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Vážení občané,
s prvními jarními dny k vám přichází také první letošní vydání našeho
Drásovského zpravodaje. Věříme, že na jeho stránkách opět načerpáte
informace o dění v Drásově a zajímavosti ze života drásovských spolků.

Nástavba ZŠ Drásov – zahájení stavby
Jak jsme již informovali v předchozích číslech
Drásovského zpravodaje, získala naše obec v loňském roce dotaci na realizaci projektu: „Nástavba
ZŠ Drásov č.e. 32, – navýšení kapacity školy –
odborné učebny,“ z evropských fondů. Na počátku letošního roku probíhalo výběrové řízení na
dodavatele této stavby a byly prováděny administrativní úkony ve vztahu k dotaci. Vítězem výběrového řízení se stala společnost STAVKOM
spol. s.r.o. z Boskovic, která má bohaté zkušenosti s výstavbou školských zařízení, veřejných budov a bytů. Cena díla v tomto případě činí
42 894 437 Kč z čehož 90 % uznatelných nákladů
činí dotace. Stavba bude zahájena již v tomto
měsíci a kolaudace je plánována na březen 2020.
Celá stavba bude probíhat za provozu, tedy ve
ztížených pracovních podmínkách jak pro stavebníky, tak pro naše žáky a učitele. Bohužel nelze
jinak – nemáme žádné kapacity a učebny, kam
bychom v průběhu stavby naše žáky přestěhovali, proto i v rámci výběrového řízení byla stanovena podmínka, že stavba bude prováděna za
provozu. Nejhlučnější a nejrozsáhlejší stavební

aktivity jsou naplánovány na období letních
prázdnin. Po celou dobu stavby také zůstanou
v provozu lékárna, cukrárna, spotřební zboží
a veterina. Co se našich občanů bezesporu negativně dotkne je skutečnost, že bude naprosto
uzavřeno zadní velké parkoviště za obecním
domem. Tento krok je z bezpečnostního hlediska
nevyhnutelný, neboť zde bude zřízeno staveniště
včetně stavebního jeřábu, s četným pohybem
stavební techniky a dodavatelů stavebních materiálů. Protože nedisponujeme náhradní odstavnou plochou pro parkování, budou muset řidiči
v období zhruba od začátku května do konce
srpna parkovat svá vozidla na ulici Všechovická,
podél přerušované čáry v souladu s vyhláškou,
(zhruba od drásovské fary směrem dolů), kde je
dostatečný prostor a dále pak na parkovišti před
Sokolovnou. Jsou to sice nějaké kroky navíc, ale
je to situace dočasná a musíme to vydržet všichni. Rovněž bychom chtěli opět poprosit naše
občany, aby svá auta neparkovali před obecním
úřadem, pokud nejdou na úřad nebo na poštu.
Stále se zde odstavují auta, která blokují provoz
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úřadu a pošty, poštovní dodávky musí parkovat
v jízdním pruhu a vzhledem ke špatným rozhledovým poměrům dochází k ohrožování bezpečnosti provozu. Neprodleně po dokončení hrubé stavby bude parkoviště opět částečně zprovozněno.
Jako v případě všech velkých staveb i tentokrát
budeme všichni muset vynaložit určitou dávku
trpělivosti a tolerance v souvislosti se stavební
činností, ale útěchou nám může být vidina, že na
našem náměstí vznikne krásná budova, která je
nejen esteticky povznese, ale především bude
definitivně vyřešen problém s nedostatečnou
kapacitou naší základní školy. Drásov má stále
ještě velké množství rozvojových ploch se stavebními parcelami a lze očekávat příliv obyva
tel a nových dětí v horizontu několika dalších let.
Je a vždycky bylo naší prioritou, aby každé drásovské dítě mělo své místo v drásovské škole
a školce. Zkušenosti sousedního Tišnova, který
se rozhodl zrušit školské obvody z kapacitních
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důvodů, nechť jsou nám potvrzením správného
směru našeho úsilí, neboť budeme moci mimo
jiné zachovat také historickou spádovost naší
školy pro děti z Nuzířova, Malhostovic, Čebína,
Skaličky a Všechovic.

Anketa k rekonstrukci zdravotního střediska
V průběhu měsíce prosince 2018 probíhala
v Drásově anketa, v rámci které se naši občané
vyjadřovali k variantám plánované rekonstrukce
zdravotního střediska. Do ankety se zapojilo celkem 188 občanů. S převahou zvítězila varianta D,
kterou můžete vidět na přiloženém obrázku.
Vedení městyse ctí názor občanů a na základě
vítězné varianty bude zpracován podklad pro
výběrové řízení na projekční práce. Tyto by se
uskutečnily dle předpokladu v roce 2020. Postupnými kroky za použití všech dostupných finančních zdrojů pak budeme směřovat k samotné
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realizaci rekonstrukce, která přinese jak technické zhodnocení a modernizaci budovy, tak
zlepšení rozhledových poměrů na drásovské
křižovatce a estetické úrovně našeho náměstí.

Petice za rekonstrukci čebínského nádraží
V průběhu měsíce února měli naši občané možnost na petičních místech – na úřadě městyse
a na poště Partner svým podpisem podpořit petici „Za rekonstrukci čebínského nádraží“. Myšlenka vzniku této petice byla iniciována Mikroregionem Čebínka a jejími iniciátory jsou starostové z Drásova a Čebína. Současná podoba čebínského nádraží je taková, že přístup na nástupiště k vlakům je téměř nepoužitelný pro seniory
a matky s dětmi. Lidé se zdravotním postižením
jej v podstatě nemohou využívat vůbec. Vlakové
nádraží v Čebíně je uzlovým bodem železniční
dopravy nejen pro občany Čebína, ale také pro
obyvatele sousedních obcí, především Drásova
a Sentic. Petice žádá odpovědné osoby ze Správy
železniční dopravní cesty, aby
urychleně a v zájmu široké veřejnosti zahájili přípravné práce na rekonstrukci čebínské
železniční stanice. Do doby, než
bude rekonstrukce ukončena,
žádá petice zajištění provizorního bezbariérového příchodu
pro rodiče s kočárky a osoby se
zdravotním postižením. V Drásově tuto petici podpořilo přesně 200 občanů. Společně s podpisy z Čebína popř. okolních
obcí bude petice předložena
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k projednání a zaujetí stanoviska vedení Správy
železniční dopravní cesty. Věřme, že tato iniciativa
nezůstane bez odezvy a dočkáme se bezpečného
vlakového nádraží, které bude přístupné všem
cestujícím bez ohledu na jejich možná omezení.

