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Vážení občané,
uplynulé jarní období bylo bohaté na řadu událostí a proto se vás
na následujících stránkách budeme snažit co nejpodrobněji informovat o průběhu jednotlivých akcí i o tom, co se dělo a co nás
čeká v následujících měsících.

Cyklostezka Drásov – Čebín slavnostně otevřena
Dne 12. 6. byla slavnostně otevřena naše nová cyklostezka Drásov – Čebín, zbudovaná pod
hlavičkou Mikroregionu Čebínka. Na slavnostním otevření jsme měli možnost přivítat řadu

významných hostů včetně náměstků hejtmana Jihomoravského kraje – pana Lukáše Dubce
a Ing. Jana Zámečníka. V závěru oficiálního
programu požehnal celému dílu náš pan farář
Otec Pavel Kopecký. Jak jsme
naše občany průběžně informovali, stavbu provázel nešťastný problém s nálezem staré
ekologické zátěže, který jsme
nakonec vyřešili přeprojektováním východní části našeho
drásovského úseku. Sanace
ekologické zátěže, která je
nyní v gesci odboru životního prostředí MÚ Tišnov, pak
bude v následujících měsících
(možná i letech) probíhat souběžně s provozem na cyklostezce. Celková cena cyklostezky činí 21 356 308 Kč, z toho
19 588 358 Kč jsme získali pro-
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střednictvím dotace z evropských fondů a 650 000 Kč prostřednictvím dotace z Jihomoravského kraje. Vlastní náklady naší obce na tuto investiční
akci činí 784 881 Kč.
Věříme, že tato cyklostezka
bude sloužit po mnoho let širokému okruhu uživatelů a stane
se vyhledávaným místem pro
jízdu na kole, na kolečkových
bruslích i pro pěší vycházky.
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Vesnice roku 2022
Dne 6. 6. 2022 navštívila naši obec krajská hodnotitelská
komise soutěže Vesnice roku.
Do přípravy prezentace Drásova se zapojilo mnoho dobrovolníků z řad občanů i drásovských spolků. Děkujeme všem,
kdo nám svou pomoc nabídli,
neboť prezentace byla opravdu
úspěšná a členové komise ji
velmi kladně hodnotili. Uvítání
komise proběhlo na střešní terase naší školy na náměstí, kde
přítomným zazpívali členové
pěveckého sboru naší školy.
Následovala prohlídka místní
knihovny a zasedací místnosti
úřadu, kde byla připravena
menší historická výstava a prezentace aktivit z oblasti životního prostředí. Následně se
členové komise vydali na projížďku naší obcí historickými
vozy, které nám pro tuto příležitost zajistil náš kamarád pan
Bohumil Barchánek ze sousedního Čebína. Tato vyhlídková
jízda byla zakončena průjezdem krásnou farmou rodiny
Podalových do prostor kulturního areálu. Zde již byly připraveny stánky některých spolků,
ukázka útoku mladých hasičů,
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vystoupení tanečního klubu TJ
Sokol Drásov, udírna, myslivecká kuchyně, ukázky pekařského a cukrářského umění drásovských žen a tou pomyslnou
„třešničkou na dortu“ bylo vystoupení našich milých Babských nehod.
Naše obec plná šikovných
lidí se opět předvedla v tom nejlepším světle a v soutěži jsme
získali dvě krásná ocenění
„Zlatá cihla“ – ocenění příkladné stavby realizované v duchu
programu obnovy venkova
a to v kategorii A – obnova památkově chráněných objektů
místního významu, za rekonstrukci střechy a úpravu obvodového pláště drásovského
kostela Povýšení sv. Kříže.
Zde komise ocenila jak charakter obnovy, tak zapojení obce
i široké veřejnosti do financování tohoto náročného díla.
Druhou zlatou cihlu jsme získali v kategorii C – nové vesnické
stavby za nástavbu základní
školy č. ev. 32 na drásovském
náměstí. Tato naše chlouba si
právem získala obdiv členů
komise a ocenění za celkové
architektonické ztvárnění a začlenění do okolní zástavby.
Nezbývá, než z celého srdce
poděkovat všem našim občanům, kteří nám pomáhali jak
s prezentací, tak s přípravou
a úklidem obce. Opět se ukázalo, jak hrdí, pracovití a ochotní
jsou místní občané. Osobně
také děkuji všem zaměstnancům obce za jejich mimořádné
pracovní nasazení při přípravách soutěže a především za
obnovu veřejné zeleně na drásovském náměstí, kterou jsme
zvládli vlastními silami. Děkuji také žákům naší základní
školy za úpravu veřejné zeleně na ul. Čedlosy a všem občanům, kteří se o zeleň před svými domy starají.
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Dokončena stavba obecních služebních bytů
Na konci měsíce května byla dokončena stavba dvou obecních služebních bytů, které vznikly přestavbou půdního prostoru části hasičské zbrojnice. Pro potřeby zaměstnanců obce
a drásovských hasičů vznikly byty o rozloze
33 m 2 a 53 m 2. Od 1. 7. 2022 mají oba byty své
nájemce z řad zaměstnanců obce a zásahové
jednotky SDH Drásov.

