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červen 2019

Vážení občané,
druhé letošní vydání Drásovkého zpravodaje se opět zabývá nejdůležitějšími událostmi, které nás provázely v uplynulém období i plánovanými akcemi a aktivitami, které nás čekají. Věříme, že toto letní vydání
našeho zpravodaje bude pro vás opět zdrojem informací a aktualit.

Podepsána smlouva mezi obcí a drásovskou farností
Čtvrtek dne 6. 6. 2019 byl pro Drásov významným dnem. V podvečerních hodinách byla
na úřadě městyse Drásov v přítomnosti zástupců drásovské farnosti podepsána mezi městysem Drásov a Římskokatolickou farností Drásov smlouva o dlouhodobém pronájmu objektu
bývalých stavebnin, resp. v minulost bývalé

traktorové stanice. Jedná se o areál při výjezdu
z Drásova na Tišnov. Tento objekt včetně nádvoří je církevní restitucí, v současné době
v havarijním stavu. Je to strategické místo se
zpevněnou plochou poblíž centra obce a proto
městys Drásov usiloval o jeho pronajmutí. Po
rekonstrukci objektu v tomto areálu vznikne
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zázemí pro naše technické
služby – shromáždíme zde
veškerou naši komunální techniku a technický materiál,
bude zde zázemí pro zaměstnance technického úseku, dílna a sklady. Dále jak jsme již
avizovali, bychom v další části areálu chtěli upravit prostory pro služby občanům a to
např. pálenici a moštárnu.
V přední části objektu, kde
dnes sídlí truhlář pan Petr
Stehlík, zůstane tato jeho provozovna, avšak i ta projde stavebními úpravami. Nájemní
smlouva s farností byla uzavřena na dvacet let s možností prodloužení. Nutno říci, že
přestože mezi samosprávou
naší obce a drásovskými farníky panují dlouholeté přátelské vztahy založené na krásné lidské spolupráci, některé
požadavky v návrhu nájemní
smlouvy stran Biskupství
brněnského byly pro nás neakceptovatelné a to ať už se týkalo výše měsíčního nájmu,
tak nesmyslných až absurdních omezení, které bychom
jako pronajímatel museli akceptovat. Nakonec však po téměř
ročních dohadech přistoupilo
biskupství na naše podmínky
a byla uzavřena a podepsána
smlouva, která je oboustranně
výhodná. Největší zásluhu na
celém tomto úspěšném procesu má náš drahý pan farář
otec Pavel Kopecký, na jehož
přímluvu u pana biskupa
změnilo Biskupství brněnské
svůj postoj a vyšlo vstříc obci.
Chtěla bych touto cestou za
nás za všechny – za celý Drásov, otci Pavlovi poděkovat,
protože jeho zásluhou získá
obec na dlouhá léta zázemí
pro výkon technické správy
obce.
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Nová klimatizační jednotka

Stavební práce v naší školce jsou
v plném proudu
Jak jsme v předchozím vydání Drásovského
zpravodaje naše občany informovali, probíhají v současné době v naší mateřské škole stavební úpravy – instalace vzduchotechniky
a chlazení. Kromě odborné části – samotné
dodávky a instalace vzduchotechnických jednotek, kterou provádí společnost Climfil Brno,
bylo zapotřebí ještě doprovodných činností
a to z okruhu zednických, elektrikářských
a vodoinstalatérských profesí. Všech těchto
činností se na naši žádost navzdory své kapacitní vytíženosti ujaly místní firmy, které na
místě odvádí vzájemně sladěnou profesionální práci. Jedná se o místní stavební firmu
BalaStav, která provádí stavební přípravu, zapravení
a vytváří ve středových zděných částech nové stropy
s osvětlením, společnost
Elektroinstalace Heger, která provádí odborné zapojení
klimatizačních jednotek
včetně dodávky a zapojení
nového osvětlení a pana Vladimíra Čecha, našeho správce ČOV, který zajišťuje instalatérskou část, tedy odvod
kondenzátu. Všechny práce
probíhají za plného provozu
školky, vždy postupně po třídách. Velký obdiv a dík patří
všem zaměstnancům školky,
paním učitelkám a paní ředitelce za vzornou spolupráci.
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Nové stropy

Termíny prací a financování nástavby ZŠ
Na žádost některých občanů k problematice
naší velké stavby – nástavby ZŠ Drásov uvádíme informace o termínech realizace. Stavební
práce na objektu dle uzavřené smlouvy o dílo
by měly končit nejpozději 20. 2. 2020. Dále proběhne dodávka vybavení, která bude předmětem samostatného výběrového řízení. Škola