Podpora spolkové činnosti z rozpočtu
městyse Drásov
Stejně jako v předchozích letech byly začátkem
letošního roku schváleny dotace z rozpočtu městyse Drásov na provoz a činnost drásovských
spolků a sdružení. Bohatá spolková činnost je
v Drásově tradicí a vedení obce si jí nesmírně váží
a podporuje ji. Vždyť vše, co spolky dělají, činí
pro občany naší obce i pro obec jako takovou.
Finanční podporu z rozpočtu městyse pak oplácejí nejen příkladnou spolkovou činností, pořádáním kulturních, sportovních a společenských
událostí, ale také významnou pomocí obci v nejrůznějších oblastech veřejného života i správy
obce. Z posledních je třeba zmínit zejména pomoc
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Nově zřízena komise
životního prostředí
V letošním roce byla nově zřízena Komise životního prostředí. Tato
komise je poradním orgánem Rady
městyse Drásov a bude se zabývat
aktuálními problémy na úseku životního prostředí, ochrany přírody
a záležitostmi s touto problematikou souvisejícími. Členové komise
životního prostředí byli jmenováni
Radou městyse Drásov dne 11. 12.
2018. Předsedou komise je Mgr.
Josef Lavička, jejími členy jsou
Ing. Jaroslav Podal (zemědělství),
Zdeněk Sítař (myslivost), Miroslav
Pavelka (včelaři), Ing. Eva Bilanová
a doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (odborná sekce). O konkrétní činnosti
této komise budete v následujících
číslech Drásovského zpravodaje
informování předsedou Mgr. Josefem Lavičkou.

Plánované investiční aktivity
v první polovině roku

našich spolků při likvidaci kůrovcové kalamity
v drásovských lesích. V uplynulém období probíhaly lesní brigády, kterých se účastnili zástupci
Mysliveckého sdružení Drásov, Sportovního klubu Drásov, Sboru dobrovolných hasičů a děvčata
z Volejbalového sdružení Drásov. Členové těchto
spolků vykonali v našich lesích spoustu užitečné
práce a pomohli tak obci v této nelehké situaci,
kde je zapotřebí každé pomocné ruky. Z celého
srdce našim drásovským spolkům děkujeme.
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Již od samého počátku letošního
roku jsme zahájili výběrová řízení
a přípravy hned několika investičních aktivit. Co nás tedy v první
polovině letošního roku čeká: Bude provedena
instalace vzduchotechniky a chlazení v budově
naší mateřské školy – akci bude provádět společnost CLIMFIL BRNO, s.r.o a cena díla činí
1 479 050 Kč + doprovodné stavební úpravy. Dále
bude provedena rekonstrukce povrchu drásovského kluziště, tuto bude provádět společnost
Stilmat s. r.o Žamberk v ceně 488 840 Kč. Práce
by měly být dokončeny do konce měsíce dubna,
tudíž již letos na jaře může být kluziště využíváno širokou veřejností k nejrůznějším míčovým
hrám, sportovní činnosti a in-line bruslení. Rovněž v jarních měsících bude provedena výměna
povrchu jednoho z drásovských tenisových kurtů,
přičemž antukový povrch bude nahrazen umělým
trávníkem. Dodavatelem této zakázky bude společnost Umělky, s.r.o Brno a cena díla je 724 837 Kč.
V současné době probíhá výběrové řízení na rekonstrukci otopné soustavy kotelny zdravotního
střediska, která již dosluhuje, přičemž předpokládaná hodnota zakázky činí cca 300 000 Kč.
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Slavnost mikroregionu Čebínka
– setkání členských obcí tentokrát v Drásově
Svazek dobrovolných obcí Mikroregion Čebínka, kterého je naše obec členem, pořádá v letošním roce stejně jako loni a předloni setkání členských obcí mikroregionu. V minulých letech se
toto setkání uskutečnilo v obcích Čebín a Sentice.
V letošním roce je hostitelskou obcí městys Drásov a věříme, že se mám podaří pro okolní obce
připravit pěknou prezentaci a kulturní program.

Tato významná společenská akce se uskuteční o letních prázdninách v sobotu dne 20. 7. 2019
v odpoledních hodinách na louce vedle fotbalového hřiště. Součástí programu bude
také slavnostní otevření naší nové
multifunkční sportovní budovy
a koncert Petra Bendeho.

