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Vážení občané
dostáváte do rukou adventní vydání Drásovského zpravodaje, které je zároveň letošním
posledním vydáním. Snad se nám na jeho stránkách podaří přispět k vánoční atmosféře
a k informovanosti o dění v Drásově.

Poděkování
Děkujeme všem občanům za podporu vyjádřenou v komunálních volbách do zastupitelstev
obcí, které se konaly ve dnech 5. a 6. října letošního roku. Velká volební účast drásovských voličů byla dokladem toho, že veřejné záležitosti
a rozvoj obce leží občanům na srdci a nejsou jim
lhostejné. Důvěra, kterou jste v nás vložili, je pro
nás nesmírným povzbuzením, ale také klade na
naše bedra patřičnou odpovědnost a upřímné
odhodlání vaši důvěru nezklamat. Svými hlasy
jste ocenili naši práci v uplynulých
4 letech a dali jste jasný signál,
že si přejete, aby v tomto trendu
pokračoval rozvoj Drásova
i jeho veřejný život. S vaší
podporou se nám jistě i v následujících letech podaří
zbudovat mnoho užitečných věcí, které budou
ku prospěchu nás všech
a učiní život v Drásově zas
o kousek příjemnějším.

Oslavy výročí 100 let vzniku
samostatného československého státu
Tak, jako téměř ve všech obcích a městech naší
republiky, i v Drásově jsme oslavili slavné výročí
100 let vzniku samostatného československého státu. Na počest tohoto výročí byly v Drásově
vysazeny dvě lípy. První z nich vysadili a obci
darovali členové místní organizace Českého svazu včelařů. Lípa je vysazena ve spodní části obce
poblíž mostu a bude tvořit základ budoucí parkové úpravy. Druhou lípu – strom republiky vysadili v blízkosti drásovského hřbitova společně
tři starostové: starostka městyse Martina Bočková, starosta TJ Sokol Drásov Ing. Jaroslav Podal
a starosta Sboru dobrovolných hasičů Radek
Sítař. Nově vysazenému stromu požehnal náš
milý pan farář otec Pavel Kopecký. Dne 17. 10. se
v místní sokolovně konala oslava na počest
100. výročí vzniku samostatného československého státu a 125. výročí založení Tělocvičné
jednoty Sokol Drásov. Oslavu provázela výstava
historických fotografií a dokumentů a sváteční
atmosféru doplnily ochutnávky vín a hudební
vystoupení Brněnských heligonek.
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Sadové úpravy v parku
V průběhu měsíce listopadu
probíhaly rozsáhlé sadařské
práce v drásovském parku. Na
základě projektu Regenerace
drásovského paraku I. etapa
bylo společností pana Zbranka
z Královopolských Vážan vysázeno 51 nových listnatých stromů, 11 jehličnanů a 60 keřů. Jde
o mladé stromky a keře, které
je třeba chránit a pečovat o ně.
Proto se obracíme na naše občany, aby při svých návštěvách
parku byli k těmto výsadbám
ohleduplní a také aby nebyli
neteční k případným projevům
vandalství. Investice do drásovského parku činila v letošním
roce cca 400 000 Kč. Z důvodu
potřeby zvýšeného dohledu
jsme také personálně posílili
pracovní pozici správce parku.
V současné době tedy park dozorují a na pořádek v této lokalitě dohlížejí dva správcové
a to pan František Konečný
a pan Bc. Lukáš Raichl. Věříme,
že se nová výsadba ujme a bude
postupně realizována i II. etapa tohoto projektu, jehož cílem
je vytvoření hodnotného místa
k relaxaci a rekreaci občanů
uprostřed přírody. Z důvodu
nových výsadeb bude přesunuto tradiční pálení
čarodějnic do prostor louky vedle fotbalového
hřiště.

