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Vážení občané,
s nastupujícím podzimem vám přinášíme letošní třetí vydání
Drásovského zpravodaje, v němž se ohlížíme za událostmi uplynulého
léta a informujeme o tom, co se v obci připravuje pro následující období.

Nástavba školy – aktuální informace
Nástavba naší základní školy na náměstí pokračuje dle harmonogramu prací a je v centruzájmu mnoha našich občanů. Přestože se tyto
informace již ve zpravodaji objevily, znovu opakujeme, že kolaudace této nové budovy bude
probíhat v březnu 2020 a děti půjdou do nových
prostor v září 2020. Jedná se, co do finančního
objemu, o největší stavbu v novodobé historii

obce a s velikostí investice jde ruku v ruce také
množství problémů a nepředvídaných situací,
které musíme řešit. V současné době pracuje na
stavbě hned několik profesí, pokládá se střešní
krytina, provádějí se rozvody elektro, topení,
vyzdívají se příčky, lijí se podlahy. Stavba probíhá za provozu školy a to i v odpoledních hodinách
a o víkendech.

Sál

Terasa

1
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Modrá třída

Kabinet

Zelená třída

Pracoviště výchovného poradce

Žlutá třída
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Šatny

Počítačová učebna
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V průběhu měsíce srpna probíhalo výběrové
řízení na dodavatele veškerého nábytku do této
nové budovy. O zakázku byl mezi výrobci a dodavateli nábytku poměrně velký zájem a cenovou
nabídku podalo celkem 6 společností. V této silné konkurenci zvítězila místní drásovská firma
Insega Drásov, která podala cenově nejvýhodnější nabídku. Máme z této skutečnosti velkou
radost, protože Insega Drásov dodávala nábytek
i do budovy naší mateřské školy a jejich práce je
nejen pěkná, ale i velmi kvalitní. Místní firma
může také navíc garantovat téměř okamžitou
dostupnost v případě jakýchkoliv následných
úprav, oprav či servisu. Jak bude interiér naši
nové školy vypadat, mohou naši občané shlédnout na přiložených fotografiích a samozřejmě
vše pak uvidí v realitě při slavnostním otevření
školy v příštím roce.

Náročný začátek letošního školního roku
S výstavbou detašovaného pracoviště naší
základní školy také úzce souvisí problémy, se
kterými jsme se museli potýkat na začátku letošního školního roku. Již v jarních měsících nám
bylo paní ředitelkou školy avizováno, že vzhledem k tomu, že Tišnov zrušil školské obvody
spádovým obcím, lze očekávat příchod mnoha
žáků z Čebína, kteří nastoupí do 6. ročníku, neboť
v Čebíně je základní škola pouze pro první stupeň. S Čebínem má Drásov uzavřenu smlouvu
o společném školském obvodu, ale vzhledem
k tomu, že poměrná část žáků z Čebína přecházela do Tišnova, nebyl nikdy příchod čebínských
páťáků tak enormní. Již v jarních měsících jsme
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věděli, že nám v září bude chybět jedna učebna.
Původním záměrem bylo zbudovat v průběhu
letních prázdnin jednu učebnu v podkroví hlavní budovy. Bohužel se ukázalo, že tyto prostory
nevyhovují výškově a musely by se zvedat krovy a střecha. Hledali jsme tedy jiné řešení, kam
dočasně (do doby dokončení nástavby na náměstí) umístit jednu školní třídu. Ve hře byla i zasedací místnost úřadu městyse Drásov, která se
však ukázala též nevyhovující vzhledem k absenci sociálního zázemí přímo v budově. Naštěstí v této kritické době byla ukončena výstavba
nové multifunkční sportovní budovy městyse
Drásov v areálu sportoviště a dočasně jsme
umístili jednu třídu – 1.B do této budovy. Děti tak
mají v těchto prostorách zázemí – šatnu, toalety
a učebnu, která byla kompletně vybavena novým
nábytkem a interaktivní tabulí. Nezbývá, než poděkovat paní ředitelce Mgr. Kateřině Vaverové,
paní zástupkyni Mgr. Martině Špačkové a paní
učitelce Mgr. Ireně Baxantové za jejich pracovní
nasazení a odpovědný přístup k celé záležitosti.
Věříme, že se prvňáčkům bude v novém prostředí líbit a že úspěšně a radostně zahájili svoji
školní docházku. Na závěr je třeba uvést, že Drásov má uzavřený školský obvod s obcemi Nuzířov, Malhostovice, Čebín, Všechovice a Skalička.
Z důvodu současné přechodné nedostatečné
kapacity školy, jsme nechtěli okolním obcím školský obvod vypovídat. S otevřením nové nástavby
na náměstí by měl být problém školské kapacity vyřešen na mnoho dalších let. Proto prosíme,
buďme všichni trpěliví, jak rodiče, tak učitelé
i občané, kteří špatně snáší čilý stavební ruch na
náměstí.
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Setkání obcí Mikroregionu Čebínka
a slavnostní otevření nové víceúčelové budovy
sportovního zázemí
Dne 20. 7. 2019 se v Drásově na louce vedle
fotbalového hřiště uskutečnilo Setkání obcí mikroregionu Čebínka. Drásov měl možnost pochlubit se místním i občanům členských obcí mikroregionu tím, co v Drásově máme a co umíme.
Toho dne nám přálo krásné letní počasí, které na
místo akce přilákalo mnoho lidí z celého okolí.

