, životního prostředí a veřejného pořádku. Vzhledem
k tomu, že v posledních letech rok od roku narůstalo používání zábavní pyrotechniky našimi občany v kteroukoliv dobu na kterémkoliv
místě, (první petardy se začaly v Drásově ozývat kolem 20. prosince a tento stav trval téměř
do 3. ledna) rozhodli jsme se i tyty aktivity regulovat. Je více než jisté, že tento krok vzbudí
mnohé kontroverzní reakce a nelibost uživatelů pyrotechniky, na druhé straně výrazně uleví
většině občanů, chovatelům domácích zvířat,
hospodářských zvířat – především koní, lesní
zvěři, ptákům, ovzduší nad drásovskou kotlinou
a v neposlední řadě pak pracovníkům našeho
technického úseku. Dle této obecně závazné
vyhlášky je na území městyse Drásov zakázáno používat zábavní pyrotechniku, přičemž
tento zákaz neplatí:
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• 	31. prosince v době 17.00–18.00,
aby rodiče v případě potřeby
mohli odpálit pyrotechniku
se svými dětmi
• 	31. prosince v době 23.00–24.00
• 	1. ledna v době 0.00–1.00
• 	na základě výjimky povolené obecním úřadem při konání soukromých a veřejných akcí.
Prosíme všechny uživatele zábavní pyrotechniky, aby po jejím odpálení z veřejných prostranství odklidili zbytky pyrotechniky, obaly,
pouzdra a jiný odpad, který použití zábavní
pyrotechniky produkuje.

V získaných dotacích jsme opět úspěšní
Máme velkou radost, že po několika letech
příprav a neočekávaných komplikacích dospěl
do finále záměr plánované cyklostezky Drásov-Čebín. Dohodou mezi obcemi Drásov, Čebín a Malhostovice vznikla myšlenka společného projektu cyklostezek Drásov-Čebín-Malhostovice. Podařilo se úspěšně dokončit projektovou část Drásov – Čebín, kdy cyklostezka
vede po bývalém drážním tělese od podniku
Siemens k čebínské vápence (podnik Mikrop)
a odsud podél silnice až do obce Čebín. Na tuto
část cyklostezky byla na podzim letošního roku
schválena dotace z evropských fondů ITI –
brněnská metropolitní oblast. Celkové náklady
na realizaci cyklostezky v tomto rozsahu činí
30 810 000 Kč, přičemž spoluúčast obcí Drásov a Čebín je 10 %. V současné době připravujeme podklady pro výběrové řízení, které bude
vyhlášeno počátkem ledna. V prvním pololetí
příštího roku budou zahájeny stavební práce,
které by měly být kompletně ukončeny nejpozději do konce roku 2022. Cyklostezka bude
mít asfaltový povrch a bude doplněna vhodnou zelení a mobiliářem. Za úspěch při získání
této krásné a velké dotace vděčíme z velké části Ing. Olze Ondráčkové ze společnosti Oregio,
která pro nás připravovala žádost do evropských fondů a následně bude administrovat
výběrové řízení a dotační management. Věříme, že se nám touto cestou podaří vybudovat
opravdu hodnotné dílo, které budou využívat
jak cyklisté, tak pěší nejen z Drásova. V úseku
u Mikropu Čebín na tuto cyklostezku navazuje cyklostezka kuřimská, která ústí v Kuřimi
u rybníka, takže zbudováním naší cyklostezky dojde ke komfortnímu propojení těchto úseků a bude snadné dojet na kole z Drásova do
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Kuřimi mimo silnice. Nezbývá než doufat, že
i Malhostovicím se podaří dokončit projektovou dokumentaci a v budoucnosti dobudovat
i zbývající plánovaný úsek Čebín-Malhostovice
kolem Malhostovické pecky.
Dalším významným dotačním úspěchem je
získání dotace z Operačního programu Životní
prostředí na projekt Nádoby na tříděné odpady pro Mikroregion Čebínka. Do tohoto projektu se zapojilo 5 obcí našeho mikroregionu
– Čebín, Drásov, Malhostovice, Sentice a Všechovice. V příštím roce tedy dostanou občané
Drásova zdarma (zápůjčkou) 3 barevné popelnice a to na papír, plast a bioodpad. Svoz těchto popelnic bude zajišťovat svozová společnost v pravidelných intervalech. Popelnice budou mít objem 240 l. Celková hodnota projektu
je 3 851 780 Kč z toho podíl dotace činí 85 %.
Nádoby na tříděný odpad jsou jednoznačně
pozitivním krokem naší obce v oblasti odpadového hospodářství a věříme, že budou správně
a důsledně využívány. Doufáme také, že naše
obec bude již ušetřena neutěšených situací
s přeplněnými kontejnery na tříděný odpad
včetně nepořádku kolem nich.

