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Vážení občané,
s nastávajícím létem k vám přichází letní vydání Drásovského
zpravodaje, které přináší ohlédnutí za uplynulým jarním obdobím
a také informace o veřejném dění v Drásově a o plánovaných akcích.

Výstavba nové víceúčelové budovy
sportovního zázemí areálu sportoviště Drásov
Jak měli naši občané možnost pozorovat, v průběhu měsíce května byly zbourány staré fotbalové kabiny v blízkosti fotbalového hřiště. Novostavba budovy sportovního zázemí bude realizována na základě projektu pana Ing. Erika Volfa

a v současné době již započaly přípravné stavební práce. Ve výběrovém řízení na zhotovitele
této stavby zvítězila společnost V&K s.r.o, Bystřice nad Pernštejnem, která předložila nejvýhodnější cenovou nabídku ve výši 19 057 344 Kč.
Jak jsme vás již informovali v minulém čísle Drásovského zpravodaje, stavba bude hrazena výhradně z rozpočtu městyse Drásov a vzhledem
k výši investice, bude stavba rozložena do dvou
účetních roků. V souvislosti s finanční náročností této stavby rozhodla Rada městyse Drásov
dne 9. 5. 2018 o vyhlášení v pořadí již 2. veřejné
sbírky v novodobé historii naší obce, jejíž výtěžek bude věnován na výstavbu budovy sportovního zázemí. Věříme, že se nám podaří získat
maximální množství finančních prostředků,
které určitým podílem zmírní finanční náročnost
této stavby pro městys Drásov a jeho rozpočet.
Jména dárců budeme pravidelně zveřejňovat,
stejně jako tomu bylo v případě veřejné sbírky na
naši novou mateřskou školu.
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Jarní úklid Drásova – ukliďme společně Česko
Dne 7. dubna letošního roku se naše obec zapojila do celorepublikové akce Ukliďme společně Česko, v rámci které byl proveden úklid Drásova a okolní přírody. Do akce se zapojilo celkem
46 dobrovolníků, včetně dětí a mládeže. Ze spolků bylo početně nejvíce zastoupeno Myslivecké
sdružení Drásov. Společnými silami se nám podařilo zbavit naši obec a okolní přírodu velkého
množství odpadků, které vydalo téměř na 3
traktorové vlečky. Všem zúčastněným děkujeme
a doufáme, že se nám letos podařilo založit tradici, která bude pokračovat i v příštích letech.

Vesnice roku 2018
I v letošním roce stejně jako v předchozích
letech se Drásov účastnil soutěže Vesnice roku.
Komise navštívila naši obec dne 5. 6. 2018.
Bohužel nám toho dne nepřálo počasí a přestože
jsme měli připravenu vyčerpávající ukázku naší
obce a života v ní, déšť a nevlídné počasí tuto
naše prezentaci částečně omezily. I tak se nám
podařilo vytvořit pro hodnotící komisi přátelskou atmosféru a ukázat, že v Drásově jsou občané aktivní, obec vzkvétá a každý rok se můžeme
pochlubit dalším pokrokem a rozvojem. V letošním roce hodnotící komise ocenila především naši
novou knihovnu, opravenou hřbitovní zeď, zrekonstruovanou márnici a další počiny, za které
naše obec získala Mimořádné ocenění za opravu obecních budov pro komunitní život. Nezbývá
než poděkovat všem občanům, kteří nám pomohli s úklidem obce, moc si jejich pomoci vážíme.

ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Drásov
má nové vedení
Vzhledem k tomu, že v letošním roce končí
6-tileté funkční období ředitelce naší školy
Mgr. Daně Veselé, bylo v souladu se školským
zákonem vypsáno výběrové řízení na obsazení
pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Drásov.
Do konkurzu se přihlásilo celkem 5 uchazečů.
V konkurzním řízení zvítězila paní Mgr. Kateřina Vaverová, dosavadní zástupkyně ředitelky
školy a Rada městyse Drásov ji od 1. 8. 2018 jmenovala do funkce ředitelky.
Stávající ředitelce Mgr. Daně Veselé, která naši
školu úspěšně vedla od roku 2012 za její práci
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děkujeme a přejeme hodně pracovních úspěchů
do dalších let. Nové paní ředitelce přejeme, aby
pod jejím vedenímnaše škola vzkvétala, aby vytvořila příjemné pracovní prostředí našim učitelům a dobré podmínky pro vzdělávání našich
dětí.