V programu vystoupil pěvecký
sbor drásovské farnosti, taneční klub TJ Sokol Drásov, pěvecké talenty naší obce, dále
předvedli ukázku své činnosti
mladí hasiči z SDH Drásov,
mladí fotbalisté z SK Drásov
a členové jezdeckého oddílu
Lucky Drásov. Vyvrcholením
odpoledne byl koncert Petra
Bendeho, který byl zakončen
jeho autogramiádou.
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V průběhu tohoto pro Drásov
významného odpoledne byla
také oficiálně otevřena nová
víceúčelová budova sportovního zázemí sportoviště Drásov.
Pásku slavnostně přestřihl
Ing. Pavel Vorel, majitel a ředitel
stavební firmy V & K Bystřice
nad Pernštejnem, která výstavbu této budovy prováděla. Stavební firma odvedla bezchybnou profesionální práci, stejně
jako náš pan místostarosta
Ing. Jaroslav Podal, který celou
stavbu dozoroval a koordinoval.
O výsledku jejich práce se mohli občané přesvědčit na místě
při prohlídce budovy a těší nás,
že nešetřili chválou a uznáním.
Celá stavba byla hrazena z rozpočtu městyse Drásov a výše
investice činila 18 117 697 Kč.
Souběžně s výstavbou probíhala také veřejná sbírka pod názvem „Drásov sportu,“ jejíž výtěžek činí 175 219 Kč.

Příprava na vytvoření
nové vodní fontány
Jak jsme již informovali v předchozích vydáních Drásovského
zpravodaje, probíhají také přípravy na výstavbě nové vodní
fontány na drásovském náměstí. Protože mnoho našich občanů zajímá, jak bude fontána
vypadat, můžeme sdělit, že již
nebudeme instalovat na náměstí žádný plastický prvek ani
skulpturu, ale dali jsme přednost zemním vodotryskům kolem nerezového reliéfu. Technologii nové fontány bude dodávat společnost Lentus Agilis
spol. s.r.o z Kobylí a autorem,
výrobcem a dodavatelem nerezových prvků bude místní firma Kovo Majer, s.r.o. Předpokládané spuštění nové fontány
bude na jaře příštího roku.
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Plánované úpravy sběrného dvora
i jeho režimu
Naše sběrné středisko komunálního odpadu
na ul. Hradčanská i přes naši snahu o jeho zkvalitnění dodáním velkoobjemových kontejnerů
bohužel mnohdy nefunguje tak, jak bychom si
představovali. Zde kritika dopadá také do vlastních řad, neboť naši obsluhující pracovníci nejsou vždy důslední při přebírání odpadu, což obci
způsobuje nemalé problémy se svozovými firmami, včetně dopadů finančních. Dalším problémem je určitá nekázeň některých občanů při
odevzdávání odpadu a konečně také nepříliš
efektivní monitorovací systém. Bohužel se stává, že např. do bioodpadu občané hází kameny,
v jednom případě dokonce kusy betonu, což působí škody v kompostárně při následném zpracování bioodpadu. Občané odhazují na sběrném
dvoře pytle se směsným odpadem, který je možno efektivně vytřídit, odevzdávají suť v množství
neúměrném našemu středisku…atd. Bohužel
také často dochází ke zneužívání sběrného dvora
osobami podnikajícími a živnostníky, kteří, přestože dle zákona mají povinnost uzavřít si smlouvu na likvidaci odpadu vzešlého z podnikání se
svozovou firmou, snaží se tyto odpady (zdarma)
odevzdávat do sběrného dvora nebo prostě odpad
před sběrný dvůr složí a odjedou. Proto jsme se
rozhodli vypsat výběrové řízení na obsazení pozice správce sběrného dvora, který bude provoz
důsledně zajišťovat, kompletně řídit a kontrolovat. V příštím roce je plánováno rozšíření sběrného dvora co do jeho plochy a zbudování nového
oplocení, které pozvedne jeho estetickou úroveň.
Zároveň bude vypracován provozní řád tohoto
střediska tak, aby byly odpady ukládány v odpovídajícím množství a druhu. Jak již bylo řečeno,
budou nastavena přísnější pravidla, kontrola
a monitorování provozu sběru odpadu v Drásově.
S tímto tématem úzce souvisí také záměr obce
pořídit opakovaně do domácností kompostéry
z dotace OPŽP prostřednictvím Mirkoregionu
Čebínka. V průběhu prázdnin probíhal sběr datprůzkum, zda mají občané zájem se do této akce
zapojit. Celkem evidujeme 193 požadavků na
dodání kompostérů a nyní bude záležet na otevření dotačního programu a úspěšnosti naší žádosti. Pokud vše dopadne dobře, mohli by být
kompostéry do domácností dodány v průběhu
příštího roku. S touto akcí bude také souviset
částečné omezení možnosti odevzdávání bioodpadu na našem sběrném středisku.
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Ohlédnutí za událostmi
letošních prázdnin
A nyní se ohlédneme za akcemi letošního léta,
které jsou v Drásově tradiční.