Anketa – rekonstrukce zdravotního střediska
Na počátku měsíce byly do jednotlivých drásovských domácností distribuovány anketní materiály týkající se plánované rekonstrukce zdravotního střediska. Termín odevzdání hlasovacích
lístků je do konce letošního roku. Následně bude
anketa vyhodnocena a občané budou informováni
o vítězném návrhu, který se v budoucnosti stane
podkladem pro zpracování projektové dokumentace opravy této významné budovy. Věříme, že
se nám podaří na tuto významnou a potřebnou
investici zajistit zdroj potřebných finančních prostředků a zdravotní středisko získá novou podobu v souladu s názorem a přáním našich občanů.
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Parkování ve středu obce
V průběhu měsíce září probíhal čilý stavební
ruch v prostorách parkoviště za obecním domem.
Společnost TVM stavby s.r.o. z Předklášteří provedla kompletní rekonstrukci povrchu parkoviště
a opravu části dešťové kanalizace. Na realizaci
této investice přispěl zhruba polovinou nákladů
– částkou 500 000 Kč podnik Siemens Drásov, se
kterým udržujeme vztahy vzájemné spolupráce.
Parkoviště dostalo nový povrch, bylo částečně
rozšířeno a byly přemístěny kontejnery na separovaný odpad. Tím vzniklo v centru obce dostatečně kapacitní komfortní místo pro parkování,
čímž pominuly důvody, aby občané parkovali svá
vozidla před hasičskou zbrojnicí, podél restaurace u Šebestů a u prodejny obuvi v rozporu s vyhláškou. Tento úsek je značně nepřehledný a na
radnici často řešíme stížnosti na parkování v tomto místě. Rovněž jsme přistoupili k vyhrazení
parkoviště před úřadem městyse pro potřeby
úřadu a Pošty Partner. Též na toto parkoviště
odstavují svá vozidla občané, kteří nejdou ani na
poštu ani na úřad a poštovní či kurýrní vozy,
které přijíždějí několikrát za den pak při nakládkách a vykládkách stojí uprostřed jízdního pruhu. Málokterá obec v okolí se může pochlubit tak
velkým parkovištěm v centru obce jako Drásov,
parkovištěm, ze kterého je to doslova pár kroků
k občanské vybavenosti a službám. Prosíme,
využívejme toto parkoviště a neparkujme tam,
kde je to nebezpečné a v rozporu se zákonem.

Vodní prvek
Jak mohli naši občané zaznamenat, z drásovského náměstí byl odstraněn vodní prvek, který
nám v roce 2014 darovala místní společnost PSI
Drásov. Demontáž byla provedena na naši žádost, protože tento vodní prvek bohužel dlouhodobě vykazoval výpadky v provozu, často netekla voda, zarůstal vodním kamenem a v poslední
době své existence drásovské náměstí spíše
hyzdil, než zdobil. Vodní prvek byl odvezen zpět
do firmy PSI Drásov a věříme, že se jednou stane
vhodným estetickým doplňkem krásného areálu
této významné drásovské firmy. V souvislosti
s touto událostí byly zahájeny konzultace s odborníky na vodní prvky a fontány a pokud vše
půjde podle plánu, již v příštím roce bude drásovské náměstí doplňovat nový vodní prvek o jehož
podobě se dosud jedná.

Veřejná sbírka „Drásov sportu“
Jak jsme již informovali naše občany v minulém
čísle Drásovského zpravodaje, od 1. 6. 2018 probíhá veřejná sbírka na výstavbu víceúčelové
sportovní budovy. Sbírka bude pokračovat až do
ukončení výstavby a průběžně budeme zveřejnovat jména dárců, kteří se do sbírky zapojili.
V období od 1. 9. 2018 do 30. 11. 2018 do sbírky
přispěli: Tomáš Heger, Katarzyna Satlawa, Miroslav a Kateřina Skoupí, Pavel Rašovský, rodina
Dvořákova, Alena Dvořáková, Dagmar Králíková a Ing. Jaroslav Podal. Na sbírkovém účtu je
k datu 30. 11. 20018 evidováno 84 933 Kč. Všem
dárcům děkujeme.