Rekonstrukce pohřebního
vozu a oprava márnice
Jak jistě naši občané při návštěvě drásovského hřbitova zaznamenali, byl před hřbitovní zdí
vystaven zrekonstruovaný pohřební vůz, který
v minulosti sloužil k přepravě
zesnulých na místní hřbitov.
Tento historický pohřební vůz
stál desítky let v naší márnici
a byl významně poškozen červotočem. Pokusili jsme se tuto
naši místní památku zachránit a nechali jsme vůz zrekonstruovat. Rekonstrukci provedl
truhlář pan Pavel Vejrosta ze
Všechovic. Přestože rekonstrukce tohoto vozu je velmi
zdařilá, vzhledem k hloubce
poškození a náročnosti oprav,
není vůz schopen dlouhodobě
odolávat povětrnostním vlivům,
proto bude z větší části roku
uskladněn v drásovské márnici
a před hřbitov bude vystavován
při nejrůznějších slavnostních
příležitostech.
Také drásovská márnice prošla v letošním
roce rekonstrukcí. Opravu márnice prováděla
místní firma BalaSTAV pana Vladimíra Baláše
z Drásova, která odvedla opět velmi kvalitní prá-
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ci, stejně jako v případě nové drásovské knihovny. Na tuto opravu byla získána dotace z Ministerstva zemědělství ve výši 113 611 Kč.
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Výstavba nového hřiště pro TV
Vzhledem k tomu, že se naše drásovská škola
dlouhodobě potýkala s absencí venkovního hřiště pro míčové sporty, rozhodli jsme se v letošním
roce investovat prostředky do výstavby nového
sportovního hřiště pro tělesnou výchovu, doplněného o běžeckou dráhu s doskočištěm. Prostory
pro toto hřiště byly vyčleněny ve školním areálu
poblíž dětského hřiště, které využívá zejména
školní družina. Autorem projektu hřiště je pan
Ing. arch Petr Keith z Brna. Dodavatelem díla je
místní společnost INTERTECH PLUS s.r.o., která
ve výběrovém řízení podala nejvýhodnější cenovou nabídku ve výši 750 447 Kč. Celá investice
je hrazena z rozpočtu městyse Drásov. Od června

letošního roku mohou tedy hodiny tělesné výchovy probíhat také na novém multifunkčním sportovním hřišti a pro atletiku může být využívána
přilehlá běžecká dráha. Věříme, že jsme touto
investicí významně přispěli ke zkvalitnění hodin
tělesné výchovy v naší škole.

Rekonstrukce zdravotního střediska
Jak jsme již informovali v minulém čísle Drásovského zpravodaje, budova našeho zdravotního
střediska je dlouhodobě ve špatném technickém
stavu. V obci panují i názory, že má být tato budova zbourána, aby se otevřel prostor příjezdu do
křižovatky od Malhostovic. V současné době však
obec nedisponuje ani žádným vhodným prosto-

Současný stav

4

číslo 2, červen 2018

rem k přesunu ordinací lékařů, ani pozemkem
pro výstavbu nového zdravotního střediska, který by byl poblíž centra obce v dosahu zastávek
autobusů a lékárny. Proto jediným možným řešením v této době je oprava střediska, aby mohlo
dále důstojně sloužit našim občanům, lékařům
a pacientům.
Architektonická kancelář 7 point Kuřim zpracovala na základě našeho požadavku 4 studie

možné rekonstrukce této pro nás významné budovy. Všechny čtyři studie budou občanům v průběhu léta vhodnou anketní formou předloženy
s popisem a bude pak na rozhodnutí našich občanů, která z variant zvítězí a stane se základem
pro budoucí zpracování projektové dokumentace rekonstrukce zdravotního střediska. Zpracované návrhy rekonstrukce zdravotního střediska řeší nejen technickou a estetickou úroveň