Rekonstrukce zdravotního střediska
Protože ohledně plánované rekonstrukce
našeho zdravotního střediska kolují obcí „zaručené informace,“ že se nic opravovat nebude,
je nutné uvést věci na pravou míru. Vždy naše
občany ve zpravodaji informujeme objektivně
a po pravdě o věcech takových jaké jsou a je to
i v případě zdravotního střediska. Samozřejmě,
že se opravovat bude a to již na podzim. Na opravu je zpracován projekt rekonstrukce a máme
stavební povolení. V současné době probíhá
výběrové řízení na dodavatele stavby a nutno
říci, že o tuto zakázku je mezi stavebními společnostmi poměrně velký zájem. Počátek stavebních prací je plánován na konec měsíce září.
Stavba by dle předpokladů měla trvat cca rok.
Plán financování rekonstrukce počítá jak s účelovou alokací v rámci našeho rozpočtu (na rekonstrukci zdravotního střediska šetříme již
téměř dva roky) a dále budeme podávat žádosti do dvou dotačních titulů. I v případě neúspěchu dotačních žádostí jsme schopni rekonstrukci finančně zvládnout. Fungující a dostupné
zdravotnictví je naší prioritou. Po dobu rekonstrukce bude paní doktorka Řezaninová ordinovat v prostorách zasedací místnosti obecního
úřadu, které budou pro tento účel přechodně
upraveny. Paní Lubinová a její rehabilitace bude
dočasně přemístěna do prostor sportovní budovy vedle fotbalového hřiště. Občané budou
s dostatečným předstihem o všem informováni.

Oprava chodníků na ul. Malhostovická

Dvojnásobný úspěch naší školy na náměstí
Kromě ocenění Zlatá cihla v soutěži Vesnice
roku získala naše nástavba ZŠ Drásov také
mimořádné ocenění – Cenu veřejnosti v soutěži pořádané Evropskou komisí „Náš evropský
projekt.“ V rámci tohoto úspěchu získala naše
obec finanční odměnu ve výši 20 000 Kč.
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V průběhu měsíců července a srpna bude
probíhat rekonstrukce chodníků na ul. Malhostovická. Jak jistě občané na této ulici vnímají,
po stavbě překládky NN jsou chodníky v neutěšeném stavu a částečně rozebrané. S jejich
kompletní rekonstrukcí po dokončení stavby
bylo v rozpočtu počítáno. V rámci výběrového
řízení získala tuto zakázku společnost pana
Petra Hradského z Čebína, který v Drásově již
mnoho let působí a jeho práce je vždy bezchybná. Pan Hradský podal v rámci výběrového
řízení cenově nejvýhodnější nabídku ve výši
2 348 863 Kč vč. DPH. Vzhledem k tomu, že na
ul. Malhostovická je velký tlak na zřízení parkovacích stání, budeme v tomto případě postupovat stejně jako tomu bylo v ul. Čedlosy.
Kdo z občanů bude chtít před svým domem
parkovací stání v plochách současného zeleného pásu, může si toto na své náklady objednat
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přímo u pana Hradského. Parkovací stání budou
v tomto případě budována v zatravňovacích
panelech, aby byl zajištěn vsak vody. Tam, kde
nebudou parkovací stání, bude ulice Malhostovická osázena veřejnou zelení a budou zregenerovány trávníky. Po ukončení stavby již nebude
v žádném případě tolerováno stání automobilů
na travnatých pásech, čímž v současné době
dochází k porušování přinejmenším obecní
vyhlášky. Ulice Malhostovická se tedy na podzim dočká zcela nové podoby, a tím se opět
zvýší jak estetická úroveň, tak i komfort bydlení našich občanů. Stávající betonová dlažba
bude nabídnuta k odkupu přednostně občanům
z této ulice za symbolicku částku 5 Kč/kus,
neboť tuto dlažbu lze využít k různý účelům
v zahradách a na dvorcích.

tostarosty od 23. 9. 2020 a za jeho práci pro obec
mu děkuji. Panu Bc. Martinovi Dvořákovi přeji
hodně úspěchů při zvládání této nelehké a odpovědné funkce.