Vážení občané,
je za námi velmi těžký rok, nabitý událostmi
a děním: slavili jsme v obci několik významných
výročí, volili jsme do zastupitelstva a do prezidentského úřadu, soutěžili jsme o Vesnici roku,
získali historicky nejvyšší finanční dotaci, bojovali jsme s haváriemi vody, zahájili stavbu kabin,
opravovali, rekonstruovali, řešili desítky problémů a krizových situací… Ne vždy se nám vše podaří tak, jak bychom si představovali. Občas se
potýkáme s nezdarem a smůlou. Někdy, i když se
sebevíc snažíme a chceme, prostě nám nepřeje
osud a některé situace neumíme ovlivnit. Přece
jen však ty dobré věci převažují. Jsme vděčni za
to, že můžeme měnit obrázek Drásova k lepšímu, že nás spojuje přátelství a někdy až nepochopitelná energie, že nás provází Boží požehnání. Vážíme si vaší podpory a jsme vděčni za vaše
podněty pro naši práci.
Přeji vám všem z celého srdce vánoce plné
radosti, pohody, lásky a klidu, v novém roce hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů.
Mgr. Martina Bočková
starostka
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Aktuální informace o dění v naší obci teď nově
i ve vašem mobilním telefonu
– prostřednictvím aplikace „Česká Obec“
Nejen obec Drásov se zapojila
do projektu „Česká Obec“.
Česká Obec je projekt mobilní
aplikace a jednotné místo, na kterém občané českých obcí, městských částí a měst získají rychlé
a aktuální informace o událostech
ve svém okolí, tj. nejen o své obci,
ale např. i o obci, kde se právě nacházejí a tráví volný čas, kde mají
svou chalupu, nebo jen o obci,
která je zajímá.
Městys Drásov chce využít tuto aplikaci pro
rychlou a pohodlnou informovanost o dění v obci
Drásov o důležitých informacích, uzavírkách,
poruchách, povinnostech plateb apod.
Aplikaci Česká Obec stačí nainstalovat zdarma do svých telefonů (Android nebo iPhone)
spustit a vyhledat „Drásov“. Potom už vám budou
automaticky chodit upozornění a nové informace přímo do oznamovací lišty telefonu (podobně
jako SMS/Messenger). Podmínkou je samozřejmě
připojení mobilního zařízení na datovou sít/wifi
pro přenos oznámení do vašeho telefonu.
Mobilní aplikace je zdarma ke stažení pro
chytré telefony (tablety) s operačním systémem
Android nebo iOS (iPhone). Zde je jednoduchý
návod k jejímu stažení:

je obec zapojená do projektu Česká
Obec, zobrazí se dané příspěvky,
pokud ne, obec je prázdná pouze
s upozorněním, že s námi nespolupracuje.
• obce sledujete přejetím prstu po
displeji vlevo či vpravo.
Mobilní aplikace má velikost
4,56 KB, což zabere minimální místo v paměti vašeho mobilního zařízení. Na nové události vás upozorní prostřednictvím notifikací (upozornění)
a na váš požadavek si načte pouze vybraný příspěvek, který vaše město zadá. Je tedy šetrná
k vaší baterii i mobilním datům.
			

Ing. Tomáš Velecký
referent městyse Drásov

• ve svém mobilním telefonu najdete ikonku
„Obchod Play“ nebo „App Store“, kterou rozkliknete a ve vyhledávači zadejte Česká Obec,
• po zobrazení na tuto aplikaci klikněte a zadejte
instalovat,
• po instalaci klikněte „Otevřít“, aplikace se zobrazí, v pravém horním rohu najdete znaménko
„+“, po kliku na něj se zobrazí žluté pole s nápisem
„Přidat Obec“, po kliknutí na něj můžete jednoduše přidávat nebo odebírat obce, které chcete
sledovat, dále je můžete řadit v závislosti na tom,
která obec má být první nebo druhá tím, že danou
obec přidržíte a přetáhnete nahoru či dolů,
• dále klikněte v levém horním rohu na „Přehled
obcí“, zobrazí se obec, kterou jste si přidali, pokud
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Novinky z volejbalového sdružení Drásov
S blížicím se závěrem roku budou mít za sebou
polovinu mistrovských soutěží všechna družstva.
Můžu konstatovat, že umístění mužstev našich
hráček a hráčů od těch nejmenších a nejmladších až po muže jsou dobrá a potvrzují vysokou
úroveň vedení trenérů a trenérek.
Významným dnem pro náš oddíl byl 30. listopad, kdy proběhla Valná hromada VS Drásov,
která přinesla několik personálních změn ve
vedení volejbalu. Ve výboru skončili na vlastní
žádost dlouholetý člen a bývalý prezident klubu Antonín Klouda, člen výboru Jiří Procházka
a předseda oddílu Miroslav Beneš. Místo nich

byli navrženi a zvoleni noví členové a současná
podoba výboru vypadá následovně. Stanislav
Slezák, Miroslav Řezník, Eva Matulová, Jiří Kopáč, Tomáš Jaroš, Josef Lavička, Václav Jelínek
a František Lavička. Poté byl novým předsedou
VS Drásov jednomyslně zvolen Miroslav Řezník.
Jako odstupující předseda bych chtěl poděkovat všem členům bývalého výboru za dobře odvedenou práci, příjemnou atmosféru a tvůrčí
duch po celou dobu naší spolupráce.
Novému předsedovi a výboru chci popřát dobrý start a hlavně chuť do náročné práce v dalších
následujících letech.
Miroslav Beneš

Junioři a kadeti VS Drásov
Jak známo junioři a kadeti VS Drásov se letos
zúčastňují celkem tří soutěží a to 1. celostání juniorské ligy, kadeti soutěží v Jihomoravském kraji a rovněž se účastní juniorské soutěže v kraji
Vysočina.