Varianta
SoučasnýAstav

Varianta B
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Varianta C

Varianta D

budovy, ale především významným způsobem
zmírňují či odstraňují kritické zúžení mezi budovou střediska a restaurací Na růžku. Uvedená
řešení také předpokládají realizaci rekonstrukce
téměř za provozu, nebo pouze s částečným omezením provozu jednotlivých ambulancí a stavební úpravou jedné ordinace.
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Zveřejňujeme základní podobu zpracovaných
variant z čelního pohledu společně s vizualizací současného stavu. V jednotlivých pracovních
verzích studií je namodelována také plánovaná
nástavba školy nad budovou obecního domu.
Těšíme se na aktivní spolupráci našich občanů
při hlasování o variantách. Hlasovací materiál
bude našim občanům doručen do schránek.
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Kvalita života v Drásově záleží na každém z nás
K pozitivním informacím na předchozích řádcích je bohužel třeba přidat i jedno vážné téma
a tím je osobní přístup každého občana k pokojnému způsobu života zde v Drásově. V posledních
měsících se množí řada stížností občanů na neohleduplnost spoluobčanů v různých oblastech.
Jedním z nejpalčivějších problémů je nedodržování rychlosti na místních komunikacích, čímž
je ohrožována bezpečnost v obci. Jedná se především o ulice Polní, Luční, Vinohradská, Všechovická, Nová a další naše komunikace, kde jak
návštěvy, řemeslníci, firmy, tak bohužel i samotní místní občané nerespektují a ignorují dopravní značku 30 km/h. Smutné je, že jsou to často
maminky, dovážející své děti do školy a školky,
které spěchají a ohrožují přitom zdraví a životy
ostatních občanů a dětí. Není řešením do všech
ulic montovat retardéry, cestou je pouze sebekázeň a respektování klidových zón a dopravního značení. Další stížnosti z řad občanů se týkají hlučných činností v určitou dobu, která se
může jevit jako nevhodná a to zejména v neděli
a o svátcích. Neméně stížností zaznamenáváme na neukázněné chovatele psů, kteří po svých
psech neuklízí exkrementy a stížnosti na kobylince před domy, dokonce i na chodníku. Další
vlnu spravedlivého rozhořčení vyvolává pálení
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všeho možného mimo určenou pálící dobu. Úřad
městyse se tak stává hromosvodem všeho negativního, co by však mohlo být řešeno prostou
lidskou ohleduplností. Není od věci domluvit se
se sousedem na některých pravidlech v případě
činností, které jednomu vadí. Respektování pravidel, včetně pravidel silničního provozu by
mělo být samozřejmostí, stejně jako čistota obce.
Pokud se budeme řídit pravidly, budeme k sobě
ohleduplní a zároveň i trošku tolerantní, bude
se nakonec dobře žít nám všem.