Ohlédnutí za plesovou sezónou
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Aktuální stav sbírkového účtu
Děkujeme našim občanům, kteří stále průběžně přispívají do veřejné sbírky „Drásov sportu“.
V průběhu měsíců prosinec 2018 – březen 2019
na sbírkový účet finančně přispěli Ing. Jiří Meduna, Josef Welzel, účastníci 3. šachového turnaje, restaurace Na růžku, Jitka Homolková, Pavel
Křemínský, SK Drásov, Oldřich Hlavůněk, Josef
Merta. Na sbírkovém účtu k poslednímu dni měsíce března evidujeme 119 439 Kč. Sbírka bude
pokračovat do 30. 7. 2019.
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Vážení občané,
přeji vám všem
veselé velikonoční svátky
a krásné, slunečné a rozkvetlé jaro.
Mgr. Martina Bočková
starostka
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Propojení cyklostezek Čebín – Malhostovice – Drásov
Městys Drásov již delší dobu připravuje projekt
na novou cyklotezku vedoucí po bývalém drážním tělese Siemens – Mikrop. Z důvodu nečinnosti resp. nedokončení projekce a vyřízení stavebního povolení pro stavbu cyklostezky, došlo
k ukončení spolupráce s původním projektantem
Ing. Stanislavem Papajem.
Na konci roku 2018 byly osloveny tři projekční
kanceláře s výzvou na dokončení projekčních
prací cyklostezky na drážním tělese. Nejnižší cenu a akceptování termínu dokončení projektu do
dubna letošního roku předložila spol. ODEHNAL
PROJEKT s.r.o. V současné době je projekt odeslán na vyjádření všech dotčených orgánů a následně bude podán na stavební úřad pro získání
stavebního povolení.
Z důvodu širší krajinné návaznosti, propojení
více obcí a dalších cyklotras jsme v novém projektu navázali spolupráci a koordinaci s dalšími
projekty cyklostezek obcí Čebín a Malhostovice. Všechny tři
cyklostezky (resp. stezky pro
cyklisty a chodce) se potkávají
v místě rozhraní jednotlivých
katastrů obcí u silnice pod Malhostovickou peckou viz situační výkres. Čebínská stezka bude začínat u křižovatky vedle
čerpací stanice PH, trasa bude
vedena k areálu Mikrop Čebín
s napojením na stávající cyklotrasu vedoucí podél železniční
trati do Kuřimi. Nová čebínská
stezka by dále pokračovala podél krajské komunikace s realizovaným místem pro přecházení a možnosti dále pokračovat
do obce Malhostovice nebo využít drásovskou stezku končící
u areálu spol. Siemens.
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Na cyklostezky obcí Čebín (délka trasy 1500 m)
a Drásov (délka trasy 1400 m) bylo již společně
požádáno o dotaci z programu ITI, kde je možná
max. výše dotace projektu 23 mil. Kč. Na malhostovickou část stezky (délka trasy 900 m), kde se
teprve dokončuje projekt, bude následně žádáno
o finance z dalších dotačních titulů.
Bez ohledu na získání dotace bude v tomto roce
drážní těleso budoucí cyklostezky alespoň částečně stavebně upraveno (odstranění náletových
keřů a dřevin, základní srovnání povrchu náspu).
Již po těchto přípravných pracích tak bude možno
využít drážní těleso pro pohyb chodců a cyklistů.
Pevně ale věříme, že všechny tři nové stezky
se v následujících letech zrealizují a občanům tak
přinesou nová místa k procházkách a sportovní
rekreaci.
Ing. Tomáš Velecký
stavební referent městyse Drásov
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Zpráva o činnosti
Jednotky sboru dobrovolných hasičů
za rok 2018
Sbor dobrovolných hasičů v Drásově měl v roce
2018 šedesát sedm členů, z čehož bylo 43 mužů,
9 žen a 15 dětí. Zásahová jednotka má 17 členů:
4 velitele, 4 strojníky a 9 členů družstva. Oprávnění na dýchací techniku má 9 členů. Dva členové mají absolvovaný kurs na motorovou pilu.
Za rok 2018 bylo vyhlášeno celkem 19 výjezdů. Z toho k 11 požárům, 1x taktické cvičení,
3x planý poplach a 4x technická pomoc. Výbor
našeho sboru, který má 11 členů, se v roce 2018
sešel celkem 9x při účasti 72%.

V letních měsících jsme na žádost městyse
zalévali místní zeleň.
Během roku 2018 bylo požádáno o dotace JMK
za spoluúčasti městyse Drásov na výstroj a výzbroj, tato žádost nám byla ze strany JMK zamítnuta. Dále bylo žádáno Ministerstva vnitra ČR
o dotace na nákup nového cisternového zásahového vozidla na rok 2019. Tahle dotace je stále
v řešení.

V průběhu roku 2018 proběhly následující akce

Plán činnosti SDH Drásov na rok 2019

3. března jsme v sokolovně uspořádali první závod přípravky v uzlování
7. dubna jsme se zúčastnili úklidu městyse Drásov
30. dubna jsme již tradičně uspořádali pálení čarodějnic
19. května se náš sbor zúčastnil oslav 110 výročí
založení SDH Heroltice
4. června proběhl kurz velitelů družstev v Tišnově
16. června jsme se zúčastnili oslav 120. výročí
založení SDH Sentice
18.–22. června proběhl v Tišnově kurz strojníků
25. a 26. června proběhly v Tišnově zkoušky na
dýchací přístroje, kterých jsme se zúčastnili v počtu třech členů
21. července jsme na Skaličce na dětském dnu
předvedli naší zásahovou techniku
18. srpna jsme se již tradičně zúčastnili kulturního léta pořádaného Městysem Drásov
28. srpna náš sbor pomohl SDH Heroltice při konání závodu Žďárské ligy, kde jsme naším cisternovým vozem zajišťovali dopravu vody.
2. září se družstvo dětí zúčastnilo hasičských
závodů v Čebíně
6. října proběhl výcvik zásahové jednotky v Tišnově ve školicím středisku
13. října se konal každoroční sběr železa.

1. Uspořádání pálení čarodějnic
2. Provést sběr železného šrotu
3. Udržovat svěřenou techniku v provozu schopném stavu a zásahovou výstroj
4. Údržba hasičského domu
5. Školení zásahového družstva, strojníků, velitelů a řidičů
6. Starat se o družstvo dětí
7. Uspořádání dalšího ročníku závodu dětí v uzlování
8. Součinnost při kulturních a hasičských akcích
9. Součinnost s městysem Drásov
10. Podání nové žádosti o dotace
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Závěrem touto cestou děkujeme Městysi Drásov za dobrou spolupráci.
Sítař Radek – starosta SDH
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Mladí hasiči v roce 2018