1. liga Podzimní část prvoligové soutěže ukončí junioři 8. prosince 13. a 14. kolem soutěže ve
Svitavách.
p. družstvo

Z tabulky je zřejmé, že juniorská liga je výkonnostně rozdělená na dvě části. První tři mají
výrazný náskok a dohnat je bude těžké nebo spíš
nemožné.
Příčiny lze hledat v několika zápasech, kde
jsme sice byli jasní favorité, ale se slabšími soupeři jsme ztráceli body, což nám sebralo naděje
na plánované umístění v první trojce.

utkání V3 V2 P1 P0

sety

míče

body

1. TJ Slavia Hradec Králové

12

11

0

1

0

35:4

959:659

34

2. TJ Sokol Česká Třebová II

12

10

1

0

1

34:7

994:696

32

3. TJ Svitavy

12

8

2

1

1

32:12

994:830

29

4. INTERTECH VS Drásov

12

4

2

2

4

23:23

987:1007

18

5. VK Hronov

12

3

1

1

7

15:27

843:969

12

6. TJ Sokol Geodézie Česká Třebová

12

2

1

0

9

9:30

677:926

8

7. TJ Sokol Šlapanice u Brna

12

2

0

1

9

10:30

790:952

7

8. VK TJ Lanškroun

12

1

0

1

10

8:33

790:995
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JMK – kadeti
Jihomoravská soutěž kadetů se hraje turnajovým způsobem za účasti deseti týmů kraje, působení našich kadetů lze hodnotit jako výtečné
a nyní se pohybují v první skupině soutěže.
1. VK PFN Znojmo
2. INTERTECH VS Drásov
3. SK volejbal Brno

Vysočina – junioři
p. družstvo

utkání V3 V2 P1 P0

sety

míče

body

1. Školní sportovní klub Demlova Jihlava, z.s.

6

6

0

0

0

18:3

514:423

18

2. TJ Spartak Velké Meziříčí, z.s.

6

5

0

1

0

17:4

491:401

16

3. Volejbalové sdružení Drásov INTERTECH

6

4

1

0

1

16:5

483:391

14

4. TJ Žďár nad Sázavou z.s.

6

2

0

0

4

7:12

402:420

6

5. SLAVOJ POLNÁ z.s. A

6

0

0

0

6

1:18

349:470

0

6. TJ Jiskra Havlíčkův Brod z.s. B

6

0

0

0

6

1:18

338:472

0

Z uvedené tabulky této skupiny vyplývá, že
i v kraji Vysočina se nemusíme za dosažené výsledky stydět.
Za velký úspěch považuji, že se naši dva juniorští hráči, Dominik a Michal Jarošovi trvale zapra-

covali do sestavy našeho druholigového Á týmu
a úspěšně omladili jeho sestavu.
Nezbývá mi než popřát do druhé poloviny sezóny 2018/2019 stejně dobré výsledky, ale i lepší,
než bylo dosaženo.
Stanislav Slezák
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Začátek myslivosti na tišnovsku
Dne 14. 3. 1920 se v hotelu u nádraží v Tišnově
sešli přátelé myslivosti z okolí. Byli to revírníci,
učitelé, rolníci, obchodníci, nadlesní atd. Z Drásova se zúčastnili rolníci Alois Klouda, Osvald
Klouda a Jan Jurnečka, aby všichni společně založili odbor Lovecko-kynologický spolek v Brně
pro Tišnovský okres. Za členy se přihlásili všichni zúčastnění. Předsedou spolku byl zvolen nadlesní v Lomnici pan Rudolf Čihák.
Tišnováci byli první, kdo založil tento spolek.
Dále následovali Uherský Brod, Hranice a Velké
Meziříčí.
V listopadu roku 1920 byly schváleny stanovy a byl přijat návrh profesora Kosíka z Tišnova,
aby se odbor pro příště jmenoval „Spolek přátel
myslivosti pro Tišnov a okolí“.