Významné životní jubileum
V uplynulých dnech oslavil své významné životní jubileum náš pan farář Otec Pavel Kopecký, který v drásovské farnosti působí od roku
2010. Našemu milému Otci Pavlovi přejeme vše
nejlepší, hodně Božího požehnání a děkujeme
za všechnu lásku, péči, pomoc, útěchu a vedení, která nám po celá léta poskytuje.

Hledáme správce drásovského sportoviště
I přes řádně zveřejněnou výzvu prostřednictvím mnoha informačních kanálů v regionu
se nám stále nedaří najít nového správce našeho sportovního areálu. Pracovní náplň správce
kromě péče o sportovní areál a budovu tvoří
částečně technické činnosti a zahradnické práce. S pracovní pozicí je spojen nájem nového
komfortního bytu 2+kk v budově sportovního
zázemí za snížené nájemné. Hledáme pracovitého a časově flexibilního člověka, který bude
významnou posilou našeho pracovního týmu.
Vzhledem k umístění bytu nad restaurací Drásovka a těsné blízkosti kulturního areálu není
ubytování vhodné pro rodiny s malými dětmi.
Případní zájemci se mohou hlásit na emailové
adrese starosta@drasov.cz.
V hledání vhodného kandidáta budeme pokračovat a o pomoc prosíme i naši veřejnost.

Změna ve vedení obce
Zastupitelstvo
městyse Drásov na
svém zasedání dne
18. 5. 2022 přijalo rezignaci pana Zdeňka
Sítaře na pozici místostarosty ze zdravotních důvodů.
Novým místostarostou městyse Drásov byl následně všemi přítomnými jednomyslně zvolen zastupitel a radní pan Bc. Martin
Dvořák. Pan Zdeněk Sítař zastával funkci mís-
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Otec Pavel vysvěcuje obecní prapor
Vážení občané, přeji vám klidné a pohodové prožití krásných letních měsíců, hodně sluníčka a odpočinku na zasloužených
dovolených, dětem veselé prázdniny plné
dobrodružství a zážitků.
Mgr. Martina Bočková
starostka městyse Drásov
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Závod Siemens Electric Machines v Drásově
otevřel novou výrobní halu

V pátek 17. června 2022
proběhlo v prostorách výrobního závodu Siemens
Electric Machines Drásov
slavnostní otevření nově
postavené výrobní haly
těžké navijárny. Hala o rozloze 2 100 m2 umožní vyrábět velké statory a rotory o hmotnosti až 70 tun.
Celková výrobní plocha
závodu se tak zvýšila na
19 135 m2 .
Se svými jednadvaceti
metry je nová hala nejvyšší
budovou městyse Drásov.
V hale je umístěn provoz
vakuové impregnace, moderní technologie Vacuum
Pressure Impregnation,
která je často označovaná
jako proces VPI. Impreg-
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nací ve vakuu vinutí získává lepší vlastnosti, například vyšší dielektrickou
pevnost, zvýšenou mechanickou pevnost, vynikající
ochranu proti vniknutí vody a chemikálií, které zajistí delší a bezúdržbovou
životnost stroje.
Slavnostního přestřižení
pásky u nové haly se účastnili Hermann Kleinod, generální ředitel Siemens LDA,
Peter Knez, globální ředitel
pro výrobu Siemens LDA,
Eduard Palíšek, generální
ředitel Siemens Česká republika, starostka městyse
Drásova, Martina Bočková
a ředitel závodu Siemens
Electric Machines, Libor
Mezník.
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„Velmi nám záleží na
tom, abychom do České republiky přinášeli
technologicky pokročilou výrobu s vysokou
přidanou hodnotou,“
uvedl Eduard Palíšek.
„Za 110 let existence
závodu v Drásově jsme
dokázali, že máme skvělé lidi, kteří umí vyrábět zařízení na světové
technologické úrovni,“
dodal Libor Mezník.

Unikátní technologie impregnace
Technologie VPI má čtyři fáze. V první z nich,
tzv. suchém vakuu se předsušený stroj z 8,5m
vysoké pece přenese do nádoby kotle, odkud se
odsaje vzduch. V další fázi je nádoba kotle zalita impregnační pryskyřicí. Následuje tlaková
fáze, kdy je prostor kotle přetlakován a izolace
je impregnována pryskyřicí. V poslední fázi,