Bourací práce na střeše
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Nové povrchy sportovních ploch
úspěšně dokončeny
V jarních měsících letošního roku byly úspěšně dokončeny povrchy sportovních ploch
v našem sportovním areálu. Velké nadšení
vzbudil v měsíci dubnu nový povrch drásovského kluziště, který je od okamžiku zhotovení
hojně využíván širokou veřejností všech věkových kategorií. Vstup na toto sportoviště je
bezplatný, avšak bude opět vytvořen a vyvěšen rozvrh jeho užívání, aby bylo zjevné, kdy je

bude plně připravena na provoz od 1. září 2020. Předpokládáme, že po ukončení hrubých
stavebních činností, bude částečně uvolněno zadní parkoviště, což by mohlo být zhruba
od září letošního roku. Co se
týká financování stavby, toto
je rozděleno do dvou částí.
Částka 41 373 866,39 Kč bude
uhrazena z dotace Integrovaného regionálního operačního programu. Částka ve výši
7 980 000 Kč, která představuje
tzv. neuznatelné výdaje (vše,
co se týká stavebních aktivit
ve stávajícím objektu) a vlastní zdroje dofinancování (dotace činí 90% uznatelných nákladů a 10% je na bedrech našeho rozpočtu). Na tuto druhou
částku byla Zastupitelstvem
městyse Drásov schválena
úvěrová smlouva s Komerční
bankou, a.s., za výhodných
podmínek jako investiční municipální úvěr na spolufinancování projektu s dotací IROP.

Nový povrch kluziště

Tenisový kurt
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kluziště možno využívat pro míčové a kolektivní sporty a kdy pro individuální in–line bruslení veřejnosti. Od měsíce května se může naše
obec pochlubit také krásným novým tenisovým
kurtem s umělou trávou, který posunul rekreační drásovský tenis na vyšší úroveň. Režim
využívání tohoto kurtu pokračuje dle již nastavených pravidel formou rezervačního systému za úplatu. Vzhledem k příznivé finanční
situaci obce rozhodla Rada městyse Drásov
na svém zasedání dne 12. 6. 2019 o objednávce
umělého povrchu i na druhý tenisový kurt.

Naše aktuální dotační úspěchy
Jako každým rokem podal městys Drásov
i letos na počátku roku několik žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského
kraje a byli jsme úspěšní. Na realizaci záměru
„Péče o veřejnou zeleň v Drásově“ jsme získali dotaci ve výši 50 000 Kč na dosadbu rostlin
v záhonech, doplnění kůry, dosazení stromků.
Dále jsme opět získali dotaci ve výši 20 000 Kč
na organizaci tradičního letního festivalu
Drásovské kulturní léto, který se letos uskuteční dne 17. 8. 2019. Na vybavení naší jednotky
SDH Drásov věcnými prostředky požární ochrany byly schváleny Drásovu dvě dotace – jedna
ve výši 32 000 Kč a jedna ve výši 167 000 Kč.
Prostřednictvím mikroregionu Čebínka jsme
požádali o dotaci na konání Slavnosti mikroregionu, která proběhne dne 20. 7. 2019 a na

tuto akci nám byla schválena dotace ve výši
33 000 Kč. Největším úspěchem však bezesporu je získání dotace z Ministerstva vnitra –
Hasičkého záchranného sboru na pořízení cisternové automobilové stříkačky pro naše hasiče ve výši 2 500 000 Kč. V současné době
připravujeme výběrové řízení a pokud vše půjde
podle plánu, tak za finanční spoluúčasti Jihomoravského kraje a městyse Drásov převezmou
naši hasiči v první dekádě příštího roku novou
požární cisternu.

Novostavba budovy sportovního zázemí
– aktuální stav sbírkového účtu
Děkujeme našim občanům, kteří průběžně
přispívají do veřejné sbírky „Drásov sportu.“
V průběhu měsíců dubna a května do naší sbírky přispěli: Petra Mojžíšová, manželé Kolářovi,
Iva a Michal Jasanští, Ivan Máčka, Miloš Los,
Miroslava Kreslíková. Zvláštní poděkování
patří paní Markétě Heislerové za organizaci
krásné akce „Běžím pro Drásov,“ jejíž výtěžek
ve výši 13 170 Kč byl věnován na naši veřejnou
sbírku. Aktuální stav sbírkového účtu k dnešnímu dni činí 155 361 Kč. Sbírka stále pokračuje a poslední možnost podpořit tuto krásnou
a potřebnou stavbu budou mít občané 20. 7.
2019 při příležitosti slavnostního otevření nové
multifunkční sportovní budovy. Poté bude sbírka ukončena a jména všech dárců budou zveřejněna na pamětní tabuli umístěné na budově.