Na schůzi 10. 4. 1921 bylo navrženo a schváleno, aby tišnovský spolek přestoupil k Říšskému lovecko-kynologickému svazu do Prahy.
Nakonec v následujícám roce z tohoto spolku
vystoupili a přestoupili k nově se tvořící Československé myslivecké jednotě v Brně zakládané
lesmistrem panem Žalmanen.
Činnost tohoto spolku spočíval ve výcviku loveckých psů. Pořádali také střelecké závody jako
je střílení na holuby, do terče, na skleněné koule
na Ostrovci v Tišnově, v oboře v Lomnici, v Meziboří za Předklášteřím.
Pořádali plesy, odebírali časopisy, kupovali
knihy s mysliveckou tématikou.
Spolek měl k 1. 8. 1921 již 104 členů.
D.Jůzová

Sportovní sezóna 2018 – TJJ LUCKY DRÁSOV
– 25 let působení oddílu v Drásově
Zimní období 2017/18 jsme tentokrát zvládali
v prostorách našeho oddílu hlavně díky postavení malé kryté jízdárny.
Ve voltižní disciplíně jsme se zaměřili na domácí české závody a plnili kvalifikační známky
na M-ČR. Uspořádali jsme dvě úspěšné soustředění s Lukášem Kloudou.
Podařilo se nám otevřít Voltižní přípravku
a také jsme pořádali seriál závodů „Voltiž pro
radost“ právě pro začínající cvičence. Jedinou
zástupkyní oddílu na mezinárodních závodech
byla v kategorií dětí Adéla Kotolová. Svůje mezinárodní starty proměnila v krásné 2. a 4. místo.
Svými výkony se nominovala do juniorské skupiny na ME v maďarském Kaposvaru.
Nezaháleli naše voltižní koně, kteří pomáhali
startujícím z jiných států-Argentina, Finsko, Maďarsko, Slovensko a získávali cenná umístění.
Vrcholem na domácí půdě bylo M-ČR, kde získáváme pravidelně řadu titulů.
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I přes velmi mladý tým jsme odcestovali podat
co nejlepší výsledek. Koně znovu potvrdili, že
patří mezi nejlepší voltižní koně ČR, především
Landar.

Výsledky TJJ LUCKY Drásov na M-ČR
ve voltiži 2018 v Albertovci
Výprava byla velmi úspěšná, což potvrzuje
získání 3 ! medailí pro JMO, z toho dvou titulů,
které se nám podařilo obhájit z minulého roku.
junior ženy B
1. místo Adéla Kotolová – Landar
11. místo Veronika Dvořáková – Quido
soutěž dvojic
1. místo Viktorinová Tereza, Adéla Kotolová –
Landar
2. místo Krausová Adriana , Dvořáková Veronika
– Quido
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juniorské skupiny
4. místo – „A skupina Drásov“ – kůň Alasca K
(kůň Landar také získal stejně jako v minulé roce
společně s Kateřinou Reslerovou 2. místo v kategorii junior ženy A)
Lonžérem všech tří koní byla Petra Cinerová.