vytvrzování, se pryskyřice z kotle odčerpá do
skladovací nádrže, stroj nebo svazek se vyjme
z kotle a v peci nechá vytvrdit.
Stavbu haly i instalaci technologií se podařilo dokončit podle plánovaného harmonogramu.
Technologie umístěné v nové hale budou uvedeny do plného provozu v následujících týdnech.
tisková zpráva
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Drásovská stopa 2022
V sobotu 21. 5. se po nucené dvouleté odmlce uskutečnil sedmý ročník Drásovské stopy.
Počasí i tentokrát přálo, takže se na startu nakonec vystřídalo 361 startujících, což je naše
nová rekordní účast. Připraveno bylo pět tras
pro pěší a stejný počet tras pro cyklisty. Nejhojnější účast byla na pěší trase 7 km – zejména
pro rodiče s dětmi, kterou prošla téměř stovka
účastníků. Na cestě je čekala zpestření v podobě drobného lámání hlavy při pinění úkolů
a taky tradiční odpočinek v drásovském parku i s opékáním špekáčků. Ostatní trasy byly
vedeny do bližšího i vzdálenějšího okolí. Snažili jsme se turisty přivést i na místa, kam
jsme v minulých ročnících ještě trasy nevedli,
což byla například Vokounova vyhlídka, z které je netradiční pohled především na Tišnov
nebo třeba okolí Skalice nad Svitavou. Je ale
pravda, že míst, kde jsme v okolí ještě nebyli
už moc není, protože každý rok jsou trasy úmyslně vedeny jinudy než v letech předešlých.
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Originalita tras je tedy zaručena. Letos jsme
mohli poprvé využít novou cyklostezku vedenou po tělese bývalé železniční trati z Drásova k vápence, a při tempu výstavby podobných
stezek v našem okolí v posledních letech už je
možné většinu tras pro cyklisty vést téměř
mimo silniční provoz, čehož se snažíme maximálně využívat. V cíli pak na všechny čekal
pamětní list a drobné suvenýry. Odměnou za
své výkony pak byla i možnost občerstvení
třeba s točeným tišnovským pivem, limonádou,
nebo uzeninou z udírny a posezení pod slunečníky na náměstí.
Nejvyšší účast už tradičně bývá na kratších
trasách, ale i 12 chodců (mezi nimi i dvě krásné mladé ženy) na padesátce je pěkné číslo
a po cestě nám ji vzdal jenom jediný. Naopak
trošku zklamáním je jen 12 cyklistů na naší
nejdelší trase. Tam jsme byli v minulých ročnících zvyklí na více borců (a borkyň). Snad se
nám i ti ostatní za rok zase vrátí.
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A teď trochu statistiky
Celková účast 361 osob.
Z toho 212 dospělých
a 149 mladších 18 let.
Na pěší trase
7 km
97 účastníků
14 km
58
20 km
12
25 km
10
50 km
12
Na cyklo trase
15 km
28 účastníků
22 km
52
35 km
53
44 km
27
61 km
12
Nejvíce účastníků bylo místních 174. 32 jich
přijelo z Tišnova, 29 z Brna, 24 z Čebína, 17 z Malhostovic, 12 z Kuřimi a spousta dalších, z celkem 42 obcí a měst. Dva nejvzdálenější účastníci k nám přijeli až zpoza Vysokých Tater.
Na závěr bych chtěl moc poděkovat všem
našim sponzorům, díky kterým tato akce může
mít tu podobu, kterou má – paní starostce
i dalším zaměstnancům OÚ, kteří byli nápomocní a trpěliví ke spoustě mých otravných poža-

