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duben 2020

Vážení občané,
přinášíme vám jarní vydání našeho Drásovského zpravodaje,
ve kterém se i v současné složité situaci budeme snažit informovat vás o dění v Drásově, aktuální situaci a plánovaných akcích.

Mimořádná opatření významně ovlivnila život v obci
Mimořádná opatření, která přijala naše vláda
v boji proti šíření koronaviru, zasáhla významně také do života naší obce. Jsme uprostřed
složité situace a proto ještě není čas na to hodnotit, jak a co se mělo na úrovni obce dělat
a zda se mělo dělat něco lépe. Musíme se nyní
soustředit na ochranu zdraví a přijmout ztížení životních podmínek s maximální ukázněností, abychom celou situaci zvládli jak nejlépe to půjde. Úřad městyse Drásov stejně jako
mnohé ostatní úřady zrušil zcela úřední hodiny pro veřejnost. Činnost úřadu však zůstala
zachována, podněty a podání občanů řešíme
prostřednictvím emailů, datových schránek,
telefonů i běžnou poštou. Co se týká poplatků
za komunální odpad, jak bylo občanům sděleno prostřednictvím místního rozhlasu, není
třeba se obávat, že občané nebudou mít včas
zaplaceno. Prodloužili jsme termín splatnosti
poplatků do konce měsíce června. Opět je na
místě vyzvat občany, kteří mají možnost komu-

nální odpad zaplatit převodem z bankovního
účtu, aby tak učinili – veškeré platební údaje
jsou uvedeny na webových stránkách obce.
V činnosti zůstávají technické služby městyse
a naši zaměstnanci se snaží i ve ztížených
podmínkách udržovat maximální čistotu veřejných prostranství. Mimořádná opatření v souvislosti s nouzovým stavem se dotkla také
konkrétních záměrů naší obce i veřejného života: musela být odložena kolaudace nástavby
ZŠ Drásov, byly zrušeny obřady – plánovaná
svatba na úřadě městyse i vítání občánků, byly
pozastaveny návštěvy našich jubilantů a došlo
k přerušení činnosti našich drásovkých spolků
a sdružení. I v této těžké situaci však dle možností pokračuje v naší obci život a jak je vidět
všichni se snažíme. Děkujeme našim občanům
za jejich kázeň, nošení roušek a pomoc sobě navzájem. Až bude to zlé za námi, bude na místě
poděkovat i adresně a celou situaci zhodnotit
a uzavřít. Snad ten čas nastane co nejdříve.
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Jako starostka Drásova jsem v současné době
také vedoucí krizového řízení v naší obci. Spolupracuji úzce se zástupci krizového řízení ORP
Tišnov a operativně řešíme úkoly, které z nouzového stavu vyplývají. Obracím se nyní na vás,
naše občany a zejména na starší spoluobčany, abyste mne v případě, že budete něco potřebovat, kontaktovali na tel. čísle 777 230 412,
a to ať už se jedná o nákup potravin (hlaste
prosím každý den od 8.00 do 9.00 hodin), léků,
vyvenčení pejska, doručení roušky či jakéhokoliv jiného problému. Požádat o pomoc není
slabost ani obtěžování, protože současná situace opravdu není jednoduchá a ne každý ji
zvládne sám. Jsem ve spojení s našimi místními dobrovolníky – ochotnými občany, kteří
nabídli své služby a asistenci. Je nás na to
v Drásově víc a rádi pomůžeme kde je třeba.
Píši tyto řádky v době uzávěrky tohoto čísla
zpravodaje a nevím jaká bude situace zítra, za
týden… za měsíc. Nabídka pomoci však trvá
a bude trvat dokud hrozba nákazy nepomine
a všichni se zase budeme moci vrátit k běžnému
životu.

Dokončovací práce na nástavbě školy
I přes nepříznivou situaci, která v současné
době panuje díky epidemii, nezastavily se práce na naší nové budově na náměstí. Dokončuje se montáž nábytku, do budovy byla instalována výpočetní technika a proběhla také
dodávka učebních pomůcek. Na terase se pracuje na ozelenění ploch a instaluje se venkovní
mobiliář. Nucené prázdniny žáků využila stavební firma Stavkom k tomu, aby provedla
opravy v I. nadzemním podlaží budovy a stavebně také připravila jídelnu a výdejnu jídla.
Od příštího školního roku tak nebudou muset
naši žáci přecházet do jídelny na hlavní budovu.
Dále budou probíhat stavební úpravy přízemí této budovy, zejména aplikace nové fasády, obkladů, výměna oken, oprava klempířských
prvků a zbudování nového zastřešení nákladové rampy. Protože tyto stavební práce již nejsou hrazeny z dotace, rozhodli jsme se uvolnit
na ně finanční prostředky z našeho rozpočtu,
aby budova byla opravená jako celek a stala
se tak krásnou dominantou našeho náměstí.
Slavnostní otevření této nové budovy je plánováno na 30. 5. 2020. V případě, že se situace
se šířením nákazy nezlepší, bude tato slavnost
přesunuta do pozdějšího termínu.
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Nový mobiliář
V prvním čtvrtletí letošního roku došlo k doplnění mobiliáře v naší obci. Jak měli občané
možnost zaregistrovat, do centra obce jsme
umístili dvě nové autobusové čekárny. Jsou
lehké, vzdušné a zejména svým zpracováním
jednoduché tak, aby ladily s drásovským kostelíkem a zároveň i s novou podobou našeho náměstí. To, že jsme po dlouhá léta v centru obce
neměli autobusové čekárny, bylo naším velkých dluhem vůči občanům. Cestující, kteří
čekali na autobus, se museli za nepříznivého
počasí ukrývat pod přístřeškem na schodech
hasičské zbrojnice, nebo v podloubí zdravotního střediska. Věříme, že nové čekárny zvýší
komfort našich občanů a usnadní jim cestování.
Kromě autobusových čekáren byly také v obci
rozmístěny nové odpadkové koše s betonovým pláštěm, které mají dlouhou životnost, jsou
estetické a především není tak jednoduché je
převrátit ať už větrem nebo třeba i nějakými
nenechavci. Tyto betonové koše jsou výrobkem
společnosti PROFIBA s.r.o. z nedalekých Kalů,
se kterou naše obec již delší dobu spolupracuje a která nám dodala také mobiliární truhlíky na balkonové květiny. Mobiliář tak v Drásově dostává částečně jednotného ducha a opět
o kousek pozvedá vzhled naší obce.