Na Rafandě vzniká nové hřiště
Jak jsme již naše občany v minulosti informovali, dochází na Rafandě k rekonstrukci dětského hřiště. Do stávajícího prostoru dětského
hřiště byla umístěna sestava na prvky workout
a v jarních měsících, jakmile to klimatické podmínky dovolí, budou instalovány i stavební
prvky parkour. Hřiště tak poskytne dostatečné
zázemí pro sportovní vyžití dětí, mládeže i dospělých. Na rekonstrukci tohoto hřiště přispěla naší obci společnost Siemens Drásov částku 500 000 Kč. V jarních měsících bude dokončené hřiště slavnostně otevřeno a v rámci této
slavnosti budou také představeny ukázky
workout a parkour aktivit zkušenými cvičiteli.
Je tedy na co se těšit a věříme, že naše drásovská mládež využije v příštím roce svůj volný
čas pro pěstování své fyzické kondice namísto
posedávání na rampě za obecním domem.

Ocenění Drásovského zpravodaje
Drásovský zpravodaj dostal v letošním roce
ocenění společnosti Kvalikom, z.s., která oceňuje kvalitní komunikaci úřadů s veřejností.
V kategorii radniční listy 2020 získal městys
Drásov 3. místo v okrese Brno-venkov, 3. místo
v krajském kole a 20. místo v celostátním kole.
Ocenění nás velmi těší.

Naše obec se stále rozrůstá

Ruku v ruce s dotačním úspěchem co se týká
nádob na tříděný odpad, jde také schválení dotace na pořízení domácích kompostérů.
O tuto dotaci žádala naše obec na jaře letošního
roku a uspěla. Na základě provedené ankety,
kdy se občané k projektu přihlašovali a prováděli objednávku kompostérů na čísla popisná,
byla sestavena žádost na Státní fond životního
prostředí. Na podzim letošního roku byla dotace schválena a kompostéry budou dle seznamu
přihlášených dodány v průběhu prvního pololetí příštího roku. Jedná se o kompostéry o obsahu 1000 l v požadovaném množství 300 ks
v celkové hodnotě 1 569 612 Kč. Dotace v tomto případě činí 85 % nákladů.
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Na sklonku roku je také na místě zhodnotit
naši obec z pozice matriky a zde jsou čísla za
rok 2020:
V tomto roce se narodilo 25 dětí.
Zemřelo 7 občanů.
Byly uzavřeny 4 sňatky, z čehož 2 naším drásovským úřadem.
K trvalému pobytu se přihlásilo 91 občanů
a 25 bylo odhlášeno.
Celkový počet obyvatel přihlášených trvalému pobytu – 1990.
Martina Bočková
starostka
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Nový uzemní plán
městyse Drásov
Zastupitelstvo městyse Drásov na konci roku
2016 odsouhlasilo pořízení nového Územního
plánu městyse Drásov a v srpnu letošního roku
se v zasedací místnosti městyse konalo jeho
veřejné projednání. Z řad veřejnosti byly k návrhu územního plánu podány námitky i připomínky, které byly zpracovatelem vyhodnoceny.
Z důvodu schválení „Aktualizace č. 1 Zásad
územního rozvoje Jihomoravského kraje“ zastupitelstvem Jihomoravského kraje konaného
dne 17. 9. 2020 byl městys Drásov nucen dne
11. 12. 2020 opakovat veřejné projednání a to
primárně z důvodu převedení záměru územní
rezervy D1-R do návrhu, resp. koridoru dopravní infrastruktury D1. (tedy trasování rychlostní
komunikace R43 v k.ú. Drásov).
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Nový územní plán městyse díky prvkům regulačního plánu stanoví podrobné podmínky
pro vymezení a využití pozemků a pro umístění a prostorové uspořádání staveb na těchto
pozemcích. Může mj. stanovit polohu a orientaci staveb vzhledem k ulici, jejich výšku, velikost jednotlivých pozemků a míru možného
zastavění, odstupy staveb, tvary střech apod.
Nevzhledným fenoménem se na většině obcí
stává plné betonové oplocení max. možné výšky do veřejného prostranství. Tyto stavby nově
vyžadujeme jako pohledově propustné, kde
případnou izolaci má tvořit např. zahradní zeleň.
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Jako ochrana území jsou v novém územním
plánu stanoveny podmínky vypracování územní studie pro větší zastavitelné plochy. Podobně jako je tomu u studie „U hřiště“, městys Drásov bude i nadále preferovat širší veřejná prostranství s prvky veřejné zeleně, zakomponování míst k odpočinku nebo vytvoření herních
ploch pro děti.
Věříme, že pořízení územního plánu již nebude procesně výrazně zdržováno a v první
polovině roku 2021 nový územní plán nabude
účinnosti.
		