Během roku jsme se aktivně zapojovali do vožení handicapovaných dětí především ze sdružení ELPIS.
Stejně jako v loňském roce jsme se účastnili paravoltižních soutěží, kde jsme slavili velký úspěch
a to obhajobou vítězství Hanky Šimečkové na
M-ČR v paravoltiži. Vendy Klíčníková s Klárou
Kotolovou obsadily 3. místo v kategorii dvojic.
Hipoterapie se v našem oddíle začala velmi
úspěšně rozvíjet. Po založení transparentního
účtu jsme se rozhodli vybrané peníze využívat
na rozvoj vznikajícího družstva PARAVOLTIŽE
v našem oddíle.
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O prázdninách jme uspořádali dva týdny příměstských táborů.
Opět jsme od září zahájili Pony kroužky TJJ
LUCKY Drásov. Během roku jsme uspořádali
soustředění poníků, seriál Pony a hobby závodů.
Konec sezóny směřoval k oslavám výročí
25 let vzniku oddílu, které se velmi vydařily.
Děkujeme tímto Městysi Drásov za podporu
v letošní sezóně. Věříme, že i v roce 2019 zachováte našemu oddílu přízeň.
Ještě jednou děkuji za podporu,
za TJJ LUCKY Drásov MVDr. Petra Cinerová
– předsedkyně oddílu
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Drásov před 100 lety
Letošní rok 2018 je významný tím, že před 100
lety vznikl po rozpadu Rakousko-uherské monarchie samostatný Československý stát. Nebudeme si zde popisovat celý průběh vzniku, to je
známo a historicky popsáno v průběhu celého
století života naší republiky.
Nahlédneme do kroniky a připomeňme si, jak
tuto významnou událost prožívala naše obec.
Drásov byl bohatá zemědělská obec, bylo zde
118 domů a 768 obyvatel. Měl svoji železniční
dráhu Tišnov – Drásov – Kuřim. Měl také průmysl – továrnu, kterou v roce 1913 postavil Ing.
Beran, původně se zde vyráběly cihlářské stroje
a ve válečných letech se zde vyráběla munice.
A jak si vedli sedláci v obci? Měli velmi tvrdé
předpisy v dodávkách. Obec musela odevzdávat
podle výměry půdy v hektarech průměrně 193 q
pšenice a žita, 320 q ječmene, 52 q ovsa a 123 q
brambor.
Na vše byl sestaven lístkový systém, předepisována spotřeba potravin na hlavu, která se
pohybovala dle druhu od 20 dkg do 750 dkg na
den. Byl nedostatek potravin, ceny šly nahoru,
nastal hlad.
Nařízeno bylo, že v pondělí, středu a pátek se
nesmělo prodávat maso a ani z něj vařit a v sobotu vařit bez tuku. V době sklizně brambor
dojíždělo do Drásova 300–500 lidí denně, aby si
brambory mohli koupit a tím byly také ceny přemrštěné.
Drásovští muži byli také odvedeni na frontu.
nevrátilo se jich dvacettři. Pamětní deska se
všemi jmény padlých je umístěna na zdejší škole,
kterou zhotovil místní kameník pan Císař.
Hodně mužů bylo zrekrutováno (nebylo odvedeno), hlavně rolníci, kteří šli raději pracovat do zdejší továrny, kde se vyráběla
munice, než by šli do války.
Říjnové události v Drásově roku
1918 – po uznání samostatnosti československého státu v Paříži 18. října
o co se významně zasloužili prof.
T.G. Masaryk, Dr. Edvard Beneš
a Dr. Milan Rostislav Štefánik.
V Drásově se o této události
dozvěděli až 28. října o půl dvanácté, kdy přichází od dráhy
do školy tišnovský občan pan
Flatr a sděluje „Už je to v Tišnově“ a otázka „Co“ odpovídá
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„Naše samostatnost“ A děti ze školy hned tuto
zprávu roznesly po celé dědině. Večer byl uspořádán lampionový průvod a na návsi se při té
příležitosti shromáždila celá ves. K občanům
promluvil poslanec Balák, majitel domu č. 1 (dnes
zdravotní středisko).
O významu naší samostatnosti byla uskutečněna v hospodě u Zichů začátkem listopadu
přednáška „Od Bílé hory 1620 až po rok 1918“,
přednášel pan učitel Vrchlabský.
Byly také zasazeny dvě lípy, aby připomínaly
dobu vzniku naší republiky. Jedna byla před domem p. Baláka č. 1 a druhá před domem p. Maláska č. 9 u kostela. Ani jedna lípa už není.
Ovšem válečné útrapy pokračovaly i po válce.
Bylo třeba zajistit potraviny pro obyvatele. Byly
předepsány a tvrdě vyžadovány dodávka potravin, jako v letech 1917–1918.
Hned počátkem roku 1919 byly uskutečněny
obecní volby a zvoleno 15 členné zastupitelstvo.
Prvním starostou byl zvolen pan Jurka Josef
z domu č. 17, ale po půl roce se vzdal a nahradil
ho pan Klouda Osvald – rolník.
Zemědělci měli stanoveno odevzdávat dodávky, podle výměry půdy. Za celý Drásov to bylo
173 q pšenice, 145 q žita, 766 q ječmene a 108 g
ovsa.
Mzdy po válce: zemědělský dělník dostával
denně 6–8 Kč, dělník v továrně 25–45 Kč, přední
dělník až 72 Kč.
Ceny potravin byly: hovězí maso 20 Kč/kg, vepřové maso 30 Kč/kg, sádlo 32 Kč/kg, brambory až
120 Kč za 100 kg, cukr 8 Kč/ kg, mouka 5 Kč/kg.
Politická situace: první volby do Národního
shromáždění byly v roce 1920. V Drásově vyhrála Agrární strana 181 hlasů, volby do Senátu
vyhráli Sociální demokraté 157 hlasů, oprávněných voličů bylo 430.
Po prvním prezidentovi je pojmenována
naše škola. 17. června 1928 navštívil náš
první prezident Tišnov.
V kronice je velmi podrobně popsán průběh válečných let první světové války a dnů
po ní.
Také Drásov oslavoval toto významné datum koncem měsíce října v sokolovně. Bohužel s malou účastí občanů.
Zapomněli snad drásováci, že je co
slavit?
Kronikáři J.S a D.J.
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Vánoce v ZŠ a MŠ Drásov
Děti darují dětem k Vánocům – krabice od bot 2018
Děti z 3.B se aktivně zapojily do charitativní sbírky Děti darují dětem k Vánocům, kterou každoročně
pořádá Českobratrská církev evangelická. Přinesly do
školy spoustu krásných hraček, kterými naplnily téměř
třicet krabic od bot.
Ty pak společně zabalily
a připsaly k nim milá vánoční přáníčka a dopisy.
Pak už jen zbývalo odnést
je na sběrné místo, odkud
poputují k dětem z dětských
domovů a azylových domů.
Mgr. Irena Baxantová