Kabelová televize má nového majitele
Další novinkou je převedení drásovské kabelové televize z majetku obce do majetku společnosti ign.cz internet s.r.o. Tato společnost,
kterou zastupuje pan Ing. Lebiš, je dlouhodobým nájemcem kabelové televize v Drásově
a zajišťuje její provoz. Naše kabelová televize je
z roku 1992 a po bezmála 20-ti letech provozu
již vykazuje mnohé nedostatky technického
rázu, vyžaduje modernizaci a rozšíření, což představuje nemalé finanční náklady. Vzhledem
k tomu, že není úkolem obce zajišťovat občanům
komerční služby jako je kabelová televize a dodávka internetu, rozhodli jsme se celé zařízení
v minimální zbytkové účetní hodnotě převést
na společnost ign. Tato společnost pak bude
moci dle zájmu a požadavků jednotlivých občanů plnit jejich individuální přání co do skladby
programů a poskytovat kvalitní služby. Proto
žádáme naše občany, aby se s veškerými problémy kabelové televize obraceli již přímo na
nového majitele pana Ing. Zdeňka Lebiše tel.
605 830 328 nebo na pana Hoška tel. 605 447 552.
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Plánované investiční akce
Protože lze jen obtížně předjímat vývoj ekonomické situace v obci v souvislosti s nouzovým
stavem, musíme obezřetně přistupovat také
k plánovaným investičním akcím. Prioritou
v současné době zůstává dokončení již rozpracovaných staveb a akcí, na které byly uzavřeny
smlouvy o dílo. Jedná se především o dokončení instalace vodního prvku, finální úpravu našeho náměstí, dokončení rekonstrukce II. tenisového kurtu a opravu pláště budovy úřadu
městyse Drásov vč. výměny střešní krytiny
a zateplení. Věříme, že ještě letos budeme moci zrealizovat rekonstrukci hřiště na Rafandě
a také projekt komunitní výsadby veřejné
zeleně, na který máme přislíbenu dotaci ve výši 250 000 Kč.
O další významné investiční akci, která je již v běhu,
vás v následujícím článku
informuje pan místostarosta Ing. Podal společně s naším stavebním referentem
Ing. Veleckým.

Plánované kulturní a společenské akce
Velké plány jsme měli také na poli kulturním
a společenském. I zde situace kolem nákazy
zasáhla se vší tvrdostí. Odkládáme na pozdější dobu plánované společenské akce jako je
slavnostní otevření naší nově zrekonstruované Sokolovny, slavnostní předání nové hasičské
cisterny, s otazníkem je také letošní ročník
Drásovské stopy a jiné akce. Nezbývá nám než
věřit, že vše brzy pomine a společenský život
v Drásově se vrátí do své rozmanitosti.
Malou odměnou za všechna tato omezení
nám může být příslib, že jakmile to situace dovolí, budou mít všichni naši občané možnost
rozhlédnout se po Drásově z terasy naší
nové stavby na náměstí. Tento
pohled se nám ještě nikdy
z takové výšky v centru Drásova nenaskytl a je až dechberoucí vidět naši obec jako
na dlani, olemovanou okolními lesy v celé své kráse.

Vážení občané, přeji vám všem poklidné a radostné prožití velikonočních svátků,
které v kontextu současné doby nesou skutečně silné poselství pro mnohé z nás.
Užijte si jarní sluníčko a buďte na sebe opatrní.
Mgr. Martina Bočková, starostka