Ing. Tomáš Velecký
			
referent městyse

Zima v honitbě
Letošní lovecká sezona se vlivem covidové
pandemie ještě ani pořádně nerozběhla a už se
ve druhé polovině prosince pomalu chýlí ke
svému konci. Neznamená to však, že by tím
drásovští myslivci pro tuto dobu ztratili o svoji
honitbu a zvěř zájem. Naopak, se zimními měsíci jim z hlediska péče o zvěř začíná nejnáročnější období roku. Je třeba zajistit dostatečné
množství příkrmu v podobě kvalitního sena
doplněného o vhodné druhy obilí, které zvěři
nezpůsobuje zažívací potíže. I taková cukrová
řepa dozajista výborně zpestří jídelníček zajícům nebo srnčí zvěři, neboť obsahuje velké
množství potřebné vody.
Pokud budete chtít třeba během Vánočních
svátků přinést zvěři něco dobrého do lesa, nezapomeňte, že donesené krmivo by vždy mělo
být zdravotně nezávadné a co nejpodobnější
potravě, kterou zvířata během roku přirozeně
konzumují – mrkev, jablka nebo kukuřičné klasy jsou určitě vhodnou volbou, naopak kuchyňské zbytky do lesa nenoste – zvěř na takový
druh potravy není zvyklá a mohla by jí způsobit
zdravotní obtíže končící až úhynem.

Dalším důležitým úkolem myslivců v zimě je
udržení klidu v honitbě. To není z nějakého
mysliveckého rozmaru – zvěř, především srnčí,
potřebuje ke trávení své potravy několikahodinová období klidu, během kterého intenzivně
přežvykují. Pokud jsou neustále vyrušovány, ať
už pobíhajícími psy nebo neukázněnými návštěvníky lesa, je proces jejich trávení narušený a zvěř pak není schopna z potravy získávat
potřebné živiny, což vede k celkovému oslabení zvěře, které může v zimních měsících končit
i jejím úhynem. Je to stejné jako by Vás někdo
neustále vyrušoval při snídani, obědě či večeři – v lepším případě se nenajíte a budete mít
hlad, v tom horším skončíte v nemocnici se
žaludečním vředem. Myslete na to prosím během zimních procházek přírodou, kterých jistě
v době coronakrize hojně využíváte, připněte
si svoje pejsky na vodítka a snažte se v lese
příliš nehlučet.
Odměnou Vám bude pohled na jarní zelená
pole se srnčí, zaječí a bažantí zvěří a dobrý
pocit, že k jejich přežití jste během zimního
období svým drobným dílem přispěli také Vy.
MVDr. Jan Sítař
jednatel Mysliveckého sdružení Drásov z.s.
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Fotbal SK Drásov
V letošním roce se fotbal v Drásově konal
v omezené míře. Ačkoliv slavnostní otevření
nové sportovní budovy proběhlo, v Drásově se
fotbal nehrál z důvodu rekonstrukce travnaté
plochy a na jaře z důvodu omezení sportovní
činnosti. Nakonec jsme se ale dočkali a do Drásova se fotbal vrátil v plné parádě. Na začátku
sezony 2020/2021 jsme uspořádali Slavnostní

6

výkop aneb návrat ,,domů“. Věříme, že se budete rádi chodit dívat a fandit našim fotbalistům od těch nejmenších až po ty nejstarší.
Na závěr bychom rádi poděkovali sponzorům
a všem, co se podíleli a značnou měrou přispěli k obnově drásovského pažitu a prosíme, abyste byli ohleduplní jak k travnaté ploše tak k celému sportovnímu areálu. Sportu zdar.  
							