davků, klukům z SK Drásov, holkám na startu
a v cíli, i těm na malhostovickém stanovišti,
mým osvědčeným trasařům, kteří prošli, projeli a podrobně popsali všechny trasy a prostě
všem, kteří se na stopě jakkoli podíleli. A především pak všem dorazivším účastníkům, bez
kterých by tuto akci nemělo smysl dělat.
A pokud budeme my i svět za rok pořád ještě aspoň trochu v pořádku, těším se při dalším
ročníku 20. 5. 2023.
Za pořadatele Rostislav Matal
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Projekt „Náš les“
V současné době ukončují žáci 5. ročníku naší
školy projekt „Náš les“, který organizuje Lipka
Brno (školské zařízení pro environmentální
vzdělávání).
V rámci projektu žáci pozorovali a prozkoumávali vymezenou část lesa „Vinohrad“ a „Pod
Vinohradem“. Na základě zjištěných poznatků
navrhli změny na zlepšení funkce daného lesa
a zpracovali miniprojekt, který jim byl schválen. Tím získali finanční podporu na realizaci
svých nápadů. V minulých dnech žáci rozmístili v uvedených lokalitách několik ručně vyrobených ptačích budek. Věříme, že se v budkách
brzy zabydlí různé druhy ptáků, které budou
smět celoročně pozorovat nejen žáci naší školy.
V lese jsme také rozmístili několik informačních tabulek upozorňujících na vhodné chování
v lese. Z finanční podpory jsme také zakoupili
tři opravdu krásné dřevěné lavičky od firmy
INSEGA, s.r.o. Vhodné umístění laviček je prozatím v řešení.
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Práce na projektu byla pro děti jistě cennou
zkušeností a zpestřením výuky.
Tímto děkujeme vedení městyse Drásov za
poskytnutí obecního lesa pro realizaci tohoto
projektu.
Mgr. Soňa Korčáková
Mgr. Gabriela Urbánková
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Aktuality ze ZŠ a MŠ
Pasování předškoláků na školáky
Na konci každého školního roku nastává ve
školce velká událost – pasování předškoláků
na školáky. Stejně tomu bylo i letos. Však se už
děti nemohly dočkat a pilně se učily básničky
a písničky, ve kterých chtěly všem ukázat, co
se ve školce naučily. Když přišel ten správný
den, děti si přinesly do MŠ aktovky, od rána se
ve školce nafukovaly balónky, chystalo občerstvením a v ledničce čekaly dorty s obrázkem
Koťátka, Včelky a Zajíčka. Čím více se blížila
hodina začátku pasování, tím víc se zatahovala obloha a blížily se zlověstné mraky. Předpověď počasí se bohužel do puntíku vyplnila
a tak místo pasování začala bouřka. Lilo a lilo,
ale rodiče neztráceli naději a tak jsme všichni čekali ve školce, jestli se počasí umoudří.

Naštěstí déšť po půlhodině přestal a všichni
společně jsme všechno zase přinesli ven a mohlo se začít. A pak už bylo všechno na jedničku.
Přijel se podívat pan král František I., dětem
hrála do kroku hudba, všechny básničky a písničky zvládly bez chybičky a tak mohly být děti
pasovány na školáky. Dostaly šerpu, na památku knížku a památníček, napily se nápoje
moudrosti a začala promenáda s aktovkami.
Moc jim to slušelo a závěrečnou jízdu bránami
s bublifuky si užili malí i velcí. Na závěr pošeptal každý školáček potichoučku svoje přáníčko
a vypustil k obloze nafukovací balónek.
Všem dětem přejeme, aby se jim ve škole
dařilo a budeme se těšit, až si nás někdy vzpomenou a přijdou se ukázat.
Za celou MŠ Jana Smutná
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Indiánské putování
Víte, že byli nedávno v Drásově ve školce
indiáni a indiánky? Je to tak a hned několik
kmenů – Mazaní lišáci, Zvědavé ještěrky, Divoké kočky, Chytré myšky a Sluneční paprsky.
Na začátku se všichni sešli na „radě starších
i mladších“ a velký šaman předal náčelnicím
kmenů listinu s úkoly: vymyslet název a pokřik
kmene a svoje indiánské jméno, vyrobit indiánský oblek a čelenku, naučit se indiánskou
báseň, píseň a tanec a dozvědět se co nejvíce
informací o životě indiánů. Všichni se s chutí
pustili do práce a po dva týdny se v MŠ tvořilo,
zpívalo, vyrábělo a každé ráno jsme se zdravili
indiánským pozdravem „Hajé“. Všechny kmeny postupně podnikly výpravu na Pecku nebo
do parku a kromě indiánského oblečení měli
děti také nakreslené znaky na tvářích, běhaly

Indiánským během a plnily různé úkoly…
Každý den jsme si četli další příběh z knihy
„Týden mezi indiány“. Zapojili se i rodiče a přinášeli do MŠ různé encyklopedie a bylo vidět,
že si i doma s dětmi o indiánech povídají. Velký
úspěch mělo také střílení z luku (které zařídil
jeden tatínek), lovení bizona (z papíru), chytání
rybiček, hledání pírek… Posledním úkolem bylo
vytvoření části totemu pro závěrečný „mírový
sněm“. V určený den se opět všichni indiáni
setkali na louce u MŠ, kde si velký šaman zkontroloval splnění všech zadaných úkolů. Byla
to velká sláva a všechny kmeny se pozdravily
kmenovým pokřikem a společně si zatančily
a zazpívaly kolem totemu. Všichni jsme si indiánské putování náramně užili a ještě dlouho na
ně budeme vzpomínat.
Za celou MŠ Jana Smutná

Příběhy našich sousedů
Na začátku tohoto školního roku jsme byli
osloveni organizací Post Bellum, která připravila velice zajímavý projekt „Příběhy našich
sousedů“. Tento projekt je určen pro děti ve
věku 14–15 let, ale není to podmínkou. Jeho
cílem je prostřednictvím dialogu s pamětníky
se seznámit s dějinami 20. století.