Rekonstrukce vedení NN a veřejného osvětlení
Vážení drásovští občané,
jistě jste již zaznamenali výkopové práce
prováděné společností ELQA, která v městysi
Drásov zahájila první etapu obnovy sítí NN pro
společnost E.ON. Tato první etapa je na obrázku níže vyznačena červenou barvou. V Drásově budou postupně realizovány další dvě etapy
obnovy sítě NN. Druhá etapa, značená modře,
se týká části Drásova ve směru na Hradčany,
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s předpokládaným zahájením realizace v roce
2021. Třetí etapa, značená zeleně, zahrnuje část
Drásova ve směru na Malhostovice a tento úsek
je nutné propojit s trafostanicí v Malhostovicích, kde jsou problémy s trasou vedení a bude
zde asi nutné přistoupit k vyvlastnění pozemků
ve veřejném zájmu.
Tato etapa rekonstrukce je odhadována nejdříve na rok 2022.
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V případě všech etap platí, že kde doposud
neproběhly rekonstrukce komunikací a chodníků, bude zrušeno venkovní (vzdušné) vedení
NN, dojde k odstranění veškerých starých rozvodů a betonových sloupů, které budou nahrazeny novými sloupy veřejného osvětlení (dále
jen „VO“). Tam, kde jsou již nově zrekonstruované úseky komunikací, budou stávající betonové sloupy nahrazeny novými a bude zachováno vzdušné vedení, ovšem kabely budou
sloučeny do jednoho svazku.
Ruku v ruce s obnovou vedení NN jde tedy
také rekonstrukce celého systému VO a kabelové televize. V případě VO je investorem přímo městys Drásov. Po realizaci všech tří výše
zmíněných etap by měla být nejen v lokalitách
dotčených obnovou NN, ale v celém Drásově
nahrazena stávající sodíková svítidla svítidly
s technologií LED. Z tohoto důvodu byl vytvořen odborný projekt, kdy na základě světelně
technických výpočtů pro jednotlivé typy komunikací bylo navrženo osvětlení v souladu
s ČSN EN 13201 a dále byly navrženy vhodné úpravy – výměny nevyhovujících svítidel za
nová moderní LED svítidla. Tato svítidla mohou být vybavena funkcí autonomního stmívání, která umožňuje snížení světelného toku
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svítidla v pozdních hodinách na úsecích, kde
dochází ke snížení světelné třídy v pozdních
hodinách. Intenzita osvětlení veřejného prostoru s krajskou komunikací musí být dle normy
vyšší, než např. osvětlení místní komunikace,
nicméně i osvětlení na krajské komunikaci může být v nočních hodinách „sníženo“.
Návrh byl proveden tak, aby bylo sníženo
množství jednotlivých instalovaných typů svítidel a jejich řada unifikována s ohledem na
následnou jednotnost náhradních dílů. Tím
také dojde ke snížení podružných nákladů na
opravy a skladové zásoby budou omezeny na
minimum.
Stávající svítidla byla navržena k výměně za
moderní LED svítidla s vysokým nárokem na
kvalitu mechanické části svítidla (mechanická
odolnost IK08, krytí svítidla min. IP66), vysokou světelnou účinnost svítidla (min. 120 lm/W)
a možnost variability vyzařovacích charakteristik. Navrhovaná svítidla lze vybavit i funkcí
CLO (konstantní světelný tok), který vyrovnává pokles světelného toku v čase a zabraňuje
nadbytečnému osvětlení na začátku provozu
po instalaci svítidel. Na obrázku níže je vidět
rozdíl mezi stávajícími nízkotlakými sodíkovými výbojkami a navrhnutými LED svítidly.
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Markantní rozdíl spočívá především v indexu
barevného podání, který se v případě nízkotlakých sodíkových výbojek rovná nule a osvětlované předměty se jeví jako černožluté.
Vzhledem k finanční náročnosti celé obnovy
VO, bude městys Drásov žádat o dotaci na pořízení samotných svítidel z programu EFEKT,
který vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. V celém Drásově se jedná minimálně
o 350 kusů svítidel osvětlujících komunikace.
Další svítidla pak budou třeba například pro
nasvícení přechodů pro chodce.
Na výše popsané investiční akce navazují rekonstrukce dvou místních
ulic – Nové a Školní. V případě rekonstrukce ulice Školní je jasné, že
k ní nedojde dříve než v roce 2021
z důvodu problémů při získávání
stavebního povolení pro společnost E.ON. Omlouváme se občanům
z této ulice za její nelichotivý stav
a pokusíme se alespoň o dílčí úpravy
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v letošním roce. Pokud se jedná o ulici Novou,
kde právě naplno probíhají stavební práce, byli
bychom velmi rádi, kdyby její rekonstrukce
proběhla v tomto roce. Samotný projekt se dokončuje a vzhledově by tato ulice měla navazovat na již dokončenou ulici Rafanda.
Bohužel s neustále se zhoršující pandemií je
jasné, že i ekonomické ztráty budou obrovské
a výpadky příjmů obecních rozpočtů značné.
Jak moc, to dnes nikdo netuší. Proto reálně hrozí, že po realizaci obnovy NN, VO a kabelové
televize, budou povrchy upraveny do původního stavu a rekonstrukce ulice se
posune minimálně o rok. O dalších
dopadech stávající celosvětové situace nemá v této fázi smysl spekulovat.
Přejeme vám všem pevné zdraví a sílu překonat toto tíživé a náročné období!
Ing. Jaroslav Podal
Ing. Tomáš Velecký
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Fotbal v Drásově – loni a letos
Po velmi dlouhé odmlce se opět na stránkách
Drásovského zpravodaje objevuje článek o drásovských fotbalistech hrajících své soutěže pod
hlavičkou SK Drásov. Vzhledem k této skutečnosti a vzhledem k loňské téměř nulové sportovní aktivitě v areálu drásovského hřiště se
nabízí otázka, jestli v Drásově nějací fotbalisté
vůbec existují. Musím Vás ubezpečit, že ano.
I když poslední zápas mužů se v Drásově
odehrál 28. 4. 2018 a následně započala výstavba nového sportovního zázemí, SK Drásov
odstartoval svoji dvouletou exilovou existenci.
Nejprve jsme do Chudčic přesunuli zápasy
mužů a zápasy dětí a tréninky všech probíhali
na fotbalovém hřišti se zázemím, kterou tvořila jedna mobilní buňka. V roce 2019, v době
kdy se blížila do finále stavba budovy nového
sportovního zázemí, jsme byli úspěšní v získání dotace na obnovu trávníku a tak došlo
k tomu, že v areálu už byly nové kabiny, ale pro
změnu nebylo na čem hrát. Začali jsme tedy
trénovat kde se dalo a nakonec jsme i zápasy
dětí a všechny tréninky přesunuli do Chudčic. Zde jsme plánovali odehrát ještě celé jaro,
ale vzhledem k současné situaci se zdá, že na
první „mistrák“ si budeme muset ještě počkat.
Nyní několik údajů k pravidelným soutěžím.
SK Drásov se účastní pravidelných soutěží pořádaných FAČR s těmito mužstvy: muži – III. tř.
OP dospělých, starší žáci – OP starších žáků
(sloučené mužstvo s FC Čebín), mladší žáci – OP
mladších žáků (sloučené mužstvo s FC Čebín),
starší přípravka A – OP starší přípravky, starší
přípravka B – III. tř. OP starší přípravky, mladší přípravka „A“ – III. tř. OP mladší přípravky.
Mužstvo minipřípravky se nezúčastňuje pravidelných soutěží, děti se na trénincích seznamují s fotbalem a získávají základní pohybové dovednosti. SK Drásov má 109 členů, z toho 40 dospělých a 69 mladších 18 let (dorost, žáci, přípravka a minipřípravka). Trenérské zabezpečení
jednotlivých týmů je následující: mužstvo mužů
– Jiří Daniel, mužstva starších přípravek – Zdeněk Klíma a Zdeněk Homolka, asistenti Ondřej
Brychta a Roman Havránek, mužstvo mladší
přípravky – Ivo Raisigl a Petr Schön, asistenti
Vladimír Andrlík a Jaroslav Hostěradský, kategorie minipřípravky Michal Podal a Milan Pindryč, dle pracovních možností i Radim Špaček.
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Krátce k jednotlivým týmům
slovy jejich trenérů
Muži (ročníky 1970 až 2001)
– Jiří Daniel
Muži SK Drásov se v podzimní části sezóny
2019/2020, po odehrání 13 zápasů (7 výher,
6 proher, skóre 36:32), umístili na pěkném sedmém místě, se ztrátou 5 bodů na druhé místo.
V zimní části přípravy se podařilo do kádru
zapracovat pět nových hráčů, vesměs z Drásova a blízkého okolí, v současné době kádr činní
20 hráčů. Všichni se těšíme i v tomto nelehkém
období na čas, kdy budeme moci znovu kopnout
do toho kulatého nesmyslu...
Starší žáci (ročníky 2005 a 2006)
a mladší žáci (ročníky 2007 a 2008)
– Zdeněk Homolka
V SK Drásov je aktivních 12 hráčů žákovských
kategorií a to nám neumožňuje přihlásit toto
mužstvo do soutěže, proto po dohodě s klubem
FC Čebín tito hráči nastupují (fotbalovou terminologií řečeno) za sdružená mužstva starších a mladších žáků Čebín/Drásov. Obě tyto
mužstva hrají Okresní přebor a jsou po podzimní části ve středu tabulky. Tréninky i zápasy probíhaly v Čebíně, pod vedením čebínských trenérů, ale až bude v Drásově k dispozici fotbalové hřiště, uvidíte tato mužstva i v našem areálu. Zimní příprava hráčů žákovských
kategorií probíhala v hale, kde se nám podařilo získat jednu hodinu, ale díky alespoň za to.
Starší přípravka A (ročníky 2009 a 2010)
– Zdeněk Klíma
Pro tento soutěžní rok 2019/2020 byl po loňských úspěších v kategorii mladší přípravky
sestaven tým z hráčů ročníku 2009 a 2010.
Tento tým jsme se rozhodli přihlásit do nejvyšší soutěže našeho okresu a nakonec ji hrajeme jen díky shodě náhod – drásovskému týmu
funkcionáři OFS nedávali velké naděje a vznášeli pochybnosti o správnosti našeho rozhodnutí hrát takto náročnou soutěž a tak nás odmítli do soutěže zapsat. Pouze díky odhlášení
jiného týmu bylo SK Drásov umožněno hrát
Okresní přebor okresu Brno-venkov.
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V soutěži se potkáváme například s týmy
Ivančic, Tišnova, Rajhradu, Modřic Kuřimi a dalšími týmy na stejné nebo vyšší výkonnostní
úrovni. Dovolím si tvrdit, že náš tým potvrdil
svými výkony, že do této soutěže patří, což dokládá ziskem 13 bodů a 8. místem z 12 týmů
po podzimní části soutěže. Z odehraných zápasů bych vyzdvihl výkon drásovského týmu proti MFK Modřice na jejich hřišti, kdy jim naši
hráči byli více než rovnocenným soupeřem, vítězství ztratili v předposlední minutě a s týmem
těchto kvalit uhráli remízu. Dalším krásným
fotbalovým zážitkem byl zápas proti Rosicím,
kdy se nám podařilo v druhém poločase semknout jako tým a otočit zápas z 1:3 na konečných
9:7, i když jsme nehráli v nejsilnější možné sestavě. Pro úplnost dodávám, že v podzimní části
jsme odehráli 11 zápasů: 6x na hřišti v Chudčicích a 5x na hřištích soupeřů. Získali jsme
13 bodů, vstřelili 86 gólů a 143 gólu obdrželi.
Pro zimní přípravu jsme získali pro trénování pouze jeden termín v hale, což byl důvod, že
tým odehrál více víkendových turnajů než v minulosti. Odehráli jsme celkem čtyři turnaje pořádané SK Drásov, pětkrát jsme jeli na turnaje
Halové ligy pořádané Lokomotivou Brno. Předvedli jsme vynikající výkon na turnaji v Kunštátě a odehráli dvě dvouhodinová utkání proti
FC Kuřim. Aktuálně končíme s halovou částí
sezóny. Bohužel návrat zpět na travnatá hřiště