Ohlédnutí za oslavami 780. výročí
založení městyse Drásov
Dne 26. 5. letošního roku proběhly v naší obci
oslavy výročí založení městyse Drásov. Organizačně se na těchto oslavách kromě úřadu městyse podílela také většina drásovských spolků.
Věříme, že se nám podařilo společnými silami
vytvořit hezké prostředí pro všechny, kdo se
oslav zúčastnili. Na webových stránkách obce je
umístěn odkaz na videozáznam slavnostního
zahájení v našem kostele. Děkujeme všem, kteří
se na přípravě a realizaci oslav podíleli, zvláště
pak našemu drásovskému pěveckému sboru pod
vedením paní Aleny Lavičkové. Vzpomínkou na
tyto oslavy jsou zveřejněné fotografie, které zachycují slavnostní atmosféru toho dne.
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Vážení občané, přeji vám všem krásné a slunečné léto, dětem prázdniny bohaté na zážitky
a odpočinek a budu se na vás těšit při příležitosti podzimního vydání Drásovského zpravodaje.
Mgr. Martina Bočková, starostka
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80 let volejbalu v Drásově
Měsíc červen letošního roku se
nesl v duchu výročí – 80 let volejbalu v Drásově. Již na začátku
měsíce to byla skupina nejmenších, hráček a hráčů „Barevného
minivolejbalu“, kteří měli dvoudenní akci v areálu místní ZŠ
TGM. Jejich trenérky spolu hráčkami družstva kadetek připravily program, který kromě sportovního zaměření zahrnoval třeba i večerní stezku dovedností,
diskotéku a následné přespání
v hale. Druhý den pak proběhl
turnaj družstev rodičů s dětmi
a vyhodnocení právě ukončené
soutěžní sezóny 2017–2018.
Hlavní akce oslav 80 let drásovského volejbalu proběhla 9. června 2018. Byla rozdělena do
dvou částí. Na dopolední slavnostní schůzi proběhlo ohlédnutí za celou historií tohoto sportu
v Drásově. Zásadní zhodnocení přednesl předseda VS Drásov Miroslav Beneš.
Ve svém vystoupení zmínil dlouhou volejbalovou historii a na druhé straně rozsáhlou činnost
v posledních letech. Zmínil více než 10leté úspěšné účinkování družstva mužů ve II. lize a to vždy
v horní polovině tabulky. Velmi početné je zastoupení mládežnických družstev, kde je nyní
téměř 100 hráčů a hráček. Poslední úspěch zaznamenalo družstvo kadetů v Opavě, kde po vítězství nad Prahou a Ostravou se stalo vítězem
baráže o účast v celostátní extralize.
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Dále vystoupili trenéři všech
družstev, kteří kromě bilancování uvedli své představy o další
činnosti. Účastníky slavnostní
schůze pozdravila jménem městyse jeho starostka Mgr. Martina
Bočková s tím, že činnost oddílu
je městysem velmi pozitivně vnímána a proto i sponzorsky podporována. Zástupci Českého volejbalového svazu předali VS Drásov Čestné uznání za dlouholetou úspěšnou volejbalovou činnost nejen v regionu Jižní Moravy.
Je to v krátké době již druhé významné ocenění. Před dvěma
roky bylo volejbalovému Drásovu
uděleno Uznání za práci s mládeží.
Dopolední program byl doprovázen na velkoplošných obrazovkách prezentací z celé historie volejbalu v Drásově a natáčen pro TV Kotva
a prezentaci na YouTube. V odpoledním programu oslav na antukových kurtech u sokolovny
se představila všechna družstva v přátelských
exhibičních zápasech. Bylo možno tak shlédnout nejmenší i větší hráče minivolejbalu, družstva mladších žaček a mladších žáků, starších
žaček, kadetů a juniorů, druholigové družstvo
mužů i veterány, kteří v minulosti oblékali drásovský dres. Obě akce – dopolední i odpolední
byla příležitostí k setkání bývalých hráčů,
z nichž někteří již jsou v hluboce seniorském
věku. Sportovní část oslav připravili trenéři
a trenérky. Organizaci pak více
než dobře zvládli členové výboru VS Drásov. A protože přálo
všemu i počasí, lze říci, že oslavy se povedly.
Ještě v duchu oslav proběhl
16. června již 34. ročník Turnaje smíšených družstev dospělých za účasti 12 družstev (i ze
Slovenska). Dobrá účast, dobrá
organizace, dobré počasí – tento ročník se opět povedl. Bylo
zřejmé, že opravdu platí jedno
z hesel drásovského volejbalu
– Volejbal nás baví.
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Jaká byla celá dlouholetá historie není předmětem tohoto příspěvku. Vše je možn si dopodrobna přečíst ve sborníku, který připravil VS
Drásov. A je doplněn velkou fotodokumentací.
Přece jenom menší zajímavost – jak ten soutěžní volejbal v Drásově začal. Očitých svědků této
doby již mnoho není. V roce 1938 byl do tehdejšího závodu Brown-Boveri Zurich (dnešní Siemens) z pražské centrály přeložen k založení
konstrukčního oddělení Ladislav Haňka. Od
studentských let aktivní sportovec soustředil
kolem sebe mladé nadšence z míst ního Sokola
a na podzim 1938 odehráli první oficiální soutěžní zápas. Neorganizovaně se v Drásově do míče
pinkalo již předtím, ale opravdu sportovní formu přinesl s sebou z Prahy Ladislav Haňka, sám
hráč družstev YMCA a UNCAS Praha. Jen se tak
potvrdilo, že jde pře devším o studentský sport.
Hra je hodně sofistikovaná, přináší stovky herních variací a uspí vají v ní především kreativní
hráči. Je jedním z nejlevnějších kolektivních sportů, stačí tričko, tenisky, míč a nevelký plácek.
Ladislav Haňka se po roce 1945 stal nakrátko
ředitelem místní továrny. Bydlel v domě, kde dnes
žije rodina MUDr. Jaroslava Maláška. Po návratu do Prahy začal postupně působit jako vyso-