V roce 2018 se mladí hasiči opět zúčastnili
spousty závodů ať už v uzlování, v požárním
útoku a nebo okresního kola ZPV v Hostěnicích,
kde jsme umístili na krásném 24. místě (z celkových 34. družstev). V loňském roce jsme poprvé
uspořádali závod v uzlové štafetě „Drásovský
uzel 2018“. Závodů se účastnilo celkem 17 druž-
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stev z SDH Čebín, SDH Lomnička, SDH Štěpánovice, SDH Ořechov a samozřejmě i my a na
domovské půdě jsme si neudělali. Umístili jsme
se na 3. a 7. místě v kategorii mladší a v přípravce spolu s SDH Čebín jako mix družstvo dokonce
na nádherném 1. místě. Jsme zvědaví, co nám
přinese rok 2019.
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Co se děje v naší škole?
V letošním školním roce se drásovská škola
zapojila do několika větších projektů:
Skutečně zdravá škola
(www.skutecnezdravaskola.cz)
Projekt zaštítěný Ministerstvem zemědělství
a Ministerstvem životního prostředí.
Jedná se o komplexní program kvalitního školního stravování a vzdělávání o jídle. Snaží se,
aby si děti jídla vážily, dokázaly si jej vychutnat
a věděly, odkud jídlo pochází a vzniká. Pomáhá
dětem v rozvoji dovedností a návyků, které budou potřebovat ke zdravému a úspěšnému životu.
V rámci tohoto projektu proběhlo ve škole vaření s „šéfkuchařem“ společnosti Bonduelle,
pro 6., 7. a 8. ročník je naplánovaný seminář „Na
obranu jídla“, který povede paní Hrušková, koordinátorka projektu. Pro žáky máme také připravený projektový den, během kterého se seznámí
s některými druhy netradičních potravin. Připraví si z nich jednoduchý pokrm, který bude
k ochutnání nejenom pro ně samotné, ale i pro
rodiče, které tímto zveme na Den otevřených
dveří 17. 4. 2019 od 15.00 hod.

Finančně gramotná škola (www.fgdoskol.cz)
Jedná se o certifikační proces, který je zaměřen
na rozvoj finanční gramotnosti žáků.
Pro ně jsme v tomto školním roce nově otevřeli
volitelný předmět – Finanční gramotnost. V rámci
projektu KaPoDav jsme mj. zapojeni do dvou soutěží – 7. ročník se účastní soutěže „Rozpočti si to!“,
8. ročník se zúčastní soutěže „Dr. Zdědil a pan
Zdražil“. V obou soutěžích žáci řeší praktické
úkoly týkající se domácího hospodaření, seznamují se se světem peněz a různými formami finančního vzdělávání. Na závěr tohoto projektu
čeká na žáky obou ročníků projektový den pořádaný společností Yourchance, která velmi podporuje zavedení finanční gramotnosti do škol.

Jedlá zahrada (www.lipka.cz)
Projekt, který umožní žákům spolurozhodovat
o podobě a úpravách školní zahrady tak, aby bylo
možné co nejvíce využít jejích plodů ve školní
i zájmové činnosti, ve školní kuchyni, při tématických a veřejných akcích. Žáci si sami navrhnou,
jak by měla školní zahrada vypadat, a pokud bude
projekt úspěšný, získáme po jeho realizaci i nemalé finanční prostředky. Tento projekt probíhá
pod záštitou společnosti LIPKA.

Příspěvek naší žákyně Venduly Kučerové ze 7.A
do soutěže Recyklohraní
Příběh elektrospotřebiče
Jsem fén na vlasy a mé jméno je František. Moje
majitelka mě dostala před několika lety jako
svatební dar. Pilně a poslušně jsem jí sloužil.
Vždy mi říkala, že ji snad přežiju. Zažil jsem pád
z velké výšky, dokonce i koupel ve vodě. Byl jsem
takřka nezničitelný.
Jednoho dne k nám domů přišla kamarádka
mé majitelky. Když mě spatřila, vykřikla: „To je
fén z muzea starých elektrospotřebičů, nebo co?“
Zamrzelo mě to, protože na vzhledu přece nezáleží, ne? Stále ještě sloužím a to je hlavní. Má majitelka byla vždy toho názoru, že by se elektrospotřebiče měly využívat do poslední chvíle. Pár dnů
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nato přišly první problémy. Přesto, že jsem se sám
vypínal a měnil teplotu, mě majitelka stále využívala k vysoušení svých vlasů. Ale jednoho dne
se to vše změnilo. Už jsem nešel vůbec zapnout.
Když mě má paní zapojila do zásuvky, dával jsem
malé elektrické rány. Už jsem věděl, že je konec.
Myslel jsem si, že mě vyhodí mezi směsný odpad,
ale dozvěděl jsem se, že existuje elektroodpad.
Je to odpad, do kterého patříme my, malé elektrospotřebiče. Další ráno mě majitelka zavezla ke
kontejnerům. Viděl jsem jen kontejnery na plast,
sklo a papír. Nikde nebyl ten můj na elektroodpad.
Najednou jsem uviděl červený kontejner s nápi-
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sem: ELEKTROZAŘÍZENÍ. Majitelka zamířila
přímo k němu. Byl jsem smutný, že opouštím
svoji dlouholetou paní, ale na druhou stranu jsem
se těšil na ostatní kamarády. Majitelka se se
mnou rozloučila větou: „Tak ahoj, ty můj parťáku!“
a vhodila mě dovnitř. Po dopadu jsem zjistil, že
těch kamarádů je tady opravdu hodně. Například
žehličky na vlasy, které si pamatuji ještě z obcho-

du, nebo rychlovarné konvice a topinkovače. Za
pár dní si pro mě a mě kamarády přijel zvláštní
vůz. Zavezl nás do továrny, kde nás rozřazovali,
abychom byly správně zrecyklované a neškodily
životnímu prostředí. Plast k plastu, kov ke kovu,
sklo ke sklu. V téhle továrně byl definitivní konec
mé pracovní kariéry jako fénu na vlasy, ale kdo ví,
v jaké podobě budu sloužit příště?

Moderní trendy 2019 ve školní jídelně
Naše školní jídelna je zapojena do programu
„Skutečně zdravá škola“. Při hledání možností
o rozšíření nabídky jídelníčků jsem se zúčastnila
semináře „Nové trendy v moderním vaření v roce
2019“. Na tomto semináři byly představeny různé, nové suroviny, mezi nimiž mě nejvíce zaujalo
vaření z Pepitek.