nám zastavila pandemie koronaviru. Na závěr
bych rád popřál všem hodně zdraví mimo jiné
i proto, abychom mohli opět začít trénovat
a hrát. Moc se těším, až budeme moci všem
našim fanouškům předvést naše dovednosti
v novém sportovním areálu v Drásově.
Starší přípravka B (ročníky 2009 a 2010)
– Zdeněk Homolka
Hráči B týmu hrají základní soutěž OFS Brno-venkov, přičemž někteří doplňují A tým, a i když
je na soupisce týmu starší přípravky B 13 hráčů, stává se, že potřebujeme pomoc od hráčů
mladší přípravky a občas (pokud je to možné
díky rozlosování zápasů) také od hráčů A týmu.
B tým hraje většinu zápasů proti starším a zkušenějším hráčům, i tak se nám podařili nějaké
zápasy dotáhnout do vítězného konce – odehráli jsme 9 zápasů, z toho 2 výhry, 1 remíza a 6 proher. Během zimní přestávky máme za sebou
tréninky 1x týdně v hale a 2 halové turnaje.
Mladší přípravka (ročníky 2011 a 2013)
– Ivo Raisigl
Tým mladší přípravky aktuálně čítá 17 dětí.
Během podzimu jsme odehráli 9 mistrovských
utkání a podařilo se nám „přezimovat“ na krásném druhém místě. Zároveň jsme sehráli několik přátelských utkání, kde se snažíme dávat
prostor hráčům, kteří s fotbalem teprve začínají. Všeobecně cílem mladší přípravky je dítě

Tým starší přípravky A – turnaj Drásov
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Tým mladší přípravky – turnaj Drásov
rozvíjet a to jak pohybově, tak i sociálně. Fotbal
je koneckonců kolektivní sport! Spolupracujeme
s minipřípravkou, ze které se rekrutují děti pro
mladší přípravku a opačně umožňujeme dětem
(hlavně ročníkům 2011) nakouknout do starší
přípravky, kde mohou získat nové zkušenosti.
Během zimy jsme se účastnili hned několika
halových turnajů. Nejprve ve Střelicích, kde jsme
skončili těsně pod stupni vítězů a následně jsme
organizovali halový turnaj v Drásově. Na začátku roku 2020 jsme se účastnili turnaje v Kunštátu, který je součástí projektu Žijeme Hrou, kde
se nesleduje výsledek, ale hra a rozvoj hráčů.
Zimní přípravu jsme zakončili domácím turnajem, kde se zúročila naše zimní příprava, a tento turnaj jsme vyhráli. V obou turnajích, které
jsme pořádali u nás v Drásově, bychom chtěli
poděkovat rodičům za pomoc při pořádání.
Staří páni (ročníky 1948 až 1985)
Viz samostatný článek na straně 10 až 11.
Ne všechny naše aktivity ale souvisí se soutěžemi. Nejzásadnější akcí roku 2019 a nyní
ještě stále probíhající je Rekonstrukce travnatého povrchu hrací a tréninkové plochy. Tento
projekt realizuje SK Drásov za finanční podpory Městyse Drásov ve výši 250 tis. Kč a Jihomoravského kraje ve výši 200 tis. Kč. K rozpočtu projektu, který činil cca 520 tis. Kč je však
nutné připočítat ještě práce na úpravě odvodňu-
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jících trativodů, nutnost úprav stávajícího závlahového systému a přípravné práce před započetím projektu v celkové výši cca 130 tis. Kč,
takže celkové náklady Rekonstrukce činí cca
650 tis. Kč, přičemž cca 200 tis. Kč zajišťuje ze
svých prostředků SK Drásov. V této souvislosti musím zmínit také to, že ve spolupráci
s vedením Městyse Drásov se podařilo ušetřit
za ukládání odtěženého materiálu na skládky a pro tento materiál se našlo uplatnění při
terénních úpravách okolí Drásova. V neposlední řadě, musím poděkovat i drásovským zemědělcům – Agrii Drásov, panu Vladimíru Andrlíkovi a panu Jaromíru Podalovi za zapůjčení
mechanizace a podporu při provádění prací na
této rekonstrukci, čímž došlo k úspoře dalších
investičních nákladů a také firmě Intertech plus
s.r.o. za podporu při realizaci tohoto projektu.
Z dalších akcí loňského roku musím zmínit
organizaci halových turnajů přípravek, spolupráci při organizaci turistického pochodu
Drásovská stopa a běžecké akce pro veřejnost
Běžím pro Drásov, zápasy starých pánů (také
probíhajících na hřištích soupeřů), soustředění
pro žáky a přípravku, brigádu v obecních lesích
v rámci likvidace následků kůrovcové kalamity a dále několik brigád na fotbalovém hřišti,
kterých se zúčastnili členové všech týmů (od
přípravek, přes muže až po staré pány), rodiče
našich hráčů a příznivci drásovského fotbalu.
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Rekonstrukce hřiště – úpravy odvodnění (nahoře) a skrývka původního povrchu (dole)
Na nejbližší dobu jsme plánovali (kromě tréninků a zápasů) spolupráci při pořádání dalšího
ročníku Drásovské stopy a na červen slavnostní zahájení činnosti na nové trávě a v nových
kabinách spojené s pokračováním loni vzniklé
akce Běžím pro Drásov, pořádané Markétou
Heislerovou. Plánované termíny však bude
třeba posunout, o čemž se určitě s dostatečným
předstihem dozvíte.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem našim
hráčům za předváděné výkony, trenérskému
týmu za čas věnovaný výchově nových sportovců a rodičům, příznivcům a sponzorům za
podporu drásovského fotbalu. Navzdory složité době, kterou prožíváme a ve které jsou důležité jiné hodnoty než góly, pevně věřím, že se
brzy opět začneme scházet, nejen na fotbalových trénincích a zápasech ve výrazně zmodernizovaném sportovním areálu, ale i na ostatních akcích v Drásově a okolí.
Zdeněk Homolka, předseda SK Drásov, z.s.
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Fotbal – staří páni Drásov
Kalendářní rok 2019 je úspěšně za námi,
a tak mi dovolte pár slov o fotbalových starých
pánech Drásova.
Tým je složen z bývalých kmenových hráčů
SK Drásov, z nichž někteří ještě v případě potřeby vypomůžou A týmu mužů SK Drásov, a je
doplněn drásovskými chlapy nad 35 let, kteří
mají chuť aktivně trávit svůj volný čas. Celkem
se nás na trénink (probíhá jednou týdně) a zápasy schází cca 25, samozřejmě se střídavou účastí dle individuálních možností každého. Přece
jen už velká většina z nás má rodiny a nemůže
veškerý volný čas věnovat jen fotbalu.
Mužstvo starých pánů nehraje žádnou organizovanou soutěž, ale domlouváme si jednotlivá přátelská utkání s týmy z blízkého i vzdálenějšího okolí – Deblín, Tišnov, Zbraslav. Rovněž se účastníme, na základě pozvání, fotbalových turnajů starých pánů, a to například
v Deblíně, Měříně či Lovčičkách. Jelikož v současné době tým tvoří fotbalově kvalitní hráči
a zároveň máme v rámci nepsaných pravidel
(věk nad 35 let) relativně mladý tým, výsledkově se nám v uplynulém roce dařilo a určitě
můžeme být s herním projevem a svými výkony
spokojeni.