koškolský pedagog, děkan ČVUT, autor mnoha
vysokoškolských učebnic a dalších publikací.
Až do šedesáti let hrál volejbal v nižších pražských soutěžích. Prof. dr. ing. Ladislav Haňka,
DrSc., člen korespondent Akademie věd, zemřel
r. 1994.
V příštích letech v Drásově alespoň tak úspěšně, jako dosud. Je na co navazovat – tradice je
určitě velkou oporou v každém konání, nejen ve
sportu. Tradice bude pokračovat, pokud se v tomto směru nezapomene na mládež. Tam je zdroj
pro soutěže dospělých. Není to však jen o stránce sportovní. Právě pro vedení mládeže by mělo
platit – Učíme žít sportem, učíme žít fér.

Změny v drásovském Sokole
Vážení drásovští občané,
v tomto zpravodaji se na vás obracím nikoliv
jako místostarosta městyse, nýbrž jako nový
starosta TJ Sokol Drásov. Jelikož jsem si plně
vědom bohaté a činorodé historie této organizace, padá na mne velká zodpovědnost s touto
novou pozicí. Než se však dostanu ke svým představám o dalším směřování drásovského sokola, chci tímto poděkovat dlouholeté starostce,
Ing. Miloslavě Pokorné, za energii a úsilí, které za
těch více než 25 roků této organizaci obětovala!
Především kvůli k nedostatku finančních prostředků v uplynulých letech objekt drásovské
sokolovny chátral a s ním ruku v ruce upadala
i typická všestrannost místního Sokola. V průběhu letošního jara bylo zvoleno kompletně nové
vedení Sokola, které si vytklo za cíl nejen zlepšit
technický stav objektu, ale vdechnout mu i nový
život.
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V letošním roce, především za podpory městyse Drásov, s kterým by měla být v následujících
měsících uzavřena dlouhodobá smlouva o spolupráci, bude zahájena postupná oprava sokolovny.
Budou vyměněna jak okna v hlavním sále, tak
v průčelí sokolovny. Celkově by hlavní sál měl
doznat viditelného estetické zlepšení, včetně
nového osvětlení. Rovněž je třeba řešit zdroj
vytápění, kuchyni, bar a celkově vybavení interiéru; nehledě na střechy a fasádu sokolovny.
Změny budou postupné a závislé na finančních
prostředcích plynoucích nejen z rozpočtu městyse, ale snad i dalších dotačních titulů. Do budoucna je třeba pracovat na úpravě původní
přístavby sokolovny, jejímž cílem by mělo být
vybudování nových, kapacitně dostačujících
toalet, které budou přístupné jak z hlavního sálu,
tak z volejbalových kurtů. Dále je třeba vytvořit
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plnohodnotné sprchy a šatny a rozšířit prostory pro občerstvení nebo skladování mobiliáře.
To vše by měl tedy řešit nový projekt na úpravu
původní přístavby sokolovny.
Jak jsem zmínil výše, cílem nového sokolského
výboru není jen zlepšit technický stav budovy,
ale znovu nastartovat všestrannost drásovského
Sokola. Vzhledem k obrovskému vytížení sportovní haly u základní školy, je bytostně nutné část
aktivit, které nebudou poškozovat nově opravený
hlavní sál sokolovny, přenést právě tam. Přímo
se nabízí ve spolupráci se základní školou vytvořit podmínky pro rozšíření nabídky především sportovních kroužků, které není možné jinam umístnit.