Akce, plánované na období letních prázdnin
20. 7. 2019 – Slavnost mikroregionu a slavnostní
otevření nové multifunkční sportovní budovy
10. 8. 2019 – Volejbalový turnaj o pohár městyse
Drásov, memoriál Josefa Mrkose
17. 8. 2019 – Drásovské kulturní léto
24. 8. 2019 – Tradiční myslivecké odpoledne na
myslivecké chatě
Vážení občané, přeji vám všem krásné léto,
odpočinek a načerpání sil z letního sluníčka.
Dětem přeji skvělé prázdniny plné zážitků a té
pravé prázdninové pohody.
Mgr. Martina Bočková
starostka
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Komise životního prostředí v Drásově
Milí spoluobčané,
jak již bylo zmíněno v minulém vydání
zpravodaje, byla radou městyse Drásova
v aktuálním volebním období ustavena Komise životního prostředí. Rád bych vás na
stránkách zpravodaje pravidelně informoval
o činnosti této komise.

Ukliďme Česko – ukliďme Drásov
První aktivitou, kterou jsme jako
komise zorganizovali, byl sběr odpadu uvnitř i vně naší vesnice.
Je příznačné, že se vše podařilo
domluvit na sobotu 6. dubna,
která byla v rámci iniciativy
„Ukliďme Česko!“ hlavním úklidovým dnem. Navzdory deštivému počasí se ráno sešla téměř čtyřicítka dobrovolníků.

Velký dík za hojnou účast patří především
mysliveckému sdružení a obdiv všech přítomných si zasloužilo i několik maminek a rodin
s dětmi.
Celou akci můžeme hodnotit jako úspěšnou, protože se podařilo obejít celý Drásov
i silnice a lokality našeho katastru mimo samotnou obec. Nasbírali jsme několik vleček
odpadků. Bohužel jsme především v lokalitě pod Klucaninou a silnici od parku na
Železné naráželi v hojném počtu na staré
pneumatiky a objevili jsme i jednu černou skládku na okraji lesa.
V příštím roce bychom akci „Ukliďme Česko!“ rádi zopakovali. Cílem
může být především otevřít akci
více rodinám s dětmi a zajistit propagaci ještě o něco dříve než tři
týdny před termínem.

Ukliďme Česko! Ukliďme Drásov!
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Iniciativa „Nesekejte trávníky nakrátko“
Členové komise se shodli, že v naší obci podpoříme výzvu „Nesekejte trávníky nakrátko“.
S touto iniciativou přišlo Ministerstvo životního
prostředí. Vzhledem k tomu, že Drásov se
nachází v rámci ČR v jedné z nejsušších oblastí,
rádi bychom vyzvali občany, aby to zohlednili
při údržbě travních porostů na svých zahradách a předzahrádkách. Nízký anglický trávník sice vypadá hezky, nicméně travní porosty
hrají významnou roli při zadržování vody
v krajině. Nízké sečení v kombinaci s obdobím sucha a tropickými teplotami negativně
ovlivňuje životní prostředí a nakonec i trávník
samotný. Proto prosíme obyvatele Drásova,
aby se snažili sekat trávníky vždy alespoň na
10–15 cm výšky a zároveň zohlednili i aktuální
počasí a se sečením v případě velkého sucha
počkali.

Luční trávníky v ulici Pod Mlýnem

Další aktivity komise
Kromě výše zmíněného bychom v okolí naší
obce rádi vyznačili hipostezky, tedy trasy doporučené pro jezdce na koních. Tento bod je
momentálně v rámci komise v přípravné fázi.
Rovněž se zabýváme diskusí nad možnostmi,
jak v krajině kolem Drásova zmírnit dopady
sucha, zlepšit vsak vody či zajistit menší dopad větrné a vodní eroze. Tento bod se dotýká
celé koncepce budování krajinotvorných prvků
v katastru Drásova. Hlavní podněty a návrhy
přichází od zástupců mysliveckého sdružení.
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Dalším tématem, které se během letošního
roku zrealizuje, je přidání košů na psí výkaly
ve vytipovaných lokalitách, především v nově
vybudované zástavbě. V lokalitě Trávnické již
byly koše instalovány a další snad brzy přibudou i v nové zástavbě směrem na Malhostovice i v lokalitě „Sluneční vrch“ či v drásovském
parku.
za Komisi životního prostředí
Josef Lavička
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Mladí volejbalisté končí sezónu
S koncem školního roku končí i pro mladé
celky drásovského volejbalu sezóna. Ohlédnutí je příjemné – ze sedmi družstev jich pět
skončilo na tzv. bedně. Ve svých soutěžích
obsadila první až třetí místa.
Nejmladší volejbalisté – minivolejbalisté
zakončili sezónu o druhém červnovém víkendu tradičním turnajem družstev, ve kterých
hráli společně se svými rodiči. Tomu předchá-