Protože se během minulého roku dokončovala novostavba budovy kabin a technického zázemí sportovního areálu a na podzim téhož
roku započala celková rekonstrukce travnaté
plochy hřiště, byli jsme odkázání pouze na
utkání sehraná na hřištích soupeřů. Pokud vše
půjde podle plánu, a zatím tomu vše nasvědčuje, mohli by jsme nejen my, ale i ostatní mužstva SK Drásov, začít v létě tohoto roku využívat
naše domácí prostředí a postupně „vracet“
jednotlivá utkání soupeřům, kteří nám umožnili hrát na svých hřištích. V plánu má rovněž
uspořádání celodenního turnaje. O termínech
jednotlivých plánovaných utkání a turnajů
budete prostřednictvím plakátu samozřejmě
informováni.
Rád bych ještě zmínil, že se mimo sportovní
stránku snažíme zapojit i do aktivit Městyse
Drásov i fotbalového klubu SK Drásov. Mám tím
na mysli účast na brigádách – stavba párty
stanů a chystání na kulturní akce městyse,
úklid klestí po těžbě dřeva v lesích městyse.
A v neposlední řadě hojnou účast na několika
brigádách při rekonstrukci travnaté plochy
hřiště SK Drásov, kterou, jak pevně doufám,
budeme moci už tento rok využívat.

Zápas v Deblíně
Horní řada zleva: Klouda, Procházka F., Hlavůněk, Andrlík, Rampula, Procházka J., Homolka
Dolní řada zleva: Machatka, Hostěradský, Brychta, Havránek, Špaček, Schön, Daniel, Křemínský
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Zápas v Tišnově
Horní řada zleva: Hamřík, Pitel, Hlavůněk, Procházka F., Rampula, Daniel, Procházka J., Pindryč,
Schön. Dolní řada zleva: Brychta, Špaček, Svoboda, Havránek, Klouda., Hostěradský, Křemínský

Zápas ve Zbraslavi
Horní řada zleva: Schön, Homolka R., Hamřík, Hlavůněk, Homolka Z., Procházka, Pindryč
Dolní řada zleva: Andrlík, Machatka, Hostěradský, Daniel, Havránek, Brychta, Svoboda

Na závěr bych chtěl poděkovat hrstce obětavců, kteří drží mužstvo starých pánů v chodu
a vás všechny pozvat na některé z fotbalových
klání, ve kterých budou určitě k vidění krásné
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fotbalové akce, důrazné souboje a v neposlední řadě i koření fotbalu – góly !!!
Ostatně, přijďte se v průběhu roku 2020 podívat sami.
Ondřej Brychta
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Volejbalová sezóna 2019/2020 Drásov
Muži v nedohrané 2. lize na 3. místě
Stejně jako v mnoha dalších sportech, i ve volejbale zůstala většina soutěží nedohrána. Pro
nás se tento ročník vyvíjel vcelku příznivě, po
odehraných 32 kolech nám v tabulce patřila
3. příčka s dvoubodovým náskokem na TJ LIGNUM Morávka. Zbýval nám ještě výjezd do haly předposledního týmu tabulky Nového Jičína a nakonec rozhodující dvojzápas s Morávkou
v naší hale. Bylo by to pro hráče i příznivce krásné vyvrcholení soutěže, ale nedá se nic dělat. Jak
to bude se zahájením antukové přípravy či letními turnaji je v současné době nemožné předjímat věřme, že co nejdříve bude vše v pořádku.

Z

V3

V2

P1

P0

S

M

B

1

Holubice

32

26

5

0

1

93:20

2737:2174

88

2

Volejbal Ostrava

32

25

1

1

5

83:24

2587:2237

78

3

Morávka

32

14

4

2

12

65:56

2694:2733

52

4

Drásov

32

12

5

4

11

62:60

2719:2693

50

5

Blue Ostrava

30

10

3

5

12

55:61

2503:2589

41

6

Brno-Komárov

32

11

2

4

15

55:67

2728:2729

41

7

Palkovice

30

7

5

5

13

52:67

2588:2655

36

8

Šlapanice u Brna

32

9

3

2

18

46:72

2542:2717

35

9

Nový Jičín

10 Kojetín

30

8

3

4

15

46:70

2461:2612

34

30

3

0

4

23

23:83

2095:2515
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Miroslav Řezník

Juniorky jako nováček soutěže uspěly
Družstvo juniorek startovalo v KP JMK a bylo
v této soutěži nováčkem. Po kvalitní letní přípravě, která vyvrcholila soustředěním v Letovicích, se naše dívky pustily do soupeřek bez
respektu a s patřičnou vervou. Brzy se ukázalo, že jsou schopny porazit každého soupeře,
zvládly i utkání, ve kterých se jim herně příliš
nedařilo a to díky bojovnosti a nasazení. V době
ukončení soutěže (po 32. kole) byly na 3. místě,
lepší byly pouze KP Brno a Sokol Jehnice.
Miroslav Řezník

Z

V3

V2

P1

P0

S

M

B

1

VK Královo Pole, z.s.

32

28

1

1

2

90:20 2631:2003

87

2

TJ Sokol Jehnice, z.s.