		
SK Drásov
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TJJ LUCKY Drásov a sportovní sezóna 2020
Zimní období 2019/20 jsme trénovali v prostorách našeho oddílu hlavně díky pronájmu
malé kryté jízdárny. Pokud počasí dovolilo, tak
jsme využívali i venkovní jízdárnu. Rok 2020
začal vyhlášením jezdů JMO, získali jsme řadu
ocenění ve voltiži i paravoltiži, mimo jiné i Voltižního koně roku 2019.
Zaměřili jsme se na výchovu mladých nadějných jezdců v pony sportu, dále přípravu na
složení základních zkoušek jezdeckého výcviku (ZZVJ). Voltižní disciplína se začala pečlivě
připravovat na české i mezinárodní závody,
především ME a MS ve voltiži, kde jsme měli
splněnou kvalifikaci. O účast na M-ČR se rozhodli bojovat i naši paravoltižní jezdci.
Ovšem situace s problémem koronavirové
nákazy nám úplně změnila veškeré plány a tím
pro nás nastalo na jaře složité období. Přesto,
jak šel čas a různá nařízení, stihli jsme i v této
velmi „zvláštní“ sezóně výborně reprezentovat. Ve voltižní disciplíně se zrušily všechny
mezinárodní závody, ale M-ČR proběhlo v září
v Tlumačově.

VÝSLEDKY
TJJ LUCKY Drásov na M-ČR ve voltiži 2020
Výprava byla velmi úspěšná, což potvrzuje získání 4 ! medailí pro JMO.
Junior ženy A
1. místo Adéla Kotolová – Landar
4. místo Barbora Trávníčková – Rocky

Soutěž dvojic
1. místo Barbora Trávníčková,
Adéla Kotolová – Landar  
Juniorské skupiny
3. místo „A skupina Drásov“ – kůň Dajána
Soutěž družstva jednotlivců
3. místo (Kotolová, Trávničková, Šemberová)

Paravoltiž
Rozhodli jsme se uspořádat Finále Českého
paravoltižního poháru přímo v areálu našeho
oddílu a to se k velkému štěstí podařilo. Tento
závod měl velký ohlas jak u samotných závodníků, tak i ze stran rozhodčích.
Díky velké obětavosti cvičitelek i rodičů handicapovaných dětí se podařilo cvičencům odjet
na M-ČR do Prahy.
Slavili jsme obrovský úspěch!!! 3 zlaté a jedna bronzová medaile a celková vítězství
v Českém paravoltižním poháru za rok 2020.
1. místo a čtvrté vítězství po sobě
Hanka Šimečkové na koni Valiska
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1. místo Marcela Mikelová
– Valiska
1. místo dvojice Mikelová
+ Šimečková – Valiska
3. místo Lucie Putnová
– Valiska

Pony sport
Zde se vyplatila poctivá příprava a výsledkem bylo 1. místo na Oblastním mistrovství
v pony – Nikita Kovářová –
Lipík