Oba turnaje měly 12 účastníků a 7. a 8. místo
jim ukázalo, jak velký kus práce jim ještě zbývá
k získání lepších volejbalových dovedností.
Kadetky po náročné sezóně, kdy kromě krajského přeboru (2. místo) startovaly i v celorepublikovém Českém poháru. Zápasy byly spojeny s náročným cestováním po celé ČR. Období po soutěžích měly kromě treninků vyplněny
i přátelskými zápasy, vesměs vítěznými.

zely den předtím dovednostní soutěže, večerní posezení u ohně a společné přenocování
v hale. Tuto organizačně náročnou akci bravurně zvládly jejich trenérky – Ivana Severinová,
Andrea Obručová a Beata Olšarová. Pomocnicemi jim byly starší hráčky z družstva kadetek.
Žákyně se zúčastnily celé řady turnajů, které
jim vyplnily období po mistrovské soutěži. Zvítězily na turnajích v Drásově,
Újezdu u Brna a Velké Bíteši. Velkou
zkušenost získaly na mezinárodním turnaji v Novém Veselí (mj.
celky ze Slovenska a Polska).
Startovaly ve dvou kategoriích
– mladší žákyně a starší žákyně.

Chlapecká družstva – žáci, kadeti i junioři
– dala před turnaji přednost přípravě na novou
sezónu. Ta naplno začne v polovině srpna tradičním (již popáté) týdenním soustředěním
v Letovicích. Ve dvou turnusech se tam vystřídají napřed dívčí a po nich chlapecká družstva.
Celkem je přihlášeno přes 50 hráčů a hráček.
Takže i když drásovský volejbal oslavil v loňském roce již osmdesátiny,
zůstává svými mládežnickými
družstvy stále plný chuti po sportu v dobrém kolektivu a snaze
vítězit. V uplynulé sezóně se to
dařilo, ať je to za rok stejně příjemné ohlédnutí.
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Příprava na druhou ligu začala
Přípravu na druholigovou sezonu 2019/2020
jsme zahájili 2. května brigádou na kurtech
za sokolovnou. 8. května jsme startovali na
VC Brna. Do boje jsme vyslali dva týmy, které
vybojovaly druhé a čtvrté místo. Během léta se
zúčastníme silně obsazených turnajů v Lulči,
Holubicích, Vranově a u nás, kromě toho naši
hráči startují na různých turnajích ať už mužských či smíšených. Již tradičně jsme se přihlásili do Č. poháru, o místu konání a termínu
dosud není rozhodnuto.

V sobotu 29. června se na kurtech za sokolovnou uskuteční již 35. ročník Turnaje smíšených družstev. Turnaj si v poslední době
vydobyl v regionu velmi dobré renomé, má vysokou sportovní úroveň a my vás na něj srdečně zveme.
O změnách v našem kádru i složení soutěže
vás budeme informovat v příštím zpravodaji.
Náš oddíl přeje všem drásovákům hezkou
a příjemnou dovolenou a prázdniny.
Miroslav Řezník
  

Rozpočti si to!
Jak jsme již zmiňovali v minulém čísle, žáci
7.A a 7.B. se zúčastnili soutěže ve finanční
gramotnosti „Rozpočti si to“. Tým ze 7.A, vedený pod jménem „KAKTUSY“ velmi úspěšně
zabojoval v regionálním kole v Brně a postoupil z 1. místa do celorepublikového finále,
které se uskuteční 27. 6. 2019 v Praze. Druhý
tým ze 7.A, který reprezentoval naši školu pod
jménem „SERPENTS“, se umístil na krásném
6. místě. Moc gratulujeme a držíme palce do
dalšího kola!!!