32

26

1

2

3

87:22 2591:1948

82

3

VS Drásov

32

22

4

1

5

82:35 2661:2222

75

4

Volejbal Vyškov, z.s.

30

14

4

2

10 63:48 2439:2287

52

5

Kuřim

30

14

0

1

15 51:54 2204:2217

43

6

Volejbal Vyškov, z.s. B 32

12

1

3

16 52:64 2480:2450 41

7

TJ Junior Brno, z.s.

32

12

1

1

18 48:61 2249:2368 39

8

Předklášteří

30

10

2

3

15 51:62 2421:2411

37

9

TJ Sokol Šlapanice B

32

3

1

0

28 15:89 1697:2517

11

10 Volejbal Vyškov, z.s. C 30

0

0

1

29

1

6:90

1409:2359

Od průměru k úspěchům až po nejistotu
Družstvo žáků zažilo v této sezóně nenadálé
vzepjetí, porovnáme-li jejich výkony s tou minulou. V první polovině soutěže kluci podávali stabilní a vyrovnaný výkon, od kvalifikace až
do ledna se drželi ve druhé skupině, což jim po
celou dobu drželo jejich zasloužené šesté místo.
V lednu se jim podařilo se dostat do první
skupiny vítězstvím nad Teslou Brno a Vítovicemi. První skupina byl pro sotva rok a půl hrající kluky podstatně nezkušenější a s podstatně horším tréninkovým prostředím příliš velký
oříšek. Po prohrách se Znojmem A a VK Brno
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přišel zápas s Letovicemi, který se odehrával
v docela jiném duchu, v duchu vyrovnanosti.
Po vybojované výhře v prvním setu, do něhož
se vrhli jako uragán, však zjistili, že své úsilí
musí ještě zvýšit, protože druhý set se už vyvíjel podstatně jinak. Konečná prohra 2:1 byla
však uspokojivá a výsledek byl očekávaný, kluky to posunulo zpět do druhé skupiny, kde se
další kolo znovu udrželi, ale pak přišel debakl…
něco, co nikdo nečekal. Vzhledem k prázdninám
a zvýšené nemocnosti v únoru byla na trénincích malá nebo opravdu různorodá účast, klu-
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kům se nepovedlo poslední odehrané
kolo a spadli až do třetí skupiny.
Předposlední kolo soutěže před finálním turnajem se mělo odehrát 14. března. Po vyhlášení nouzového stavu ČVS
přerušil nejdříve mládežnické a posléze
úplně všechny soutěže. Body z posledních
turnajů stále nejsou v oficiálních pořadových tabulkách zapsány a podle zjištěných
informací se stále nerozhodlo, jestli tabulka zůstane v této podobě nebo se bude po
vyřešení současného stavu soutěž dohrávat, toto by mělo být objasněno někdy

začátkem dubna. I kdyby však došlo k situaci, že by se soutěž dohrávala, neplánuji se na tuto soutěž již dále zaměřovat. Po skončení karantény, nouzového
stavu a po uvolnění situace s novým onemocněním CoVid-19 se plně pustíme znovu
do tréninkového procesu, ale již se zaměřením na další sezónu, kdy kluci odrostou
a přejdou do kategorie kadetů, resp. juniorů. Pro další rok počítáme s počtem až
17 kadetů, některé budeme nově registrovat a někteří v této kategorii zůstanou
ještě z této sezóny.

Kadeti a junioři VS Drásov
Juniorská soutěž kraj Vysočina – tato
soutěž byla dokončena před oficiální uzávěrou
a zákazem všech soutěží ČVS. Drásovští junioři se již potřetí stali mistry Vysočiny a jak
ukazuje tabulka tak si z šestnácti zápasů odnesli 13 vítězství což je velmi dobrá bilance.
družstvo

Z

V3

V2

P1

P0

K

1 Drásov

16

13

0

0

3

0

2 Jihlava

16

8

2

1

5

0

3 Žďár nad Sáz.

sety

míče

body

41:15

1331:1113

39

34:24

1305:1178

29

16

4

3

1

8

0

27:34

1281:1348

19

4 Velké Meziříčí 16

5

1

1

9

0

21:35

1089:1247

18

5 Polná

3

1

4

8

0

25:40

1337:1457

15

16

1. juniorská liga skupina C – v prvoligové
soutěži se drásovští junioři letos příliš nepředvedli. Soutěž byla ukončena těsně před koncem, kde chyběl jediný dvojzápas do regulérního hodnocení. Páté místo s šesti zúčastněných
považujeme za neúspěch. Ten byl způsobený
v letošní sezóně výrazným omlazením kádru,
ale i tréninkovou morálkou a celkovým přístupem. Při zápasech chybělo herní soustředění
a odpovědnost. Nemálo zápasů skončilo těsným
výsledkem v náš neprospěch, přesto, že jsme
soupeře převyšovali výškově i technicky.
družstvo

Z

V3

V2

P1

P0

K

sety

20

17

1

0

2

0

55:15 1685:1416

53

2 Česká Třebová II 18

11

1

2

4

0

43:24 1556:1416

37

3 Lanškroun

20

10

2

2

6

0

42:34 1714:1667

36

4 Rychnov n. K.

20

8

1

1

10

0

34:37 1549:1610

27

5 Drásov

20

5

1

0

14

0

23:48 1560:1657

17

6 Šlapanice

18

1

0

1

16

0

12:51 1248:1546

4

1 Svitavy

Juniorská soutěž kraj Jihomoravský – deset účastníků sdružené kadetské a juniorské
soutěže již tuto skupinu nedohrálo. Poslední zápasy skončily pro drásovské kadety 1. března,
kdy se ve skupině B umístili na druhém místě.
Vzhledem k pozastavení soutěží zůstane pořadí dle přiložené tabulky.
družstvo

Z

V3

V2

P1

P0

K

sety

míče

body

1

VK PFN Znojmo

13

9

1

0

3

0

27:14

942:850

54

2

TJ Sokol Česká Třebová

13

6

1

3

3

0

25:20

970:939

52

3

VK Brno, z.s.

14

8

3

0

3

0

29:14

975:859

50

4

VS Drásov

15

5

2

2

6

0

20:22

921:852

36

5

Lokomotiva FOSFA Břeclav

16

7

3

2

4

0

26:18

949:943

35

6

VOLEJBAL VYŠKOV, z.s.

16

5

4

2

5

0

23:20

913:893

34

7

TJ TESLA BRNO z.s.