Mikuláš v mateřské škole
Ve středu 5. 12. jsme měli u nás ve školce Mikuláše se svojí družinou. Děti byly velice šikovné,
znaly básničky a písničky, které Mikuláši, andělům i čertíkům zarecitovaly. Za odvahu, kterou děti
předvedly, byly od Mikuláše odměněny sladkým čertíkem.

10

číslo 4, prosinec 2018

Novodobé Vánoce
Vánoce. Co to vlastně je? Nyní jsou Vánoce jen
o penězích, hmotných dárcích a jakémsi předbíhání, kdo dostal ten „nejsuprovější“ dárek. Čas
plný stresu, nervů a běhání po obchoďácích.
Ale proč? Proč to všechno tak řešit? Vánoce jsou
o klidu a o čase stráveném s lidmi, které máte
rádi. Vypněte. Vykašlete se na všechny ty „problémové“ věci okolo. Najděte si alespoň jeden
den v roce čas. Pozvěte své milované nejbližší
a užívejte si toho společně stráveného času. Jen
si to představte. Za okny chladně bílo, blíží se tma.
Vy sedíte u společného stolu a jíte kapra, který
vám ještě včera plaval ve vaně. K tomu bramborový salát, při kterém se děda řízl, když krájel
brambory. Na stole cukroví, na které jste se tak
těšili, až ho společně s dcerou upečete. Vykašlete
se na povinnosti. Užijte si ten nepopsatelný pocit
a atmosféru. Buďte vděční i za maličkosti, vždyť
to opravdové kouzlo Vánoc tkví v nás samotných.
Veronika Jiravová,
9. ročník ZŠ a MŠ Drásov

O čem jsou Vánoce?
Když maminka a babička pečou cukroví a my
ujídáme, to dělá atmosféru Vánoc. Když jdeme
společně na vánoční trhy a sledujeme rozsvícení
stromečku, to dělá Vánoce takovými, jakými by
měly být. Když se celá rodina sejde u jednoho
stolu, takového setkání bychom si měli vážit ze
všeho nejvíce, protože ať chceme nebo ne, příští

rok už to tak nemusí být. Dárky nejsou všechno,
většinou jsou to jen věci, které dělají život o trošku šťastnější a jednodušší. Pravé štěstí je o úplně
něčem jiném, a to o zdraví a lidech, kterým na
vás záleží. Zkrátka Vánoce jsou o radosti, lásce
a zdraví a ne o dárcích, to bychom si měli všichni
zapamatovat. Tím největším dárkem jsou totiž
naši nejbližší.
Lukáš Hrstka,
9. ročník ZŠ a MŠ Drásov

Vánoční přání – o čem přemýšlí naši třeťáci
Přeji si, abych letěl k moři na Velikonoční ostrov,
protože tam jsou pěkné památky. Chtěl bych tam
vidět posvátné sochy.
Radim
Já bych si přála hvězdářský dalekohled. Mám
totiž hodně ráda vědu a ze všeho nejvíc vesmír.
Koukám se na souhvězdí a pozoruji velký vůz
a malý vůz. Také se koukám na videa, abych se
z toho více naučila. Také když se odpoledne asi
2 až 3 hodiny vyspím a vydržím do 11.00 hodin,
uvidím hodně souhvězdí.
Linda
Chci vidět svou Kitty. Kitty je kočička a už se nevrátila tři dny. Měla šest let. Mám o ní strach.
Chci, aby se vrátila. 		
Tobiáš
Veselé Vánoce, babi. Věděl jsem, že jsi ta nejhodnější babička. A přeju si, aby byla babička s náma, ale jedeme pryč. 		
Tom
Já bych si přál k Vánocům koloběžku s motorem,
abych nemusel chodit. My s tátou a mámou chodíme na procházky a mě nebaví chodit. A jezdil
bych k sousedům a střídali bychom se na koloběžce s motorem. S bráchou a Peťou. Vojta
Já si o Vánocích přeji, abych se
viděla s nejlepší kamarádkou
Andrejkou a Monikou a Sabinou. Jsou to nejlepší moje kamarádky. Dlouho jsem je neviděla, proto si to přeju a oni mě
taky dlouho neviděly. Stýská
se mi po nich.
Monika
Já si přeju, abychom byli všichni o Vánocích spolu. Protože pak
jsou lepší. A můžeme si vyprávět, co jsme zažili za ten uplynulý rok. Pak si můžeme spolu
rozbalovat dárky. A navzájem
si dávat přáníčka.
Klárka
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Sázení vánočního stromu u školky