Volejbalový turnaj o pohár městyse Drásov
– memoriál Josefa Mrkose
Tradičním vyvrcholením antukové sezony se
i letos stal Pohár městyse Drásov – Memoriál
Josefa Mrkose, který se odehrál na kurtech za
sokolovnou 10. srpna. Velké problémy nám způsobily týmy Velkého Meziříčí a Morávky, které
na poslední chvíli svoji účast zrušily.

Na turnaji tedy startovalo šest mužstev: Holubice, Bučovice, Kometa Brno, Tesla Brno, Volejbal
Brno junioři a dva naše týmy, přičemž v Béčku
si zahráli i někteří junioři. Tomuto družstvu se
nepodařilo postoupit do semifinále a v utkání
o 5.–6. místo zvítězilo nad extraligovými juniory
Brna 2:1. Jejich spoluhráčům v Áčku se dařilo
lépe, v semifinále však podlehli po velkém boji
Holubicím 1:2 a v utkání o 3.–4. místo porazili
Kometu 2:0.
Turnaji přálo počasí, mužstva přijela v silných
sestavách, takže diváci viděli velmi kvalitní
a dramatická utkání antukového volejbalu.
Miroslav Řezník
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Drásovské kulturní léto
Náš oblíbený letní festival
Drásovské kulturní léto se letos
konal jako jubilejní X. ročník,
dne 19. 8. 2019 tradičně v areálu za sokolovnou a nesl se v duchu snad největší návštěvnosti
v historii. Pomyslným „zlatým
hřebem programu“ bylo vystoupení skupiny Depeche mode
revival z Mikulova a následný
ohňostroj. Program pak pokračoval vystoupením DJ Reddy,
který hrál k tanci až do brzkých
ranních hodin.
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Tradiční myslivecké odpoledne
Tato v Drásově velmi oblíbená letní akce se letos konala
24. 8. 2019 jako vždy ve stylovém prostředí myslivecké chaty. Myslivci opět připravili
krásný bohatý program pro
děti i dospělé. K poslechu
a tanci zahrála cimbálová muzika Vinica z Velkých Pavlovic
a po ní zahráli heligonkáři.
Nechyběla ani oblíbená tombola. V průběhu celého odpoledne i večera, jak je u této
akce zvykem, bylo k dispozici
vynikající občerstvení z myslivecké kuchyně.
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Vážení občané, přeji vám
všem příjemné a pohodové
podzimní období a těším se na
setkání s vámi na stránkách
vánočního vydání našeho
Drásovského zpravodaje.
Martina Bočková, starostka
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Projekty na ochranu přírody a krajiny
V současné době obec připravuje dva velké projekty na ochranu přírody a krajiny v okolí Drásova.
Oba projekty jsou ve fázi příprav a úprav pro příslušné dotační tituly, z nichž by mohly být financovány.
Jedná se o projekty Biocentrum u Drásova a Zelená pro Drásov.