Drezúra a parkur
V rámci ČR jsme získali řadu umístění na předních místech, několik vítězství v těchto disciplínách. Tři naše svěřenkyně úspěšně zvládli ZZJV.
Jelikož jsme museli a musíme více času trávit
v naší „domácí“ stáji, využívali jsme ho v rámci možností na zvelebování, opravy celého zázemí a tréninkových prostor.
Všichni věříme, že se co nevidět vrátíme do
běžného režimu a my se budeme připravovat na
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sezónu 2021, která proběhne nejen na území ČR,
ale i ve světě, což si všichni přejeme.
Děkujeme tímto Městysi Drásov za podporu v letošní tak náročné a složité sezóně.
Věříme, že i v roce 2021 zachováte našemu
oddílu přízeň.
Ještě jednou děkuji za podporu,
za TJJ LUCKY Drásov MVDr. Petra Cinerová
– předsedkyně oddílu
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Vánoční vzpomínání
Vánoce – poslední dny v roce, představují především pokoj, pohodu, setkávání rodin. Nechybí
rozsvícený stromeček a dárky pod ním.
Dnešní doba nám umožňuje prožít vánoce
v pokojné době. Obchody jsou plné zboží. Ale
vždycky to tak nebylo. Ale i přes to je letos vše
jinak. Na vině je celosvětová pandemie covidu-19, která zasáhla bohužel i naši republiku.
Ale jistě všichni průběžně sledují, jak se všechno vyvíjí.
Mladší občané si to již nepamatují, ale starším se vybaví nekonečné fronty v obchodech,
jižní ovoce bylo jenom v předvánočním období a to kolikrát na příděl podle počtu dětí. Ale
přesto se všichni na vánoce vždycky těšili.
Vánoce nejsou jen „Štědrý den“, ale začínají
již adventem.
Advent je začátek liturgického roku, obdobím čtyř neděl před 25. prosincem. Je to doba
očekávání příchodu Spasitele, duchovní příprava na Vánoce a doba rozjímání a dobročinnosti. Dříve to byla zároveň doba postní, kdy
byly zakázány zábavy, svatby a hodování.
V dnešní době už to tak není. V tomto roce je advent od 29. listopadu
do 24. prosince.
4. prosince má svátek sv. Barbora. Žila v 3. století a mimo
jiné je i patronkou horníků.
Pokud v tento den utrhla
svobodná děvčata třešňovou větvičku a ta do štědrého dne vykvetla, tak se do
roka a dne vdá. Tento zvyk
vychází ale pouze z legendy.
6. prosince má svátek sv.
Mikuláš. Je jeden z nejuctívanějších svatých v křesťanském světě. Po celém světě
jsou stovky kostelů zasvěcených sv. Mikuláši. Oslava tohoto svátku je spojena s rozdáváním dárků
dětem (obvykle v předvečer 5. prosince). Sv. Mikuláše obvykle doprovází anděl a čert.
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A máme tu Štědrý den. Je to poslední den
adventu. Připravuje se slavnostní večeře, která
začíná rybí polévkou a jako další chod je tradiční
smažený kapr s bramborovým salátem.
Pod rozsvíceným stromečkem pak jsou již
připraveny dárky, hlavně k radosti dětí. Se Štědrým dnem a zejména se Štědrým večerem je
spojeno množství křesťanských vánočních zvyků a pověr. Jedna z nich je, že kdo se tento den
postí, tak večer uvidí zlaté prasátko.
V televizi se vysílají nové i staré pohádky
a filmy.
Od roku 1990 je 24. prosinec den pracovního
klidu.
Svátek Tří králů, 6. ledna, je považován za
ukončení vánočního období. Římskokatolické
církvi však končí vánoční doba až následující
neděli, kdy se slaví svátek Křtu Páně. Tři králové Kašpar, Melichar a Baltazar se přišli poklonit nově narozenému Ježíši do Betléma.
Nyní chodí na koledu a na dům píší K † M † B.
V Česku od roku 2000 navazuje Česká katolická charita na starou tradici tříkrálových koled
pořádáním Tříkrálové
sbírky.
V předešlých letech
adventní doba v Drásově měla bohatý program. Pod názvem
Vánoce v Drásově
se pořádaly programy pro děti i dospělé, na kterých se podílely místní organizace a spolky. Letos je
všechno jiné.
I přes složité období
přejeme všem pokojné a radostné vánoce
a hodně zdraví v novém roce 2021.

J. S. a D.J.
kronikáři
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Tak trochu jiné Vánoce
S přicházejícím adventem jsme vždy pro vás, naši občané, sestavovali vánoční program.
Dostávali jste jej do schránek, v mnoha domácnostech býval pak připnutý na ledničce nebo
položený u kalendáře po celou adventní dobu. V programu jsme tradičně uváděli kulturní,
společenské, duchovní a sportovní akce, které vánoční čas provázely. V současném nouzovém stavu nebylo možné takový vánoční program připravit. Nevíme, co bude zítra, co za
týden ani v jakém režimu budou probíhat vánoční bohoslužby. I bez vánočního programu
však stále máme mnoho možností z čeho se radovat, čím tento čas vyplnit a jak letošní
adventní čas trávit. Můžeme se věnovat svým rodinám, jít do přírody, navštívit někoho, kdo
je sám a nebo prostě jen jít do svého vlastního nitra, do svého srdce, uvnitřnit se a rozjímat.
Ztišení se a zastavení má svůj hluboký smysl nejen v duchu Vánoc, ale zejména nyní, v této
složité době, kterou každý prožíváme určitým způsobem. Těžký rok, který máme za sebou
je pro mnohé z nás paradoxně požehnáním, protože jsme si mohli uvědomit na čem skutečně záleží: na zdraví, na přátelství a na blízkosti lidí. A až na adventním věnci zapálíme
poslední svíčku a budeme se těšit z kouzla Vánoc, vzpomeňme si, že jsme všichni spolu,
že nikomu se problémy nevyhnuly, někteří z nás přišli o někoho blízkého a všichni jsme
museli překonávat strach; ale jsme tady a jsme na této krásné zemi jeden pro druhého, pro
svého bližního … a na tom záleží.
Vážení občané, přeji vám z celého srdce Vánoce plné radosti, pohody, lásky a klidu,
v novém roce hodně sil, štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů.
Martina Bočková, starostka

PF vytvořil fotoatelier Silvie Drásov
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