14

Vzhledem k tomu, že nás myšlenka zaujala,
tak jsme se rozhodli naši školu do projektu
přihlásit. Oslovila jsem naše osmáky, z nichž
celkem sedm dětí projevilo zájem se zapojit.
Vzhledem k vysokému počtu se nám podařilo
vytvořit dva týmy. „Holčičí tým“, jehož členy
byly Alexandra Brychtová, Zuzana Baxantová, Viktorie Sládková a „klučičí tým“ složený
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z Antonína Kabelky, Jakuba Kopečného, Vojtěcha Marady a Matěje Řezáka.
Oba naše týmy se rozhodly zpracovat příběh pamětníka formou rozhlasové reportáže.
Skvělé na tomto projektu je, že děti navázaly
blízký vztah s pamětníkem a tím se nenásilně
seznámily s některými událostmi novodobých
dějin. A nejen to, vzhledem k tomu, že si zvolily rozhlasovou reportáž, měly možnost se zúčastnit workshopu v Českém rozhlase v Brně,
naučit se pracovat s diktafonem, zpracovat
scénář a ve studiu Českého rozhlasu profesionálně nahrát výslednou reportáž.
Naše dva týmy zpracovaly velice zajímavé
příběhy. Příběh „klučičího týmu“ se zaměřil na
události srpna 1968, kdy náš pamětník popsal
svoje zážitky z okupace, kdy on jako mladý
voják vykonával povinnou vojenskou službu na
letišti v Brně – Tuřanech.

Druhý příběh nám popisuje život běžného
člověka v období normalizace.
Poté, co byly reportáže zpracovány, vytvořily děti výslednou prezentaci, se kterou předstoupily před odbornou komisi a veřejnost. Tato
soutěžní prezentace se uskutečnila v Kulturním
domě v Kuřimi. Celá práce na projektu nám
zabrala prakticky celý školní rok. Situaci nám
komplikovali nemoci a karantény. Děti odvedly
kus práce a výsledek stál opravdu za to. V případě zájmu jsou výsledné práce možné zhlédnout
https://www.pribehynasichsousedu.cz/prezentace/tisnovsko-blanensko-a-kurim-27-4-2022/.
Tímto bych chtěla poděkovat všem, kdo se
na projektu podíleli a doufám, že i v dalších
letech se podaří sestavit týmy, které přispějí
ke zmapování regionálních dějin 20. století
prostřednictvím pamětníků.

Londýn s výletem za historií
V termínu 23.–27. 5. se žáci osmých a devátých tříd Základní školy Drásov zúčastnili zájezdu do Londýna. Žáci byli ubytováni v rodinách na jihu velkoměsta.
V úterý začal třídenní program s názvem
Londýn s výletem za historií. Autobus žáky
vysadil na Greenwichi, kde se prošli parkem
kolem nultého poledníku. Následovala plavba
lodí po Temži, procházka po Tower Bridge
a prohlídka korunovačních klenotů – Tower of
London. Druhý den se konal celodenní výlet za
neolitickými památkami Stonehenge. Program
končil ve čtvrtek pěším okruhem v centru Londýna, žáci mohli vidět památky jako Houses of

Parliament, Big Ben, Trafalgar
Square a Buckingham Palace.
Největším zážitkem byla jízda
na London Eye, největším vyhlídkovém kole v Evropě s výškou 135 metrů. Před cestou
domů žáci měli možnost nakoupit suvenýry na jedné z nejznámějších obchodních ulic
světa – Oxford Street.
V pátek v odpoledních hodinách se všichni účastníci zájezdu vrátili v pořádku domů
do Drásova.
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Sportovní soutěže
V průběhu jarních měsíců se naše škola zúčastnila několika školních sportovních turnajů,
z nichž dva jsme také pořádali.
Ve středu 18. května a ve čtvrtek 19. května
2022 se v naší domácí sportovní hale konaly
okresní kola mladších a starších žákyň ve volejbale. Naše holky postupně zdolávaly všechny
soupeřky a zaslouženě si došly pro dvě první
místa! Starší žákyně si vítězstvím zajistily postup mezi krajskou elitu do Šlapanic a ve velmi
silné konkurenci jsme nakonec obsadily 4. místo. U mladší kategorie se bohužel krajské kolo
nekonalo.
Pokračujeme k fotbalu, kde naši mladší kluci z 6. a 7. třídy obsadili v okresním kole v Bílovicích nad Svitavou krásné 2. místo a jen těsně
nám unikl postup do krajského kola. Podobně
si vedli i starší žáci, kteří na turnaji v Kuřimi
obsadili 3. místo.