Biocentrum u Drásova
Kdo by neznal výrazná boží muka vztyčená
u severního okraje obce přímo v ose silnice na
Všechovice. Stojí u sjezdu na polní cestu, kterou
doprovází koryto drobného potůčku. Ten pramení asi o 1,5 kilometru dále pod lesnatými svahy
Krajzkovi zmole. Svůj díl vody však sbírá i dále
pod prameništěm zaústěním starých meliorací
z okolních polí. Pole za křížkem obtékané touto
vodotečí a občasně zamokřované také splachy
z polí jsou majetkem Drásova a územní plány obce
zde již delší dobu plánují opatření, která by pozi-
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tivním způsobem ovlivnila hospodaření s vodou
v území a byly by schopné odlehčit území v případě extrémních srážek. Obojí je v dnešní době
velmi aktuální a zvláště krajinná opatření k posílení zadržení vody v krajině a k zvýšení zastoupení přírodních prvků jsou v zemědělsky intenzivně využívaných krajinách nadmíru žádoucí.
Obec se rozhodla využít ucelený soubor pozemků
v klínu cesty silnice na Všechovice a polní cesty
s vodotečí k vybudování přírodního prvku, kterým
zlepší přírodní zázemí nejbližšího okolí zástavby.
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V současné době je pro tuto lokalitu dokončována její studie, která v území plánuje využít vyšší
hladinu spodní vody a stárnoucí meliorace k vytvoření dvou menších vodních ploch. Vysadí se
zde přirozené listnaté remízy oddělené květnatými loukami, přes které bude území zprůchodněno několika nezpevněnými mlatovými cestami.

V zástinu soliterních dřevin budou instalovány
kmenové lavičky a další mobiliář. Vznikne tak území pro přírodu podporující zadržení vody v krajině jak přímo ve vodních prvcích, tak drnovým
vlhkých luk i v půdě prokořenělé stromy nových
remízů. K financování realizace záměru má obec
snahu využít některý z mnoha dotačních titulů.
Ing. Michal Kovář Ph.D.
autor projektu

Zelená pro Drásov – pojďme společně měnit krajinu k lepšímu
Loňská sucha, nedostatečné srážky mnohdy
přívalového charakteru a z toho vyplývající nedostatek spodní vody přiměl vedení městyse
Drásov uvažovat o možnostech, jak tento nepříznivý stav krajiny zvrátit. V přírodě všechno
souvisí se vším, a tak zásahy, které do ní násilně
provedly předchozí generace v podobě rozorávání polních cest a mezí během kolektivizace,
nešetrné meliorizace, vysoušením mokřadů či
výsadbě smrkových monokultur sklízíme my se
všemi důsledky.
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Tyto okolnosti vedly radu městyse Drásov
k rozhodnutí vybudovat na vybraných obecních
pozemcích takzvané prvky ekologické infrastruktury v rámci projektu Zelená pro Drásov.
Pod tímto trochu neurčitým pojmem si představte soubor krajinných opatření jako jsou nektarodárné biopásy, travnaté meze nebo stromořadí protínající velké, intenzivně, zemědělsky
obhospodařované půdní bloky. Tyto nové, krajinu obohacující prvky vzniknou na pozemcích,
které v minulosti sloužily jako cesty nebo meze.
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Většina z nich zanikla během zcelování polí
a přestala tak plnit svou důležitou krajinou funkci – jakou bylo zvýšení vsaku vody či zamezení
odplavení ornice během prudkých dešťů.
V rámci projektu Zelená pro Drásov se tak můžete těšit na pestřejší krajinu obohacenou o větší množství hmyzu, ptáků a jiných živočichů,
kteří najdou potravu a útočiště v nově vzniklých
biopásech, či na nové vycházkové trasy lemované medonosnými a plodonosnými stromy.
Tyto krajinná opatření nejenže zvýší biologickou
rozmanitost okolí Drásova, ale především by
měly zvýšit vsak vody na polích a zamezit dopadům větrné a vodní eroze.
Na celém projektu se s městysem spolupodílí
myslivecké sdružení Drásov, jakož i další subjekty extenzivně hospodařící v krajině. I Vy, kterým není lhostejná okolní příroda a chcete přiložit ruku k dílu se můžete do projektu Zelená
pro Drásov v budoucnu zapojit – třeba pomocí se
sázením stromů. Bližší informace budou zveřejňovány na webových stránkách mysliveckého
sdružení nebo ve zpravodaji městyse.
Pojďme společně měnit krajinu k lepšímu.
MVDr. Jan Sítař
Zástupce polního hospodáře MS Drásov
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Aktuality z naší školy
Připomínka sametové revoluce

Školní parlament Drásov

V letošním roce si se žáky naší školy připomínáme 30. výročí sametové revoluce a pádu komunismu.
Celý podzim budeme se žáky sbírat informace,
hledat pamětníky, seznamovat se s příběhy těch,
kteří se v minulosti postavili komunistickému
režimu. Dále budeme mapovat příběhy lidí, jež
revoluci zažili.
Projekt pod názvem Naše revoluce podporovaný organizací Člověk v tísni, k němuž jsme se
přihlásili, vyvrcholí u nás 15.listopadu projektovým dnem, jehož součástí bude projekce filmu
1989: Z deníku Ivany A. a beseda s pamětníky.
Pokud i Vy patříte mezi ty, kteří chtějí svůj
příběh sdílet s ostatními, chtěli byste žákům
přiblížit, jak sametová revoluce probíhala v naší
obci či v okolních továrnách nebo školách, neváhejte se, prosím, zapojit a kontaktovat nás na
adrese reditelka@zstgmdrasov.cz. Za naše žáky
Vám předem srdečně děkuji.