A co jsou vlastně Pepitky?
Jsou to luštěninovo-zeleninové suroviny ve
tvaru zrnek. Jsou vhodné do polévek, salátů, jako
příloha, ale i jako sladký pokrm. Obsahují 95 %
luštěnin jako jsou cizrna, čočka a hrách, a 5 %
zeleninové složky, kterou tvoří kukuřice, mrkev,
cuketa. Jsou tedy přirozeně bezlepkové a mají
vysoký obsah proteinů.
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Na semináři mě zaujala nabídka firmy Bonduelle, jejíž zástupce jsem oslovila a domluvila se
na ukázkovém vaření v naší školní jídelně.
Toto se uskutečnilo ve středu 20. března, kdy
nás v naší škole navštívil šéfkuchař firmy Bonduelle, pan Albert Hauptmann.
V tento den měli všichni naši strávníci, to znamená děti MŠ, žáci ZŠ, zaměstnanci i cizí strávníci moderní menu podle nových trendů.
• Polévka pepitková se zeleninou Julienne
• Oběd č. 1 – rybí filé s omáčkou z grilovaných
paprik, dušená rýže provoněná anýzem
• Oběd č. 2 – plněná paprika pepitkami a balkánským sýrem, bramborová kaše obohacená dýňovým pyré
• Dezert – pepitkové flameri s mangem
Již během tohoto dne jsem se setkala s prvními, převážně kladnými ohlasy a zájmem strávníků o recepty na vaření z Pepitek.
V budoucnu zařadíme Pepitky do sortimentu
námi používaných surovin a rozšíříme tak pestrost našeho jídelníčku.
Marie Tinková
vedoucí školního stravování
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Rok 2018 v knihovně
První rok v nové knihovně byl úspěšný. Čtenářů již máme registrovaných
asi 100 tzn. nárůst o 100 % a stále
přicházejí noví, ale mohlo by jich být
více.
Koncem roku 2017 bylo vyřazeno
asi 900 knih vydaných v letech
1950–1970. Z kuřimské knihovny
nám během roku darovali 273 knih
a také máme možnost si knihy půj-

čit, je to tzv. výměnný fond. Koupeno
bylo 227 nových knih.
K 31. 12. 2018 máme v knihovně 4665
knih a z toho je beletrie 3764 kusů
a naučná literatura má 901 kusů.
V průběhu roku bylo vypůjčeno 1431
knih.
Počet návštěv webových stránek
bylo 3620. To je krátká statistika
naší knihovny.
D.J. knihovnice

Návštěva Hvězdárny a planetária v Brně
Začátkem března jsme navštívili s našimi třeťáky brněnské planetárium. Na úvod jsme si vyslechli zajímavé informace o noční obloze, o hvězdách a o souhvězdích, která můžeme pozorovat ze Země. Vydali jsme se také na návštěvu
k jednotlivým planetám naší sluneční soustavy.
Poté jsme se prostřednictvím filmu Astronaut
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dostali na palubu raketoplánu a zamířili na Mezinárodní vesmírnou stanici. Přesvědčili jsme se,
že život astronauta není vůbec jednoduchý.
A protože se nám výlet moc líbil, rozhodli
jsme se, že si vyrobíme náš malý kousek vesmíru.
A jak se nám to povedlo? To už musí posoudit
každý sám.
Irena Baxantová
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Medailová děvčata
Celoevropským trendem ve volejbalu je výrazně vyšší počet ženských týmů oproti mužům.
Stejné je to i u nás, přičemž v kategoriích mládeže je tento rozdíl až trojnásobný. Proto i pro
děvčata je náročnější umístit se v popředí ve
svých soutěžích.
Drásovská děvčata nastupovala do sezóny ve
všech družstvech jako mladší oproti většině
soupeřek. Proto i cílem bylo umístění „pouze“
v horních polovinách svých výsledkových tabulek
a o lepší umístění bojovat až v sezoně příští.
A v lepším případě postoupit do play off, což
je mezi nejlepších 8 družstev.

Mladší žákyně
Děvčata překvapila. V konkurenci 24 družstev
z Jihomoravského a Zlínského kraje byla hodnocena jako „skokan“ soutěže. Ze spodních pater
tabulky nakonec dosáhla na bronzové medaile,
když ještě před finále byla šestá. Jejich hra se
opírala především o výkony Elišky Křivánkové, se
kterou 3. místo získaly – Barbora Málková, Eliška
Votavová, Pavlína Pavelková, Radka Mezuláníková, Patricie Chvátalová, Nikola Dostálová, Kamila
Kollarčíková a Kristýna Podlucká a Agáta Pokorná. S družstvem trénovala i Karolina Kellnerová.

Starší žákyně
Ty měly ve své soutěži konkurenci ještě větší
než žákyně mladší. V jejich soutěži startovalo
30 družstev a v prvním roce jejich účasti v soutěži se předpokládalo umístění do 15. místa. V konečné tabulce se ale posunula až na 9. místo.
Postup do finále unikl o pověstný vlásek, přesto umístění v horní třetině tabulky není neúspěch. Vzhledem k tomu, že v příští sezóně budou
hrát ve stejném složení, finále by již uniknout
nemělo. Výraznou hráčkou po celou sezonu byla
Nikola Málková, která současně patřila k oporám
kadetek. K jejímu dobrému výkonu se více či méně
blížily – Tereza Baláková, Magdaléna Vojancová,
Eliška Křivánková (ml. žačka), Radka Mezuláníková, Kristýna Podlucká (ml. žačka), Kamila
Kollarčíková (ml. žačka), Pavlína Pavelková, Veronika Pavlíková a Petra Mezuláníková.