Drásov se může historicky pyšnit bohatou
ochotnickou tvorbou. Sokolovna divadelní činnost
umožňuje i dnes. Byl bych nesmírně nadšen,
kdyby zde opět vznikl ochotnický spolek. Konec
konců je nás tu v Drásově už dost a místo trávení času např. na sociálních sítích a sdílení všemožných příspěvků, by bylo vhodné svoji kreativitu vrhnout na divadelní prkna a vytvořit kousky, které pobaví zbytek občanů.
Celkově bych byl rád, kdybyste se na mě obrátili s vašimi představami, kam by se podle vás
drásovský Sokol měl ubírat, co od něj očekáváte
a jaké aktivity by měl rozvíjet.
Přeji vám pohodové letní dny. A jak říkají sokolové – nazdar!
Ing. Jaroslav Podal

Drásovská stopa 2018
V sobotu 19. května se konal již 5. ročník turistického pochodu Drásovská stopa.
Pro účastníky byly tentokrát připraveny 4 cyklotrasy – od 12 km až po zatím našich rekordních 70 km, a 5 pěších tras – od 6 km pro rodiče
s dětmi až po tradičních 50 km pro vytrvalce
a zdatné turisty.
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Předpověď počasí byla tentokrát příznivá
a den se konkrétně přímo v Drásově opravdu
vyvedl. Jen během odpoledne se vzdáleně ozývalo hřmění. Na trasách ale přece jen někteří
slušně zmokli – hlavně na cyklu 70 km kolem
Blanska (trasa vedla až k propasti Macocha).
Na naší nejdelší cyklotrase si tedy už druhý rok
po sobě cyklisté užili svoje. (Minulý rok se někteří vrátili málem s omrzlinami.)
Cyklotrasa 44 km dovedla
účastníky na Šmelcovnu a do
údolí Bílého potoka. Trasa 24
km přes oblíbené brody kolem
Jižního portálu na Lubě, Hluboké Dvory a Unín. Trasa 12 km
pak vedla okruhem přes Skaličku.
Pěší padesátka letos vedla
na sever přes Kozárov do Lysic
a zpět přes Žernovník.
Na této trase jsme letos zaznamenali dosavadní rekord
vytrvalců – celých 6 chlapů –
všichni se vrátili do cíle. (Feministky prominou – nešla žádná).
Snad se příští rok pochlapí
i nějaké ženy.
Příjemná 30 km pěší trasa na
pročištění hlavy a protáhnutí
těla vedla na Žernovník a trasa
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16 km netradičními cestami ke kuřimskému
Jánečkovi. Více turistů putovalo třináctikilometrovou trasou na Skaličku, Malhostovickou
pecku a po staré trati, která se místo na mnohými očekávanou cyklostezku mění spíš na skládku, či odkládku čehokoliv, zpět do Drásova.
Rodiče s nejmenšími pak šli tak trochu tradiční, ale opět lehce pozměněnou trasu přes Malhostovice a drásovský park, kde jsme letos mohli
zkusit i netradiční lukostřelbu a mimo jiné i tradiční opékání špekáčků.
V cíli pak na nejmenší čekal oblíbený skákací
hrad, na ty větší pak občerstvení z udírny, nebo
letos nově čepované pivo z tišnovského pivova-