17

5

2

4

6

0

20:23

882:940

28

8

TJ Sokol Šlapanice u Brna

16

4

1

4

7

0

18:23

857:851

23

9

TJ Holubice

12

5

1

0

6

0

20:23

912:971

12

12

0

0

1

11

0

5:36

776:999

6

10 TJ Lokomotiva – Ingstav, z.s.
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míče

body

To co chybělo, byl bojový duch
a touha po vítězství. V jednotlivých setech se objevovaly obrovské rozdíly, kdy jsme dokázali porazit soupeře 25:12 a v dalším setu
podobným rozdílem prohrát.
V příští hrací sezóně se snad
družstvo stabilizuje, uklidní a vybere si z letošní sezóny jen to nejlepší a nejdůležitější. Snad se to
povede a dosáhneme kvalitnější
výsledek.
Stanislav Slezák
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Družstvo staršího minivolejbalu
Po roce jsme opět obnovili starší kategorii
minivolejbalu. Bohužel se potýkáme s nedostatečným počtem trenérů, kterého jsme dlouhé
měsíce pro tuto kategorii hledali. S menším
zpožděním se podařilo sehnat trenérku z Předklášteří. Volné termíny k trénování nám uvolnil pan Čupera a jeho žákyně se kterými jsme
se dělili o polovinu haly. Nakonec v den tréninku se trenérka „omluvila“, že to nezvládne
a byli jsme s Ivanou postaveni před nelehké
rozhodnutí buď to zabalit a dětem oznámit, že
končíme a nebo to vzít na sebe. Pro nezasvěcené ...já volejbal závodně nehrával a Ivana je
trenérkou červeného minivolejbalu, ale děcka
známe a víme o jejich nadšení, takže jsme se
„kousli“ a vzali si to pod svá křídla.

Že jsme udělali správně se ukázalo hned na
prvním rozřazovacím turnaji v Brně, kam jsme
přihlásili 2 družstva a obě skončili s bilancí
5 výher a 1 prohra.
První ostrý turnaj byl v listopadu v Letovocích, kde družstvo Z1 (Kája Kellnerová, Natali
Dvořáčková, Lucka Ondráčková a Štěpán Procházka) bylo nasazeno do 1. skupiny a druhé
družstvo Z2 (Bára Pokorná, Natka Dvořáková,
Verča Malá, Tom Staněk a Lucka Polakovičová)
do 2. skupiny (a to jen z důvodu, že dle pravidel
je snaha aby v jedné skupině nehrály 2 týmy
z jednoho klubu). Z1 skončilo na 3. místě
a družstvo Z2 na 2. místě.
Další turnaj byl opět v Letovicích 26. 1. 2020.
Z1 skončili na 2. místě a Z2 ve 2. skupině skončilo také na 2. místě a vybojovalo si postup do 1. skupiny.
Předposlední turnaj se konal 1. 3. 2020 pro změnu opět
v Letovicích, kde již obě družstva hrály v nejsilnější skupině a skončili na 6. a 7. místě.
Finálový turnaj se měl konat
na konci dubna v Brně, ten se
ale ze známých důvodů neuskuteční. Výsledkově se nám
celou sezonu víceméně dařilo
a na turnajích jsme se potkávali s týmy Znojma, KP Brno,
Sokola Brno I, Letovice, Břeclav, ZŠ Vejrostova a Předklášteří.
Další sezonu budou děti přeřazeni do kategorie modrých
a my trenéři doufáme, že se ve
stejném složení zase sejdeme a budeme pokračovat dále
v započaté práci, abychom
trenérům žáků a žákyň připravili nástupce a nástupkyně nynějších úspěšných svěřenců.

Zleva nahoře: Miloš Malý (trenér), Verča Malá,
Lucka Polakovičová a Natka Dvořáková.
Zleva uprostřed: Štěpán Procházka, Bára
Pokorná, Lucka Ondráčková a Tom Staněk
Dole: Kája Kellnerová
Chybí: Natali Dvořáčková,
Ivana Severinová (trenérka)

Za nás trenéry jen doufáme, že do přespříští
sezóny se podaří najít trenéra žákovských kategorií, aby naše práce měla smysl a děti měly
poté možnost pokračovat ve výborných výsledcích v žákovských kategoriích.
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Za trenérské duo napsal Miloš Malý
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Družstva minivolejbalu byla opět úspěšná
V uplynulé sezóně jsme měli v kategorii žlutý, oranžový a červený minivolejbal dětí jako
smetí, celkem 38 dětí ve věku 5–11 let. Vedle
naší mladší kategorie začala navíc pravidelně
fungovat i barevná minivolejbalová kategorie
pro starší děti pod taktovkou Miloše Malého
a Ivany Severinové. Výborná zpráva pro nás
byla, že se nám podařilo pro letošní rok získat na výpomoc dvě nové pomocné trenérky
Terezu Chvátalovou a Teu Studnicovou – středoškolačky z řad bývalých hráček modrého
a žákovského volejbalu. Po této sezóně je určitě můžeme zařadit mezi standardní trenérky

s vlastní tréninkovou skupinou ve skupině žlutý, oranžový a červený minivolejbalu.
Jinak děti odehrály 3 z 5-ti plánovaných turnajů letošního roku v Brně, Letovicích a Hustopečích jako již tradičně s výbornými výsledky
v první polovině tabulek. Snad nám situace
umožní se brzy na tréninky a turnaje vrátit.
Za trenérky nejmladších kategorií:
Andrea Obručová Čuperová, Ivana
Severinová, Tereza Chvátalová,
Tea Studnicová, Beata
Olšarová