Kadetky
Jsou družstvem, ve kterém děvčata spolu hrají
od svých minivolejbalových let (tj.cca od 5. třídy
ZŠ). Dnes jsou již studentkami středních škol
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a na tišnovském gymnaziu jich spolu studuje šest.
A většinou dobře. Protože do sezóny vstupovala
jako mladší oproti některým soupeřkám, cílem
byla „pouze“ horní polovina tabulky.
Překvapivě se ale od 1. kola pohybovala mezi
prvními třemi družstvy a část sezony dokonce na
1. místě. Konečné 2. místo a stříbrné medaile jsou
rozhodně více než se čekalo.
Kadetky navíc startovaly v celorepublikovém
Českém poháru, který se hrál ve sdružené kategorii kadetek a juniorek (tj. až do 19 let věku).
Do soutěže se kvalifikovalo celkem 24 týmů
a drásovské kadetky měly možnost získávat
zkušenosti v zápasech s družstvy mládeže renomovaných extraligových týmů (Slavia a Olymp
Praha, Olomouc, atd.).
Na zvládnutí velmi náročného programu, kdy
se muselo cestovat i do vzdálenějších míst utkání s dvoudenním rozpisem zápasů a přenocováním měl výrazný podíl druhý trenér družstva
Petr Málek.
Všechna tři dívčí družstva fungovala na principu početnější rodiny. Kadetky pomáhaly celou
sezonu s trénováním mladších. Úspěchy mladších si tak právem připisují i kadetky. Sportovní
výsledky kadetek jsou dány kromě velké treninkové píle i výborným kolektivem s dobrými vzájemnými vztahy. Po letech to budou výraznější
vzpomínky než na vítězství či porážky.
Ve skončené soutěžní části sezóny spolu hrály
– Hana Klusková (kapitánka), Adéla Brázdová,
Zuzana Landori, Magdaléna Vojancová, Kateřina
Votavová, Adéla Kubová, Nikola Málková, Kateřina Provazníková, Barbora Jelínková a Petra
Mezuláníková.
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Medailový chlapci
VS Drásov – 1. LIGA JUNIORŮ 1JRI C
4. místo – Bramborová medaile

VS Drásov – KADETI JIHOMORAVSKÝ KRAJ JMKTI
3. místo – Boj o postup do extraligy

Naši prvoligoví volejbaloví junioři nezahájili ligovou sezónu příliš dobře. Nevyrovnanými výkony
se připravili již v první polovině soutěže o pěkných
pár bodů. Nehráli sice špatně, ale ztráceli cenné
body s tabulkově slabšími soupeři, chybami na
servisu, v poli i na obraně. Lze tedy oprávněně říci,
že na lepší umístění to v této hrací sezóně nabylo.
Svědčí o tom i výrazný bodový rozdíl na třetí umístěný tým. Příští sezónu budeme v ligových bojích
pokračovat. Družstvo bude doplněno o kadety,
protože někteří z juniorů dosáhli dospělosti a již
byli začleněni do našeho A týmu mužů.

Kadeti nám v krajské soutěži dělali dobrou reklamu. Podávali solidní výkony a pouze brněnské
volejbalové kluby nám dělaly problémy. Mimo
tyto dva celky Volejbalu Brno ze sportovní volejbalové školy na Botanické, nenašli vážného soupeře a umístění na třetím místě je velmi dobrým
výsledkem. Absence první ligy v kadetské soutěži umožňuje vítězům krajských přeborů přímý
postup do extraligy. To pro drásováky znamená
postup a účast v kvalifikaci do kadetské extraligové soutěže, protože brněnský volejbal v Ex soutěži své zástupce již má. Kvalifikace se odehraje

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

TJ Slavia Hradec Králové
TJ Svitavy
TJ Sokol Česká Třebová II
INTERTECH VS Drásov
VK Hronov
TJ Sokol Šlapanice u Brna
TJ Sokol Geodézie Česká Třebová
VK TJ Lanškroun

28
28
26
28
28
28
28
26

VS Drásov – JUNIOŘI VYSOČINA VYSJUN
1. místo – Pozdvižení v kraji Vysočina
Po odehraných osmnácti kolech stále nebyl
jasný vítěz této krajské soutěže. Rozhodovalo se
až v posledních kolech, kde se setkali lídři skupiny, první Jihlava s druhým Drásovem. Drásováci
ztráceli 5 bodů na vedoucí Jihlavu a prvenství
v soutěži mohli vybojovat jen dvojitým vítězstvím
a to na půdě soupeře. A to se povedlo… V celku
hladce porazili domácí tým 2x 3:0 a bylo dokonáno. Loni jsme skončili v této soutěži třetí, letos
první místo. Přesto, že působíme v této soutěži
jako hosté z Jihomoravského kraje nechali jsme
všechny domácí týmy z Vysočiny za sebou. Příští rok tedy budeme obhajovat vítězství a to je
další výzva pro drásovský mládežnický volejbal.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

14

26
22
16
8
8
7
5
2

0
2
2
4
3
2
1
2

1
1
1
4
2
3
3
1

1
3
7
12
15
16
19
21

81:10
75:21
60:34
49:58
41:59
36:63
25:71
20:71

2247:1590
2253:1781
2153:1867
2280:2358
2022:2245
1976:2255
1772:2253
1813:2167

79
71
53
36
32
28
20
11

13. a 14. 4. Kde se bude hrát zatím nevíme. Loni
se v Opavě kadeti z Drásova do extraligy probojovali, ale do soutěže jsme se nepřihlásili. Nezbývá
než opět prokázat kvality drásovského mládežnického volejbalu opět na celorepublikové úrovni.