V loňském školním roce si tři žáci letošní 8.A
vyslechli zajímavou přednášku o „modernizaci“
školního parlamentu. Tuto přednášku vedli zástupci parlamentu pražského gymnázia, kteří
přijeli na pozvání ředitelky Gymnázia Tišnov.
Nejdůležitější informací bylo, že školní parlament
mohou řídit žáci a studenti sami, bez pomoci
pedagogů. O to se letos chceme pokusit i v naší
škole. Žákovský parlament, složený ze zástupců
5.–9. třídy, by měl přijímat a zpracovávat nápady
a podněty žáků a podílet se na organizaci školních
projektů (např. problém s plastovým odpadem).

Mgr. Kateřina Vaverová
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V. Řezáč, L. Halouzka a V. Kučerová

Školní družina
Do školního roku 2019/2020 vstupuje školní
družina s nabídkou nových aktivit pro žáky 1.–4.
ročníku, kteří si pod vedením vychovatelek prožijí každé úterý dvě hodiny zábavy, pohybu, tvoření a bádání. Všechny děti si v průběhu několika týdnů projdou šesti aktivitami, které zahrnují
pohybové hry v hale, tvoření z papíru, zajímavou
výtvarku a veselou jehlu ve třídách školní družiny. Převážně venku na čerstvém vzduchu se pak
děti pustí do bádání všemi smysly v přírodě
a užijí si „drásovské toulky humny i dědinou“.
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Hasiči
Začátek roku 2019 byl u mladých hasičů opět
ve znamení uzlových štafet. Kromě účasti na
závodech po okolí se nám podařilo uspořádat
druhý ročník závodu Drásovský uzel. Jedno
z našich družstev se na domovské scéně umístilo v kategorii mladší žáci na krásném 3. místě
z celkového počtu 11 družstev.

Mladí hasiči zaběhli zatím jejich nejlepší čas
24,79 s a skončili na krásném 4. místě. Pro srovnání 3. místo mělo čas 24,78 s. No uteklo nám to
o fous. Co děti potěšilo nejvíc bylo, že jsou lepší
družstva z Čebína. Tato soutěž nebyla významná
jen pro mladé hasiče, ale i pro dospělé.
Důležitější pro nás, ale bylo rozhodnutí, že víc
zabereme v požárním útoku a budeme trénovat
i během letních prázdnin. Kromě účasti na několika závodech v rámci Ligy mládeže Brno-venkov jsme se zaměřili na poslední závod sezony.
Šlo o Noční soutěž o pohár starosty obce Čebín,
který se konal poslední prázdninový víkend.

Po dlouhé době se podařilo poskládat i družstvo
mužů, kteří šli také ukázat své umění. Štěstí jim
přálo mnohem víc a skončili s časem 26,13 s na
krásném 3. místě. Co dodat, děti byly rychlejší.
Závody sice pro letošek skončili, ale my trénujeme dál, dokud nám to počasí dovolí.
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Volejbal
Začíná nová sezona 2. ligy
Letní přípravné období uteklo jako voda a je
zde druholigová sezona 2019–2020. V našem
kádru došlo k několika změnám. Opustili ho smečař Ondřej Mach, který se rozhodl věnovat volejbalu na nižší úrovni a čerstvý novomanžel Petr
Pospíšil, který bude v kariéře pokračovat v SSK
Břeclav. Po třech letech strávených v Tesle Brno
se do kádru vrací blokař Adam Malášek, z naší
juniorky se mezi dospělé přesunul blokař Dominik Jaroš, jeho bratr smečař Michal, věkem ještě
junior bude v Áčku působit formou střídavého
startu.
Ke změnám došlo i ve složení naší druholigové
skupiny. Sestoupila z ní mužstva České Třebové
a Lanškrouna, nahradili je nováčci TJ Sokol
Palkovice a TJ Sokol Brno-jih.