V březnu jsme se zúčastnili soutěže ve skoku
vysokém. Z tzv. Mokerské laťky jsme dovezli
dvě třetí místa – Dominik Karel Požár a Štěpán
Procházka.
Poslední zastávkou bylo krajské kolo ve florbalu. To si vybojovaly žákyně z 6. a 7. tříd vítězstvím v okresním kole již na podzim a tak jsme
se mohli vydat do Blanska. Přes hladké výhry
ve skupině jsme nenašli recept na soupeře
z Velké nad Veličkou a tak jsme se utkali o bronz
s Břeclaví. Po výborném souboji jsme toto utkání zvládli a obsadily krásné 3. místo.
Všem účastníkům děkujeme a doufáme, že
v příštích letech bude pódiové umístění obdobné, anebo ještě lepší.
			
ZŠ a MŠ Drásov
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Oslavy 80 let fotbalu v Drásově
Dne 4. června proběhly v Drásově oslavy 80 let založení
fotbalového klubu v Drásově.
Během tohoto dne se na hřišti
předvedla všechna mužstva
SK Drásov a bylo k vidění mnoho kvalitních výkonů a krásných gólů. Drásovský pažit
dopoledne zasypali naši nejmladší. Jako první se představila mladší a starší přípravka
a tento blok uzavírali mladší
žáci. Všechny naše týmy předváděly krásnou hru a svým
výkonem bavily jak sebe, tak
přihlížející diváky. Dá se říct,
že ochozy sportovního areálu
byly plné a po sportovišti se
rozléhaly hlasy fandících diváků, rodičů a samozřejmě i taktické pokyny trenérů.

V odpoledním programu se představili muži,
kteří svedli derby s nedalekým Deblínem. I tady
nebyla nouze o góly a občas i infarktové stavy.
Nakonec mužstvo dovedlo bárku do vítězného
konce a přehrálo soupeře v poměru 5:2.
Po odehrání všech zápasů se další hry ujalo
drásovské uskupení LSD, kteří hráli k poslechu
do večerních hodin.
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Pro mladé sportovce byl připraven skákací
hrad, bohaté občerstvení a v budově mohli
návštěvníci vidět výstavu fotografií a zavzpomínat jak drásovký areál vypadal, kdo za Drásov hrál a jakých úspěchů se dosáhlo.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem rodičům, fanouškům, sponzorům a Drásovu za podporu v ukončené sezóně, dětem popřát pěkné
prázdniny a v nové sezóně opět nashledanou.
Díky a sportu zdar.
		
SK Drásov
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SK Drásov – muži
Do jarní části sezony jsme
vstupovali jako 5. mužstvo
III. třídy skupiny B okresního
přeboru se ziskem 23 bodů.
Během jara jsme, ostatně
stejně jako na podzim, bojovali s počtem hráčů a když se
k tomu ještě přidalo pár zranění, horko těžko jsme dávali
na některá utkání mužstvo dohromady. S výraznou pomocí
hráčů (starých pánů), kteří se
už pravidelně soutěžních utkání neúčastní, se nám podařilo
všechny zápasy se ctí odehrát
a konečné 5. místo v tabulce
se ziskem 43 bodů vzhledem
k situaci v mužstvu více než
dobré.
Nyní si dáme pár týdnů od
fotbalu volno a začátkem srpna
začne příprava na nový fotbalový ročník. Pevně doufáme,
že budu minimálně tak úspěšný, jako ten právě skončený.
S přáním krásného
prožití letních měsíců
Ondřej Brychta

18

číslo 2, červen 2022

Z činnost mysliveckého sdružení Drásov z.s.
Za uplynulých šest měsíců roku 2022 toho
drásovští myslivci zvládli mnoho. Vysadili nový
remízek v lokalitě na Kovadlech a doplnili stávající biopásy výsadbou nové meze.
Mimo to členové MS Drásov pomáhali se
zajištěním akce mikroregionu Čebínka pořádané ve Všechovicích. V Drásově prezentovali

svoji činnost během soutěže Vesnice roku především se zaměřením na svoji účast v projektu
Zelená pro Drásov.
Na konec prázdnin pak Drásovští myslivci
opět chystají již tradiční Myslivecké dětské
odpoledne s hudebním večerem.
MVDr. Jan Sítař, jednatel

Zveme Vás
na Myslivecké odpoledne s hudebním večerem
konané 27/8/2022 od 13 hod.
na myslivecké chatě v Drásově