Volejbalové sdružení Drásov
Školní sportovní klub Demlova Jihlava, z.s.
Tělovýchovná jednota Spartak Velké Meziříčí, z.s.
TJ Žďár nad Sázavou z.s.
Tělovýchovná jednota Jiskra Havlíčkův Brod z.s. B
SLAVOJ POLNÁ z.s. A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SK volejbal Brno B
SK volejbal Brno A
INTERTECH VS Drásov
VK PFN Znojmo
Lokomotiva FOSFA Břeclav
TJ Sokol Geodézie Česká Třebová
Tělovýchovná jednota Holubice, z.s.
Tělocvičná jednota Sokol Šlapanice u Brna B
TJ TESLA BRNO z.s.
Tělocvičná jednota Sokol Šlapanice u Brna A
20 13
20 15
20 11
20 7
20 5
20 1

4
0
1
0
2
1

0
1
2
3
2
0

3
4
6
10
11
18

53:19
48:21
43:29
30:39
29:47
9:57

1630:1362
1569:1465
1632:1468
1461:1446
1537:1741
1254:1601

47
46
37
24
21
5
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VS Drásov – ŽÁCI JIHOMORAVSKÝ KRAJ JMZCI
8. místo – Těžký začátek
Naši žáci vstupovali do krajské soutěže jako
nováčci. Před začátkem sezóny jsme si mysleli,
že snad 10 kluků ani nedáme dohromady. To se
nakonec povedlo a žákovskou soutěž jsme přihlásili. Samozřejmě jsme věděli, na co kluci mají
a co můžeme očekávat. Naši nejmladší volejbalisté sice zvládli přechod z minivolejbalu na velký
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

VK PFN Znojmo
SK Volejbal Brno A
VOLEJBAL Vyškov, z.s.
TJ TESLA Brno, z.s.
TJ SOKOL Letovice, z.s.
SK Volejbal Brno B
Tělovýchovná jednota Lokomotiva – INGSTAV
Volejbalové sdružení Drásov
Tělovýchovná jednota Sokol Šlapanice u Brna
Lokomotiva FOSFA Břeclav A

šestkový, ale jak jsme očekávali, tak kontrolovali krajskou soutěž ze zadních pozic. Ke konci soutěže dokonce utrpěli jedno vítězství což je katapultovalo z posledního na nečekané osmé místo.
Zatím nevíme, jestli přihlásíme žákovskou soutěž
i pro novou sezónu. Dva hráči odejdou do kadetů
a s osmi hráči přihlásit soutěž je nereálné. Proto
využívám tuto cesto k pozvánce kluků 10 až 12
let. Přijďte si zahrát.
Stanislav Slezák
9
8
6
5
7
3
4
1
2
0

8
9
5
7
6
4
3
2
1
0

9
8
7
6
5
4
3
1
2
0

9
8
7
5
6
4
3
2
1
0

9:9
8:8
7:6
6:5
4:4
5:7
3:2
1:3
2:1
0:0

9:0
8:0
5:0
6:0
4:0
7:0
1:0
3:0
2:0
0:0

71
62
51
44
43
37
25
15
12
0

Změny ve vedení VS Drásov
V závěru minulého roku došlo ve vedení VS Drásov k výrazným změnám. Svoje působení ve výboru ukončili jeho dlouhodobí členové Miroslav
Beneš (předseda výboru), Antonín Klouda a Jiří
Procházka. Všem třem patří za jejich obětavou,
nezištnou a trpělivou práci pro drásovský volejbal
naše uznání, úcta a velké poděkování.
Již v průběhu loňského roku se novými členy
výboru stali Tomáš Jaroš a Josef Lavička, od nové-
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ho roku hráči Áčka Václav Jelínek a František
Lavička, kteří doplnili zbylou sestavu Eva Matulová, Stanislav Slezák, Jiří Kopáč a nový předseda
Miroslav Řezník na osm členů.. Na každou výborovou schůzi mají přístup také naše trenérky a trenéři. Věřme, že se omlazenému vedení oddílu
bude práce dařit a společně s trenérkami, trenéry,
hráčkami a hráči udržíme ještě dlouho náš volejbal
na stejně vysoké úrovni jako je v současnosti.
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Volejbalisté ve druhé lize na bronzové příčce !!!
Po první polovině soutěže nám v tabulce patřila třetí příčka s minimálním náskokem před skupinou pronásledovatelů ve složení TJ LIGNUM-Morávka, TJ Sokol Šlapanice a Blue Volley Ostrava. Věděli jsme, že chceme li naše postavení
udržet, musíme se vyhnout ztrátám s týmy z nižších pater tabulky. To se nám podařilo, výjimkou
potvrzující pravidlo je zbytečná porážka 2:3
v České Třebové. O konečné podobě tabulky se
rozhodovalo v přímých soubojích s našimi konkurenty a naši hráči v nich nezaváhali: Drásov –
Šlapanice 3:1 a 3:1, Blue Volley – Drásov 0:3 a 2:3.
Rozhodující duel jsme svedli doma proti Morávce,
nám stačilo k jistotě třetího místa vyhrát jedno
utkání. Dopoledne viděli diváci strhující, bojovný
a kvalitní volejbal, o jehož dramatičnosti svědčí
výsledky jednotlivých setů: Drásov – Morávka 3:2
(27:25, 25:27, 27:29, 27:25, 15:11). Také v odvetě se

bojovalo o každý míč, tentokrát se štěstěna přiklonila k hostům a ti si odvezli výhru 0:3 (22.25, 23:25,
24:26). To však již nic nemohlo změnit na největším úspěchu našeho volejbalu za poslední roky.
K poslednímu dvojzápasu v hale druhého celku
tabulky VK Ostrava jsme odjížděli v dobré náladě,
což se projevilo na výkonu celého mužstva a odváželi jsme si dvě nečekané výhry stejným poměrem 2:3. Za zmínku stojí výsledek třetího setu
druhého utkání, který naši hráči po dlouhé přetahované o každý míč vyhráli 35:33 a připsali si
tak nejdelší set uplynulé sezony.
Nyní čeká hráče zasloužené volno, přípravu
na novou sezonu zahájíme 2. května brigádou
na antukových kurtech. 8. května startujeme na
Velké ceně Brna a potom se již roztočí kolotoč
treninků a letních turnajů aby se hráči co nejlépe
připravili na sezonu 2019–2020.
Miroslav Řezník

Skvělý úspěch našich mladých florbalistů
Žáci z naší školy se v letošním školním roce
poprvé přihlásili do Tišnovské florbalové ligy
(TFL). TFL má celkem v programu 5 turnajů během školního roku. Důležité jsou výsledky v každém turnaji, protože body z jednotlivých turnajů se sčítají. Naši hráči soutěžící v kategorii do
7. ročníku dosáhli skvělého úspěchu, protože

letošní ročník TFL zvládli nejlépe ze všech týmů
a celkové prvenství potvrdili již po čtyřech odehraných turnajích. V případě účasti v závěrečném 5. kole je již žádný tým nemůže překonat.
Ve čtvrtém kole ukázali velkou vůli po vítězství
a dokázali ve všech třech odehraných zápasech
otočit nepříznivý vývoj skóre a zvítězili na třetím
turnaji v této sezoně (jednou byli druzí). Kluci se
zlepšují turnaj od turnaje a je vidět, že jsou talentovaní sportovci. Kromě talentu však také poctivě trénují a díky tomu podávají stále lepší výkony.
Přeji našim mladým florbalistům mnoho dalších
sportovních a hlavně životních úspěchů.