Víme, že obhajoba třetího místa z minulé sezony bude nesmírně těžká. Našim cílem je pohybovat se v horní polovině tabulky, případně se
opět pokusit vybojovat pomyslnou medaili.
Čeká nás velmi těžký začátek soutěže, kterou
zahájíme doma proti druhému celku minulé sezony Volejbalu Ostrava, o týden později cestujeme
do Palkovic, kde domácí diváci dokáží vytvořit
bouřlivou, ale sportovní a korektní atmosféru.
Termíny dalších domácích zápasů v letošním
roce:
19. 10. SK Kojetín 			
9 a 13 hod.
2. 11. TJ Holubice 			
10 a 14 hod.
10. 11. TJ Sokol Šlapanice		
10 a 14 hod.
7. 12. TJ Nový Jičín			
10 a 14 hod.

Zleva nahoře: Pavel Dvořák (trenér), Michal Jaroš, Lukáš Brídl, Adam Malášek,
Jaromír Uher, František Lavička, Zdeněk Balík, Dominik Jaroš
Zleva dole: Jakub Olšar, Tomáš Kubernát, Václav Jelínek, Ondřej Hökl, Dominik Havlík
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Junioři a kadeti vyhlíží sezonu 2019/2020
Stejně jako v loňské sezoně, i letos se drásovští
junioři a kadeti VS Drásov zúčastní hned tří soutěží. Je jimi první celostátní liga juniorů (skupina C), juniorská soutěž v kraji Vysočina a soutěž
kadetů v rámci Jihomoravského kraje.
V letních měsících pod vedením trenérů MUDr.
Pospíšila a Sváti Kolaříka prošli junioři a kadeti
náročnou přípravou na kurtech za sokolovnou
a po krátké prázdninové přestávce jejich příprava vyvrcholila již tradičním týdenním soustředěním v Letovicích. S uspokojením mohu dodat, že

se někteří junioři zapojili jako instruktoři na předcházejícím soustředění žáků, kadetek a žaček.
Trenérský kádr VS Drásov byl doplněn o nového trenéra Dominika Jaroše, který po premiérové
sezoně u družstva žáků úspěšně složil náročné
zkoušky a bude jako trenér žákovského týmu
pokračovat. V letošním roce opět počítáme s rozšířením počtu instruktorů a vyšleme na trenérské
zkoušky další hráče.
Mládežnické volejbalové družstvo tvoří již
stabilizovaný kádr cca 20 hráčů, který byl letos
doplněn dvěma hráči z žáků.
Dva hráči, kteří již dosáhli dospělosti, naopak kádr juniorů
opustili. Pro tyto i další bývalé
juniory jsme nově přihlásili
soutěž mužů v krajském přeboru druhé třídy. Hráče KP2 mužů budou v soutěži doplňovat
mladší hráči z juniorů nebo kadetů.
Do druholigového kolektivu
mužů VS Drásov byli úspěšně
zařazeni dva hráči z juniorů,
a to Dominik a Michal Jarošovi.
Pro nadcházející sezonu přeji
všem našim hráčům hodně
úspěchů jak v hráčské tak i trenérské činnosti.
Stanislav Slezák