ru. Nechyběly ani diplomy a upomínkové předměty pro všechny.
Letošního ročníku se zúčastnilo 285 turistů
a cyklistů, z toho 170 z Drásova. Nejvzdálenější
účastník má trvalé bydliště v Havířově.
Vzhledem k novému zákonu o ochraně osobních dat, který přišel z Bruselu a byl ještě „zdokonalen“ v naší vládě, si raději další rekordy
a jmenné kuriozity této akce nechám pro sebe.
Peníze, které jsme vybrali na startovném a od
sponzorů, nám stačily na občerstvení, reklamní
předměty a propagaci.
Na případné soudní výlohy za zveřejnění jmen
už bohužel ne.
Účast na trasách:
Pěší: 6 km – 78, 13 km – 39, 16 km – 14, 30 km
– 4, 50 km – 6.
Cyklo: 12 km – 19, 24 km – 58, 44 km – 47,
70 km – 20.
Na závěr chci opět poděkovat sponzorům
a spolupořadatelům a vlastně všem, kteří se
podíleli na úspěšném zvládnutí této náročné
a rozsáhlé akce za spoustu mnohdy neviditelné
práce, bez které to prostě nejde. A díky všem,
kteří přišli a snad si i užili tak trochu netradiční
den a sešli se třeba i se svými známými a poznali další kousek našeho krásného okolí.
A za rok – 18. 5. 2019 přijďte zas...
Za pořádající kavárnu Oáza, SK Drásov
a sdružení Spolu v Drásově
Rostislav Matal
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„KOBYLÁKY“ na silnici
Jménem TJJ LUCKY Drásov bych chtěla poprosit obyvatele Drásova o pochopení, co se týká
kobyláků od našich koní na silnici.
Jedná se hlavně o cestu hlavní po potok. Když
je to možné, snažíme se je přemístit alespoň na
trávník, ale ne vždy to lze…
Většinou máme hodně starostí s bezpečností
svěřenců – jezdců, koní, musíme hlídat auta, která se ne vždy
pohybují pomalu.
Koňský hnůj je nejkvalitnější
hnojivo, tak vás moc prosím,
použijte kobyláky na zahrádky.
Všude ve světě je o ně velký boj.
Kdyby měl opravdu někdo
skobyláky velký problém, asi
potom volejte přímo do oddílu
602 849 321, ne na městys.
Moc děkuji.
Také je pro nás velmi nebezpečná úzká cesta, kterou se dostáváme směrem k parku, lesu,
ale snažíme se respektovat, že
nebudeme chodit po nově vybudovaných cestách kolem potoka.

Proto i zde prosíme řidiče o zvýšenou pozornost.
Domluvili jsme s městysem, že vytvoří cedule,
které upozorní řidiče na pohyb koní.
Snad vše zvládneme ke spokojenosti všech.
Ještě jednou děkuji za pochopení.
Za TJJ LUCKY Drásov Petra Cinerová

Výstava k výročí obce
U příležitosti oslav 780 let o první zmínce o Drásově, proběhla v zasedací místnosti OÚ výstava
„Z historie Drásova“
Ke zhlédnutí byly vystaveny staré i nové fotografie obce a dále foto ze života spolků.
Paní Romana Konečná připravila výstavku
o starém vlakovém nádraží s ukázkou dokumentů více jak 100 let starých.
Pan Josef Polák zapůjčil svoji sbírku hodin
a budíků a další vystavené předměty. Cvičební
pomůcky k Všesokolskému sletu v roce 1948 zapůjčila paní Dana Bláhová a přidala ještě staré
fotografie.