Co se psalo v kronice v roce 1922
Kroniku založil tehdejší učitel Jan Vrchlabský. Bylo rozhodnuto vládním usnesením
z 30. ledna 1920, že všechny obce a města budou povinně psát obecní kroniky. Ve zdejší obci
byla již obecní kronika vedena, ale bohužel roku
1862 shořela a od té doby se nic nepsalo.
První stránky nově založené kroniky popisují historie obce od roku 1239 co se dalo v tehdejší době dohledat. Jsou také stručně zaznamenány události od roku 1425 do roku 1921.
Začátek zápisu v roce 1922 popisuje zeměpisnou polohu obce, stručnou mapu obce, majitele domů od čísla popisného 1 do č. p. 131.
Celkem bylo v obci 37 rolníků, 2 obchody
a dělnický potravní spolek „Vzájemnost – Včela“, 3 hostince, živností 21.
Nejstarší budova: kostel, mlýny a stará škola
(č.p. 64)
Příslušnost obce: obec patřila k hejtmanství
tisovskému, župě brněnské, k okresnímu soudu
v Tišnově, a další správní úřady byly také v Tišnově.
Farní obec tvořil Drásov, Malhostovice (ale
ty měli svůj kostel filiální i hřbitov), Všechovice
a dvorec Stanoviska. Patronátní právo měl cisterciácký klášter v Předklášteří.
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Obvodním lékařem pro Drásov byl MUDr.
František Borkovec z Tišnova.
Obecní jmění bylo: dům č. 7 (pastouška), č. 64
(stará škola), obecní úřadovna byla ve Spolkovém domě č. 64. Mimo to vlastnila obec 121 ha
půdy, lesů, pastvin a zahrad, 24 000 korun českých, akcie Západomoravských elektráren,
obligace na 300 korun a dluhopisy elektrárny
za 19 000 korun.
Rozpočet roku byl: příjem 44 136 Kč, vydání
45 639 Kč, schodek 4 503 Kč.
Obecní zřízenci: Klouda Tomáš, Jurka František s ročním platem 800 Kč, ponocní: Nemrkes
Josef, Plevač František také 800 Kč ročně,
hajní: Bednář Karel, Baláč Antonín s ročním
platem 1 500 Kč a 12 m2 dřeva a nějakou trávu.
Obecní knihovna byla otevřena v listopadu
1920, knihy byly darované tělocvičnou jednotou. Sokol zapůjčil knihovny. Roční příspěvek
obce byl 400 Kč, měla 337 svazků z nichž 20
vzdělávacích. Čtenářů bylo 600. Každou neděli od 13 do 14 hodin půjčoval knihy řídící učitel
Oharek V. a Brázda Otmar. V knihovní radě byli
Klouda Osvald starosta, Šmeral Karel a Jurka
Josef č. 85.
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Místní osvětová komise se starala o pořádání přednášek, vedla přesnou evidenci přednášek a také divadel, které pořádal Sokol. Členové komise byli: V. Oharek, Josef Jurka, Klouda
Osvald, Šmeral Karel, Machatka Osvald, Vrchlabský Jan.

Škola: Do prázdnin 1922 působili učitelé –
řídící učitel V. Oharek, def. uč. Vrchlabský Jan
a učitelka Sísová Růžena. Od září byla přidělena Sísová Růžena na měšťanskou školu do
Lomnice a Vrchlabský Jan přidělen jako pomocný úředník okr. Školního výboru do Tišnova.
Na jeho místo byl přidělen na
vlastní žádost zdejší rodák říd.
uč. v Rohozci Klouda Karel a po
Sísové uč. Kollábová Valérie,
která však 15. října odešla do
Brna a místo pro nedostatek
učitelstva nebylo obsazeno.
Dětí bylo ve školním roce
1922–1923: v 1. třídě 24 (malý
počet je důsledkem válečných
let), v 2. třídě 33 a ve 3. třídě 43.
Do jiných škol (měst, reál. gym.)
v Tišnově a v Brně chodilo 32
školou povinných dětí. Učitelská knihovna čítala 389 svazků,
žákovská 589. Rozpočet školní
na rok 1922 byl 49 957 Kč.
Železniční stanice: přednostou byl Heindrich Emanuel již
od roku 1913, Celkem projíždí
pravidelně 17 osobních a nákladních vlaků. První vlak do Tišnova odjížděl v 7.26 a do Brna
v 5.46. Měsíční čistý příjem činil průměrně 70–80 tisíc Kč.
Poštovní a telegrafní úřad je
pro obce Drásov, Čebín, Malhostovice, Nuzířov, Lipůvka, Svinošice, Všechovice a Skalička
(poštovní úřad byl zřízen roku
1888, otevřen 16. ledna. Prvním
poštmistrem byl Ondráček
František.
Příspěvek je opsán z kroniky
pouze s malými úpravami. Kronika je k nahlédnutí v knihovně.
D.J.
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