Družstvo žáků
V předchozí sezoně se do kategorie starších
žáků dostalo 11 chlapců, kteří byli poprvé ve svém
životě konfrontováni s šestkovým volejbalem.
Všichni přeskočili několik věkových kategorií,
někteří více, někteří méně, a podle toho také
vypadaly výsledky. V krajském přeboru starších
žáků jsme skončili na sedmém místě z celkových
osmi, já sám však předchozí sezonu pokládám za
úspěch, protože za závěsem proher se začalo
rýsovat několik volejbalistů, kteří měli o náš sport
zájem, a především chuť se zlepšovat.
S tímto pevným základem jsme se následně
pustili do přípravy na nadcházející sezonu, pří-
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pravné období jsme úspěšně ukončili soustředěním v Letovicích, kde, jak věřím, se toho kluci hodně naučili. Následoval přípravný turnaj
v Kojetíně, kam jsme jeli v oslabené sestavě
a kde bylo naším hlavním cílem vyzkoušet nové
kombinace a hráče. To se povedlo a můžeme se
vrhnout na další sezonu bez obav, že bychom
tým na turnaj nebyli schopni postavit.
Pro nadcházející sezonu jsme znovu přihlášeni do krajského přeboru, čeká nás kvalifikační
kolo v Letovicích a já pevně věřím, že naše výsledky budou nejen v kvalifikaci, ale i v celé sezoně lepší než minulý rok.
Dominik Jaroš
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I děvčata již začala
Nová sezona 2019–2020 začala pro družstva
žaček a juniorek tradičně srpnovým soustředěním v Letovicích. Snad nejlepším za poslední roky.
Výraznou zásluhu na tom měli trenéři – hráči
starších družstev Michal Jaroš a Tomáš Rozman.
Pak už začala tréninková příprava, v níž se odehrálo několik přípravných utkání. Především
to byl velký turnaj ve Znojmě, kde se více dařilo
žačkám. Zvítězily v B skupině turnaje a celkově
skončila na pátém místě. Juniorky o den později
startovaly mezi extraligovými a prvoligovými celky,
které byly nad jejich síly.
Snad jen slovenským družstvům (Pezinok či Skalica)
byla děvčata vyrovnaným
soupeřem.
V nové sezoně došlo k doplnění družstva starších žaček přechodem žaček mladších. Naopak tři starší hráčky skončily. Děvčata mají
za sebou již odehranou kvalifikaci v ní dvakrát zvítězila a jednou prohrála. Los jim
nebyl moc nakloněn, když
narazila na dva vysoké favority (VKKP Brno a JUNIOR
Brno). V nové sezoně krajského přeboru žaček startuje celkem 26 družstev
a v Drásově se žačky představí v 1. kole v sobotu 12. 10.
2019. Hráčkami družstva
jsou – Nikola Málková, Eliška Křivánková, Tereza Baláková, Magdaléna Vojancová, Radka Mezuláníková, Barbora Málková, Patricie Chvátalová, Kamila Kollarčíková, Kristýna Podlucká,
Agáta Pokorná a Natálie Dostálová.
Soutěže starších děvčat prošla výraznou změnou, kterou vyvolala změna věkových kategorií
v jejich soutěžích. Původně měla děvčata ještě
jednu sezonu hrát v soutěži kadetek, ve které si
vedla úspěsně v minulé sezoně ziskem stříbrných
medailí. Podle nového rozdělení děvčata startují

již v soutěži juniorek, ve které se budou utkávat
se soupeřkami i o 3 roky staršími. V mládežnických kategoriích jde někdy o velmi výrazné výkonnostní rozdíly mezi hráčkami. Nicméně do
soutěže vstoupila v úvodním dvojkole vítězstvím
nad jedním z favoritů brněnským JUNIOREM
v poměru 3:1 a 3:0. Družstvo drásovských juniorek
tvoří – Hana Klusková, Adéla Brázdová, Zuzana
Landori, Kateřina Votavová, Kateřina Provazníková, Nikola Málková, Eliška Vesselá, Adéla

Kubová, Adéla Vojancová, Veronika Němcová
a Barbora Jelínková. Novými hráčkami jsou Eliška Vesselá a Veronika Němcová (obě z VKKP
Brno), naopak odešla Petra Mezuláníková (Sokol
Předklášteří).
Trenérem družstev žaček zůstává Emil Čupera, družstvo juniorek společně povedou Emil
Čupera a Petr Málek.
Soupeři juniorek v domácích zápasech – 13. 10.
Vyškov, 3. 11. VKKP Brno, 17. 11. Předklášteří,
8. 12. Kuřim.
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Smutné výročí
V našem „Zpravodaji“ si připomínáme významná
výročí a události, které se staly v nedaleké nebo
dávné minulosti.
Proto nemůžeme vzpomenout na dobu, která se
udála před 80. lety, a to na začátek druhé světové
války, která začala 1. září 1939. První výstřely padly v Polsku na vojenskou základnu Westrplatte nedaleko Gdaňska a spolu s bombardováním města
Wieluň. Válka v Evropě trvala až do kapitulace
Německa v květnu 1945 a přišlo o život asi 60 milionů
lidí. Tato válka se týkala všech národů na této planetě, tak také nás, bývalé Československé republiky a také každého města a vesnice a tím každého
jednotlivého občana této republiky.
Připomeňme si jak tato doba v letech 1939–1945
probíhala přímo v našem Drásově. Uvedeme jen ty
nejvýznamnější události, které zaznamenal v kronice tehdejší kronikář, farář, p. František Malík.
Vzhledem situaci ve světě a nevyhnutelnosti války, vyhlásil prezident Edvard Beneš v září 1939
mobilizaci. Z Drásova bylo povoláno 98 mužů ke svým
útvarům, a po té následovala kapitulace a odzbrojení armády. V březnu 1939 vznikl protektorát Čechy
a Morava, to byl již prezidentem od listopadu 1938
Dr. Emil Hácha. Slovensko se odtrhlo a stalo se součástí Německa, prezidentem byl Dr. Tiso. V březnu
obsadila německá vojska celé Čechy a Moravu.
Našli se i udavači, na jejichž udání, že jsou zbraně
v Drásově, tak 4. srpna 1939 německá vojska celou
vesnici obsadila, do ní se mohlo, ale ven nesměl
nikdo, u všech výjezdů byla kulometná hnízda.
Začala prohlídka určitých domů. Prvně u starosty
p. Antonína Maláska č.p. 153 a chtěli vědět, kde jsou
zbraně. Tím, že se zaručil za celou obec, že zbraně
nikde nejsou, tak vojáci obec opustili, ale ještě prohledali označené domy, obecní dům a dělnický dům
a nic nenašli. Slídiči byli nasazeni také do kostela,
hlavně co se říká při kázání, ale p. farář byl na to
včas upozorněn.
Zavření vysokých škol se také dotklo drásovských
studentů. Celkem 27 maturantů různých oborů
bylo nasazeno do průmyslu, zemědělství a jiných
provozoven po celém protektorátu a někteří i do
Německa. Měšťanská škola T.G.M byla v roce 1940
přejmenována na „Hlavní a obecná škola“. Pamětní
deska padlých z 1. světové války měla být zničena,
ale sňal ji a ukryl p. Karel Císař, vše pod trestem
smrti, kdyby ho někdo udal. Po válce byla vrácena
na původní místo.
Z nařízení byla 13. dubna 1941 zastavena činnost
Sokola. Cenné věci a zápisy byly ukryty u obětavých
občanů. Z kostela byly odebrány 9. dubna 1942 dva
zvony o váze 129 kg.
Po útoku a smrti protektora Reinharda Heydricha
byly v červnu 1942 konány opět prohlídky a opět na