Včelařský spolek se prezentoval úlem více jak
100 let starým a starými pomůckami na stáčení
medu.
Vystaveno bylo staré nádobí našich babiček,
dečky a další předměty, které byly potřeba v domácnosti.
Zapůjčeny byly k nahlédnutí kroniky obecní,
školní a myslivecké a také fotoalba.
O výstavu byl velký zájem, každý zavzpomínal
co měl doma a vyhodil a po prohlídce školních kronik se vrátil aspoň na chvíli do svých školních let.
Výstavu si také prohlédla komise, která zde
byla 5. 6. 2018 v rámci hodnocení „Vesnice roku“.
D. Jůzová
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Významné události Drásova
V posledním čísle „Zpravodaje“ jsme vás seznámili s významnými osobnostmi, kteří měli
podstatný vliv na dění v obci.
Navazujeme nyní na důležité události, které
prošly Drásovem od historie až po součastnost.
Začneme rokem 1238, první písemnou zmínkou králem Václavem I. Od tohoto roku se odvíjí
všechna výročí, která v obci slavíme, ať to bylo
750 let nebo před několika dny 780 let od založení městyse.
Roku 1459 král Jiří z Poděbrad již pod názvem
městys Drásov daruje obec tišnovskému klášteru.
Nejvýznamější stavby v Drásově měly podstatný vliv na život obyvatelů.
Nejstarší stavbou je kostel Povýšení svatého
kříže z roku 1253 postavený řádem sester cisterciaček tišnovského kláštera.
Významné stavby ve školství jsou – od roku
1681 se učilo v budově č.p. 2 (nynější hospoda)
až do roku 1928, kdy byla 10. června slavnostně
otevřena nynější školní budova.
První mateřská škola byla od roku 1951 v budově č.p. 1, bývalá „Balákova hospoda“ nyní zdravotní středisko. Nová MŠ je nyní za sportovní
halou.
Sportování v Drásově – Sokol založen v roce
1893 a cvičilo se v budově č.p. 1. V roce 1932–1933
byla postavena sokolovna podle projektu drásovského rodáka architekta Emila Ondráčka.
V roce 2004–2005 byla postavena sportovní hala
za školou.
Poštovní úřad byl v obci již od roku 1864 a býval v domě č.p. 22, bývalá budova JZD.
Významná událost bylo postavení továrny v roce 1913 ing. Aloisem Beranem na výrobu cihlářských strojů. V roce 1921 ji koupila Elektrotechnická společnost středomoravská v Brně, akciový
podíl měl koncern Brown-Boveri, do jehož rukou přešla v roce 1926. Po znárodnění v roce 1950
to byl MEZ a od roku 1994 je majetkem koncernu
Siemens.
Další událostí bylo postavení železnice v roce
1885 tzv. Tišnovka. Sloužila do roku 1953.
Možnost pohodlnějšího nákupu občanů bylo
v letech 1980–1984 postaveno nákupní středisko.
Nyní je tam lékárna, obchod s průmyslovým zbožím, cukrárna a veterinární ordinace a v prvním
patře má třídy ZŠ.
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Na počátku 20. století. se zdravotní péče řešila návštěvou lékařů v Tišnově a nebo se chodilo
pro radu za Dr. Zichovou. Později byli lékaři v hotelu naproti Siemenzu a nyní mají ordinace na
náměstí v budově č.p. 1.
Nejsmutnější události ze světových válek
nám připomene pamětní deska, která je umístěna na budově ZŠ.
Zemědělství – nejbohatší a nejvýznamnější
obec od pradávna v celém regionu. V roce 1953
bylo založeno JZD, které bývalo úspěšné v rostlinné i živočišné výrobě v rámci Jihomoravského
kraje.

Události po roce 1967
– vybudování kanalizace, plynovodu a vodovodu
– rekonstrukce mostů na potoce Lubě
– nové ulice a chodníky

Přírodní katastrofy
Povodně – podle kronik byly velké povodně
v 17. a 18. století. Potok Lubě se vylil tak, že voda
sahala až po uličku k mlýnu a k domu č.p. 49 –
Maláskovi. Voda zničila mlýn v Mezihoří. Velká
voda byla 12. července 1922, průtrž mračen přinesla vodní vlnu od Malhostovic přes 2 metry
vysokou. Domy u mostu byly zatopeny, lidé se
ukrývali na půdy. Voda sahala až ke Kloudovým č.p. 27. Naposledy pohrozila Lubě před
několika lety, kdy zatopila zahrady a sklepy.
Požáry – v dřívějších dobách řádily hodně.
Domy byly dřevěné a oheň se šířil velmi rychle.
5. prosince 1930 začala hořet stodola pana Jana
Maláska u domu č.p. 9 a oheň přeskočil i k sousední usedlosti pana Emila Bárty. Další požáry
byly stolařství p. Majera, kovárna p. Krézlíka,
v roce 1956 hořelo u Horčiců.
To je jen částečný výpis událostí v historii
Drásova. Každá budova, každá událost má svou
vlastní historii a dala by se napsat o tom knížka.
Za všemi pozitivními událostmi je spousta obětavé práce našich spoluobčanů, kteří byli a jsou
ve vedení našeho městyse.
J. Stibůrek a D.Jůzová
kronikáři
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