1. místo: Lukáš Halouzka, Vendula Kučerová, Eliška Votavovlá, Nela Timková
6. místo: Markéta Vondráková,
Lucie Bílková, Patricie Chvátalová, Martina Musilová
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Příměstské tábory
Stejně jako v předešlých čtyřech letech,
i v tom letošním pořádá školní družina při ZŠ
a MŠ T. G. Masaryka Drásov v prvních prázdninových týdnech příměstské tábory. S přibývajícím počtem zájemců rozšiřujeme jejich nabídku a snažíme se co nejvíce vyhovět zaměstnaným rodičům.

V nabídce jsou různě zaměřené tábory: sportovní, turistický, farmářský nebo poznávací,
během kterých děti nejen smysluplně tráví
volné prázdninové dny, ale díky pestrosti aktivit prožívají nezapomenutelná dobrodružství,
poznávají nové kamarády a odnáší si spoustu
nových zážitků.

Školní družina při ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Drásov
Vás zve na příměstský tábor

CESTA KOLEM SVĚTA
S ELIŠKOU A TERKOU I.
Termín konání: 1.– 4. července 2019

Čeká nás týden plný dobrodružství, tvoření a her,
při kterých navštívíme různé země světa a užijeme
si spoustu zábavy a poznání.
Cena: 1.600 Kč (v ceně oběd, pitný režim,
pojištění, pedagogický dohled, materiál na tvoření,
jízdné a vstupné na dva výlety)
Scházet se budeme v 7.30 ve škole,
rozcházet v 15.30 hod.
Táborníky můžete přihlásit od 1. 3. 2019 od 8.00 hod.
hodin na email tereza@vavera.eu, emailem obdržíte informace o odevzdávání
vyplněných přihlášek a provedení platby za tábor.
Příměstský tábor je určen pro žáky 1.–5. ročníku ZŠ Drásov, volná místa budou
od 25. 3. 2019 nabídnuta žákům ostatních škol.
Těší se na Vás Eliška Nováková a Terka Vaverová
tel.: 774 888 996
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emádyv es ěnčelops ,darh ýkěvodeřts
emítárv es icnok an a mívtsžurdorbod az
.itsonsačuos od těpz
,mižer ýntip ,yděbo :ejunrhaz čK 000.2 aneC
,íneřovt an láiretam ,rozod ýkcigogadep ,ínětšijop
.énputsv a éndzíj
.doh 00.61 – 03.51 v tezáhczor ,elokš ev 03.7 v emedub es tezáhcS

Příměstské tábory pořádané školní družinou v červenci
liame an nidoh2019
00.8 do 9102 .3 .1 do tisálhiřp etežům ykínrobáT
1.– 4. 7.
8.– 12. 7.
15.– 19. 7.
22.– 26. 7.

hcýněnlpyv ínávádzvedo o ecamrofni etížrdbo meliame ,zc.vosardmgtsz@apuoks

Cesta kolem světa (ještě 5 volných míst)
.robát az ybtalp ínedevorp a kešálhiřp
Malý farmář (obsazeno)
uodub atsím ánlov ,vosárD ŠZ ukínčor .5–.1 ykáž orp nečru ej robát ýkstsěmířP
Léto u koní (obsazeno)
.lokš hcíntatso můkáž atundíban 9102 .3 .52 do
Dobrodružná výprava (obsazeno)
587 167 877 :.let ,ápuokS eicuL :ecamrofnI
Výprava do minulosti (ještě 4 volná místa) 182 725 877 :.let ,ávobrS aleahciM
Cesta za pokladem (obsazeno)
Hry bez hranic (obsazeno)

Školní družina při ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Drásov
Vás zve na příměstský tábor