udání, že jsou v určitých domech ve sklepech zakopány zbraně. Němečtí vojáci setrvali v obci 2 dny,
velitelství měli u Zichů v hospodě. Tato akce byla
opět bezvýsledná, i když sebemenší náznak byl v té
době trestán smrtí.
Smrt postihla drásovského rodáka p. Ludvíka
Jobánka za ilegální činnost v odboji skupiny „V boj“
a byl popraven 27. června 1942 v Kounicových kolejích v Brně.
V roce 1942 bylo prováděno tzv. totální nasazení
na nucené práce pro vítězství říše. Z Drásova bylo
odesláno na tyto práce 48 mužů a žen. Pracovali
převážně v Německu.
Byly uzavírány živnosti, hospoda u Baláků byla
zavřena, výroba kol „Křivánek“ také, protože nechtěl
vyrábět střelivo a součástky pro ponorky. Byly zavřeny oba mlýny a tak se muselo jezdit do Tišnova.
Průběh války byl pozitivní pro spojence, ale tragický pro Německo. Byly ničeny průmyslové objekty nálety. Jedním z nich byl 25. srpna 1944, kdy byl
bombardován Kuřim, kde pracovalo 60 drásováků.
Na kopání zákopů bylo povoláno 17 mužů a to
hlavně do Lipníka nad Bečvou, ale byl konec roku
1944 a fronta byla již v Čechách.
V březnu 1945 se fronta blížila k Brnu a okolí,
proto byl Drásov vybrán jako opěrní místo proti
postupující rudé armádě. Byly budovány protitankové zábrany a to mezi hospodami Zichovou a Balákovou, dále mezi vchodem do kostela a protějším
domem, kde bylo kulometné hnízdo.
Byly také kopány zákopy u vjezdu do obce (Čedlosy, Stráž, v parku, k Malhostovicím). Tyto práce
vykonávali drásovští muži. Celkem jich bylo 150.
V Drásově byla umístěna pancéřová divize v počtu 600 mužů. Bylo zakopáno asi 35 děl na místech
chránící vstup do obce. Mezi vápenkou a Hradčany
projížděl pancéřový vlak.
Proto byl Drásov napadán spojeneckým letectvem. Největší nálet byl 25. dubna dopoledne na
ustupující německá vojska a válečnou techniku.
Nebyly svrženy bomby, jen střely z kulometných
zbraní, hlavně na náves, kde se ukrývala pod stromy
vojska a technika.
V měšťanské škole byl zřízen polní lazaret s operačním sálem od dubna do 5. května.
Jelikož 8. května Německo kapitulovalo, byl vydán
rozkaz k ústupu z naší obce, takže vojska opustila
obec bez boje. Při tomto útěku byl vyhozen most
v Mezihoří a poškozen také pamětní kříž.
Tímto jsme si připomněli tragické výročí vzniku
druhé světové války. Nepopisovali jsme události,
ani jsme nejmenovali občany, kterých se válečné
události přímo dotýkaly.
Tyto události jsou podrobně popsány v kronice,
do které je možno nahlédnout v knihovně.
Kronikáři: J.S a D.J
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