„Sousedské posezení u šachu“ a nová drásovská tradice
Vše začalo nevinně... Když jsem zjistil, že
i Drásov hrával šachovou ligu a jeden z bývalých
hráčů je můj dobrý známý a kamarád. Bylo
jasné, že musím Josefa Brodeckého vyzvat :-)
Na prvním – tedy neoficiálním „Posezení“
byla jen jedna šachovnice. S námi však hrála
celá hospoda! 2. posezení bylo o dvou šachovnicích. Na 3. a 4., díky větší propagaci, nás bylo
přes dvacet! Sešla se pestrá věková i výkonnostní škála. Krom Drásovaků se k nám připojili i sousedé z okolí (Sentice, Všechovice, Tišnov, Kuřim...) To už jsem o pomoc požádal kapitána tišnovských šachistů Josefa Šilhu (zapůjčené šachové sety včetně hodin) a kandidá-
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ta Mistra tohoto sportu Jan Gubaše, jako hlavního rozhodčího.
Výtěžek z třetího posezení byl věnován na
naši sportovní budouvu u fotbalové hřiště.
Za výtěžek z letošního posezení jsem se rozhodl zakoupit tři šachové sety (klubovky). Ty
budou propůjčeny do našich hospůdek a na
požádání k dispozici každému, kdo tak učiní.
Budeme se tak moci vzájemně potkávat nebo
učit, třeba i náhodně, bez předchozích domluv.
Cílem není udělat z šachistů alkoholiky, ale
navrátit do hospůdek trocha kultury!
Takže naschle zase příští rok a hlavně ve
zdraví!
Sportu zdar. Adam Heisler
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Krásný jarní čas Drásováci!
Vím, že ještě všichni rozdýcháváme události minulých týdnů, které více či méně ovlivnily
způsob, jakým běžně žijeme naše životy. Na
druhou stranu, až zcela dovydechneme všechny naše obavy, strachy, nesnáze, život jako
takový nám ve své plynulosti a neměnnosti
opět poskytne nádech. Možná se nadechneme
podobně jako kdysi dávno poprvé, se vší silou,
která je nezbytná, aby vehnala okysličenou
krev do plic a roztáhla je.
Určitě nám všem pomáhá to, že žijeme na
místě, které máme rádi a že je okolo spousta
věcí, lidí a událostí, na které se můžeme těšit.
Myslím, že je ten správný čas připomenout
si akci Běžím pro Drásov, která se běžela loni
touto dobou. Je úžasné, že pocity, které ji tenkrát provázely – spontánnost, smích, podpora
a sounáležitost nevznikly v důsledku strachu,
ale radosti. Je to velmi důležité, pro naše další
soužití v obci.
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Těší mne vaše ohlasy, když jste se ptali, zda
se akce bude opakovat. Dlouho jsem to tak necítila, stále jsem opakovala, že mi chybí vnitřní
impuls, myšlenka.
Jak to tak ale bývá, vše přichází ve správný
čas, když o to nejméně usilujeme. A tak už teď
vím, že se 2. ročník akce uskuteční v kooperaci s SK Drásov v rámci plánovaného slavnostního otevření fotbalového hřiště. Podrobnosti
včetně termínu dohodneme ihned, jak bude
jasné, že se veřejnost opět může scházet bez
omezení.
Věřím, že naše setkání bude stejně vřelé
a početné jako vloni a že si v pravém slova
smyslu užijeme každý životaplný nádech a výdech.
Těším se a jako pozvánku připojuji úrývek
z reportu, který jsem si sepsala před rokem tzv.
do šuplíku :-) a pár fotek z minulého roku.
Markéta Heislerová
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Úryvek z reportu
1. 5. 2019 (...) „Ráda bych zmínila, že smyslem této akce nebyly výsledky samotné, ale radost z pohybu a možnost setkat se s lidmi, které denně potkáváme, ale nemluvíme s nimi.
Dle mých zkušeností je jakýkoliv pohyb zdrojem
dobré nálady a povznáší člověka do vyšších
úrovní bytí, kde člověk nemá čas ani chuť řešit
záležitosti, které jsou v běžném životě tak často zdrojem sporů mezi lidmi.
Jsem štastná, že proběhl tento “connect”
a že jsme se pochopili. Tohle byl totiž účel, nikoliv vedlejší produkt. Za vedlejší produkt považuji částku, která se na startovném a dobrovolných příspěvcích vybrala a byla předána na obci
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– celkem 13.160 Kč poputuje na novou sportovní budovu v Drásově!
Zážitky z trati jsme probrali na společném
posezení hned po závodě v hospůdce u Šebestů.
S menším zpožděním byly předávny všem pamětní listy. Za osudové znamení pokládám skutečnost, že jsem k dispozici měla celkem 91 ks
startovních čísel a zbylo tedy jediné volné, které
na trati nikdo neprovětral. Co z toho vyčíst? Že
možná to jedno místo čekalo právě na člověka,
který se chtěl zúčastnit, ale nepřišel, ať už z jakéhokoliv důvodu. Nebo možná na toho, kdo byl
přesvědčený, že nechce, ale po shlédnutí fotek
a z doslechu svůj názor v příštím roce změní...“

17

Drásovské kroniky
V tomto „Zpravodaji“ bychom chtěli naše
občany seznámit s tím, odkud čerpáme potřebné informace, které potom zveřejňujeme ve
formě článků. Jsou to kroniky obce nyní městyse Drásova. Tyto kroniky jste měli možnost
vidět při různých výstavách, prohlídnout si
je, zalistovat si v nich a také něco přečíst. Ale
i tyto kroniky mají svoji historii a s tou vás nyní
seznámíme.
Dříve se psát nemusely a bylo jen na vůli především farářů, že zapisovali události, které se
přihodily. Ale kroniky si také psaly rody ať už
selské nebo šlechtické.
Až po vzniku naší republiky vláda uzákonila
30. ledna 1922 povinné psaní obecních pamětních knih – kronik.
Prvním a zakládajícím kronikářem v naší obci
byl pan Jan Vrchlabský, učitel, který pocházel
z Tišnova.
V té době byl starostou obce pan Osvald Klouda. Obec měla 126 domů a 823 obyvatel.
Jelikož Drásov neměl žádných písemných
záznamů o své historii, tak po pátrání a bádání
sepsal pan učitel Vrchlabský v úvodu kroniky
vše, co se podařilo najít o historii od počátku
12. století až do roku 1922, kdy se první kronika začala pravidelně psát. Pan učitel psal kroniku krátce, protože již 30. prosince 1923 byl
zvolen kronikářem drásovský rodák, pan učitel
Karel Klouda. Ten byl kronikářem až do začátku druhé světové války. Za války se kroniky
nesměly psát a musely se odevzdat.
Ihned po ukončení války v roce 1945 se po
zemřelém kronikáři K. Kloudovi ujal této práce místní farář p. František Malík. Byl velmi
důsledný a pečlivý kronikář. Dopsal všechny
události válečných let a tuto bohulibou činnost
přerušila až jeho náhlá smrt v roce 1957.

Dalším kronikářem byl další drásovský rodák, pan Otmar Jurnečka. Ten velmi důsledně
popisuje hlavně činnost JZD.
Do první kroniky se psalo do roku 1959, a to
celých 37 let.
Druhá kronika začíná tedy rokem 1960. Pan
Otmar Jurnečka, byl aktivním kronikářem až do
roku 1970. Od roku 1971 do roku 1975 se podílel na přípravě zápisů, ale do kroniky zapisovala paní Libuše Podalová. Od roku 1975 zapisovali události tajemníci nebo předsedové
tehdejšího MNV a to až do roku 1990. Od roku
1991 se této funkce ujal pan Josef Stibůrek.
Do druhé kroniky se zapisoval do roku 1998,
celých 39 let. Originály obou těchto popsaných
kronik jsou uloženy v archivu pro Brno-venkov
v Rajhradě.
Obec má k dispozici kopie těchto kronik,
které jsou uloženy v místní knihovně k nahlédnutí.
Třetí kronika, do které se nyní píše má rozměry 30 x 40 cm, má obsah 400 listů, váží asi 6 kg
a je vázaná v červené kůži. Nyní je popsaná
asi polovina, tak ještě minimálně 20 let se budou do ní zapisovat místní události.
Od roku 2017 je také kronikářkou paní D. Jůzová.
V obci jsou ještě dvě další kroniky. Školní a
farní. Farní kronika je uložena na faře v Čebíně.
Co se zapisuje do kroniky.
Obecní záležitosti, hospodaření obce, průmysl, zemědělství a obchod, výstavba, veřejný
život, školství, počasí, pohyb obyvatelstva, atd…
Na zapisování se používá inkoust dokumentní,
nikdy se nedoporučuje propisovací tužka.
Kronikáři J.S. a D.J.
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