Sestava týmu Dráčci
Brankář: Tadeáš Jež.
Obránci: Nicolas Thoma, Šimon Gottwald, Petr
Pelikán, Adam Kluska, David Holík, Jakub Marada, Matyáš Žitník.
Útočníci: Adam Kučera, Lukáš Halouzka, Šimon
Zbořil, Samuel Krčmář, Ondřej Antonín, Ondřej
Buček, Filip Fritz, Petr Beníček
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Dvakrát aktuální fejetony – pošta a počasí
Pošta – již jsme se setkali s novou úpravou služeb, poplatky za poslání balíků jsou místo váhy
podle rozměru balíků, za nejdelší stranu. A ředitelství pošt uvažuje, že by se zásilky doručovaly
ne každý den, ale až za tři dny nebo týden. Jako
důvod uvádí nedostatek doručovatelů.
Poslední drásovská doručovatelka (dříve se
říkalo listonoška) paní Benešová chodila každý
den a spolehlivě předala do každého domu jakoukoliv zásilku – kromě větších balíků. Nachodila denně po Drásově 11–13 km, za rok to bylo
asi 3100 km.
Stížnosti na Českou poštu jsou značné. Pozdní
dodání, zvyšování cen zásilek...
A jak to bylo dříve? V padesátých letech minulého století měla drásovská pošta jako region
ještě obce Malhostovice, Nuzířov, Čebín, Všechovice a Skaličku. Listonoši byli tři a doručovali do
946 domů.
Za rok roznesli 218 796 kusů novin a 65 752
dopisů, vypláceli důchody, kterých bylo 638, dále
registrovali telefonní přístroje a těch bylo 46
a radiopřijímače, kterých bylo 892 kusů.
A kdy v Drásově začínala pošta? Bylo to v roce
1888 a bylo to v domě naproti sokolovně, dříve
tam sídlilo JZD. Region stejný jak bylo již uvedeno a ještě tam patřily Svinošice. Později byla
pošta přemístěna do domu číslo 1, dnes zdravotní středisko. Ve dvacátých letech bylo do obce
dodáváno 35 týdeníků, jednalo se o vzdělávací,
hospodářské a odborné časopisy. Jediný statistický údaj v kronice je z dvacátých let minulého století a to, že pošta vydala za měsíc víc jak
2500 potvrzení za různé platby.
Ještě jeden statistický údaj o Drásově. Ve dvacátých letech zde bylo 126 domů a 825 obyvatel.
V roce 2018 je 590 domů a 1822 obyvatel.
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Počasí – rok 2018 se udává jako extemně suchý, dokonce nejsušší za desítky let. Potoky, řeky,
přehrady bez vody, oblasti jako Jižní Morava
s katastrofální úrodou až o 2/3 nižší obvykle.
Zajímavý je však údaj z našeho regionu. Přes
poměrně velké sucho byla nadprůměrná úroda
ovoce, hlavně jablek a švestek. Také úroda brambor byla dobrá.
Ale počasí bylo extrémní i v dřívějších dobách.
Připomeňme si rok 2003, celý rok bylo počasí jako
na houpačce. A je to pouze před 16 roky.
Měsíc leden byl mrazivý v noci až –15 °C a přes
den –8 °C.
První sníh napadl 3. února asi 5 cm, vydržel celý
měsíc, protože byl celkem mrazivý až –15 °C a bez
srážek. 1. duben mrazík –3 °C, přes den +6 °C
a slunečno. A 5. dubna byla sněhová přeháňka,
napadlo asi 2 cm sněhu. Toto počasí trvalo do
9. dubna, přes noc byly mrazíky a konec měsíce
byly už teplé dny až +21 °C a stále bez srážek.
Měsíc květen byl teplý. Rekord byl 10. května,
kdy bylo +30 °C a také první vydatný déšť. Teplo
a sucho pak bylo až do konce měsíce.
Letní měsíce byly tropické až +32 °C, rekord za
43 let. Déšť byl jen jednou 1. července. Nadále
horké a suché dny. V Čechách bylo naměřeno
nejvíce za 150 let +38,4 °C. Drásovský potok byl
bez vody co pamětníci nepamatovali. Žně probíhaly za pěkného počasí, ale úroda byla menší,
ovoce opadávalo, brambory byly malé.
Podzimní měsíce teplé, do poloviny září až
+33 °C, opět rekord, první déšť až 3. října, první
mrazíky již 20. října a v noci –4 °C. Listopad
poměrně teplý do +14 °C a drobné přeháňky.
Začátek prosince byl teplý, sníh napadl až
16. prosince asi 3 cm, drobné sněhové přeháňky
byly až do vánoc, teplota se pohybovala v rozmezí –2 °C až +2 °C.
24. 12. – štědrý den byl mrazivý, v noci –10 °C,
poprašek sněhu, pod mrakem a bezvětří, přes den
–2 °C. 25. 12. – Narození páně, 26. 12. Štěpána
bylo obdobné počasí jako na štědrý den.
Závěr měsíce byl teplý až +6 °C, občas déšť.
Popsaný rok 2003 můžete porovnat s loňským
rokem a můžete posoudit, který rok byl horší.
To necháme na vás.
J.S. a D.J. kronikáři
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