VÝPRAVA DO MINULOSTI
Termín konání: 15. – 19. července 2019

Užijeme si týden plný zábavy, výletů
a tvoření. Vyzkoušíme si hry našich rodičů,
zahrajeme si na paleontology, navštívíme
středověký hrad, společně se vydáme
za dobrodružstvím a na konci se vrátíme
zpět do současnosti.
Cena 2.000 Kč zahrnuje: obědy, pitný režim,
pojištění, pedagogický dozor, materiál na tvoření,
jízdné a vstupné.
Scházet se budeme v 7.30 ve škole, rozcházet v 15.30 – 16.00 hod.
Táborníky můžete přihlásit od 1. 3. 2019 od 8.00 hodin na email
skoupa@zstgmdrasov.cz, emailem obdržíte informace o odevzdávání vyplněných
přihlášek a provedení platby za tábor.
Příměstský tábor je určen pro žáky 1.–5. ročníku ZŠ Drásov, volná místa budou
od 25. 3. 2019 nabídnuta žákům ostatních škol.
Informace: Lucie Skoupá, tel.: 778 761 785
Michaela Srbová, tel.: 778 527 281
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Malá historie Drásova
I kronika má svá výročí. Letošní rok dává
možnost zajímavému výročí a to 55 let (dvě
stejné číslice). Odpovídá tomu rok 1964. Podívejme se jak vypadal Drásov v tomto roce a jak
jej zachytil do kroniky tehdejší kronikář pan
Otmar Jurnečka.
Drásov měl v tomto roce 1122 obyvatel a 284
domů. Občané vlastnili 329 radiopřijímačů a 212
televizorů. Telefonních stanic bylo jen 44.
V obci provozovalo svojí činnost 18 spolků
a organizací.
O některých se zmíníme podrobněji. Bylo tady
7 prodejen a 1 hostinec: samoobsluha – Behm
Josef, prodejna (u Horáků) – Týcová Božena,
průmyslové zboží – Brodecký Miroslav, mléko,
pečivo – Dvořáčková Anna, textilní prodejna
(u Vyzinů) – Dušková Věra, prodejna masa –
Brodecká Frant., obuv (dnes knihovna) – pan
Radlička, pohostinství – Zicha Stanislav.
Z organizací byly nejvýznamnější:
JZD – pěstovalo obvyklé plodiny pro tuto
oblast – pšenici, žito, ječmen, oves, cukrovka,
brambory, mák. Z živočišné výroby byly krávy,
prasata, slepice, ale také 17 koní. JZD patřilo
k nejlepším v celém Jihomoravském kraji, obdrželo od svého založení v roce 1957 do roku
1964 celkem 15 vyznamenání.
MEZ – továrna na výrobu elektrických motorů. Závod měl 618 zaměstnanců. V tomto
roce zanikl samostatný podnik, jehož součástí
byly ještě závody v Nedvědici a Štěpánově
nad Svratku a stal se součástí MEZ Brno n.p.
Obrat v tomto roce byl 67,8 mil. Kč. Elektromotory se vyráběly pro válcovny, povrchové
doly atd.
Závod vlastnil v té době již rekreační středisko Mílovy a byly tam postaveny 4 zděné chatky
rodinného typu. Zaměstnanci se zde rekreují
dodnes.

MNV – v tomto roce byly 14. 6. volby. Voličů
bylo 791 a účast byla 100%. Jak jinak? Předsedou se stal neuvolněný Ondráček Rudolf, tajemníkem byl Kozelek Oldřich z Malhostovic.
Dokončena byla kanalizace k Malhostovicím
a ulice Rafanda.
OÚNZ – pobočka Drásov, jako lékař končí
MUDr. Ivo Rašovský a nastupuje místní rodák
MUDr. Vítěslav Rašovský, zdravotní sestra je
Emílie Drimlová. Měsíčně ošetřují až 850 pacientů. Zubní ordinace je v hotelu naproti závodu MEZ nyní Siemensu a pracuje tam MUDr.
Milada Navrátilová a sestra je Helena Medunová. Počet pacientů za měsíc je 550.
Myslivecká společnost se sloučila se Všechovicemi a Skaličkou, předsedou byl Fic Josef.
Československý svaz požární ochrany – měl
49 členů a předsedou byl Jan Beran, velitelem Otmar Bárta, jednatel Ladislav Jurnečka.
V tomto roce zasahovali při hašení ohně u Podala Josefa, kde hořela kůlna.
Jako zvláštnost – zaniklo kino v Drásově.
V obci byly dvě kina. Jedno bylo na jevišti sokolovny a promítalo v sobotu a v neděli a druhé
bylo v závodní jídelně MEZ a promítalo ve
středu. Toto kino hojně navštěvovala mládež.
Z dalších organizací a spolků v obci byly:
Československý svaz žen, Osvětová beseda,
Sokol, Červený kříž, Svazarm, Československý
svaz mládeže… Mnohé spolky zanikly změnou
politického uspořádání.
Na závěr jedna událost z roku 1964. Tehdejší MNV byl požádán Československou akademií věd, aby pořídil soupis pomístních názvů
lokalit v obci. Toto bylo sepsáno a celkem bylo
pojmenováno 27 lokalit např. Močidlo, Sekery,
Vinohrad, Čedlosy atd.
Tímto jsme vám přiblížili pohled do malé
historie Drásova. V příštím zpravodaji přiblížíme občanům období v 15. století.
Kronikáři J.S a D.J.
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