Předvánoční jarmark v MŠ

V úterý 16. 10. 2018 si děti z MŠ zasadily „Vánoční strom pro Ježíška“. Ve spolupráci s Radou
rodičů, základní školou a paní starostkou Mgr.
Martinou Bočkovou se nám podařilo zajistit,
zorganizovat a zasadit krásnou vzrostlou jedli,
která bude sloužit dětem z naší mateřské školy
jako vánoční stromeček. Během dopoledního
programu si také děti v každé třídičce vyrobily
svého „podzimního skřítka“ z šišek a dalších
přírodních materiálů, zazpívaly a zarecitovaly
u stromečku. Vyšlo nám i krásné počasí, takže si
tento den děti určitě moc užily.

V pátek 30. 11. 2018 proběhl v odpoledních hodinách Předvánoční jarmark u drásovské MŠ.
Sešla se nám od maminek velká spousta vánočního
cukroví, vánočních ozdob, adventních věnečků
nebo např. kváskové chleby či vánočky. Děti společně s paními učitelkami zazpívaly u stromečku
a rozsvítily jej. Účast na jarmarku byla již tradičně veliká, takže téměř všechno zboží se prodalo
a výtěžek z akce je úžasný. Všem zúčastněným
moc děkujeme a přejeme příjemné prožití adventního času a krásné svátky.
Za Radu rodičů při MŠ Martina Špačková
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Vánoce v Drásově 2018
30. 11. Předvánoční jarmark, 15.00 před MŠ Drásov
16.00 Rozsvícení vánočního stromečku, vystoupení dětí z MŠ
2. 12. Advent v Drásově, 14.00–18.00
Včelařská výstava – zasedací místnost úřadu městyse Drásov
Vánoční kavárna
Prodejní výstava vánočních dekorací Anety Dvořáčkové, přízemí úřadu městyse
5. 12. Mikuláš na koních,
16.45 Průvod od Lucky Drásov přes náměstí na novou jízdárnu,
17.00 Nadílka pro děti s možností svezení se na koních, dle počasí (TJ Lucky Drásov)
18. 12. Setkání generací, 15.00 přízemí úřadu městyse Drásov
Společné vánoční tvoření pro drásovské seniory a maminky s dětmi
24. 12. ŠTĚDRÝ DEN
8.00–16.00 Betlémské světlo před domem Lavičkových, Hradčanská 267
17.00 První Vánoční bohoslužba se zpěvy a hudbou
25. 12. HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ
8.00 Slavná mše svatá se zpěvy a hudbou
26. 12. SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA
8.00 Mše svatá
9.00 Štěpánský turnaj veteránů ve volejbale, sportovní hala
28. 12. Vánoční koncert, Kostel Povýšení sv. Kříže,
17.00 Vystoupení pěveckých sborů z Drásova, Níhova a Kuřimi
29. 12. Vánoční fotbálek SK Drásov
9.00, sportovní hala
30. 12. Svátek Svaté Rodiny
8.00 Mše svatá, obnova manželských slibů, žehnání manželům
31. 12. Silvestr
16.00 Mše svatá, poděkování za uplynulý rok a svátostné požehnání
1. 1. NOVÝ ROK
8.00 Slavnost Matky Boží Panny Marie, mše svatá
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První adventní neděle v Drásově
První adventní neděle se
v Drásově nesla v duchu dvou
krásných výstav. V zasedací
místnosti úřadu městyse Drásov uspořádali prodejní výstavu členové Českého svazu
včelařů – místní organizace
Drásov. V prostorách naproti
poště pak vystavovala Aneta
Dvořáčková z Drásova nádherné vánoční dekorace.
Děkujeme pořadatelům
těchto výstav a těšíme se na
další spolupráci.
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