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Vážení občané,
s prvními jarními dny k vám přichází také první letošní vydání našeho
Drásovského zpravodaje. Věříme, že na jeho stránkách opět načerpáte
informace o dění v Drásově a zajímavosti ze života drásovských spolků.

Veřejná zeleň v Drásově je stále prioritou
Jak jsme již naše čtenáře informovali v minulém čísle Drásovského zpravodaje, budeme se
v letošním roce opět zaměřovat na veřejnou zeleň v Drásově a životní prostředí, přičemž největší pozornost bude věnována drásovskému parku. Na začátku letošního roku bylo na základě
znaleckého posudku PhDr. Kolaříka vykáceno
v drásovském parku 18 vzrostlých stromů, které
byly ve špatném zdravotním stavu. V jarních
měsících dojde k vyfrézování pařezů a to i těch,
které zůstaly v parku po předchozích káceních
– celkem bude z drásovského parku odstraněno
42 pařezů. Tím vznikne prostor pro novou výsadbu. Po odstranění pařezů bude následovat odborný arboristický zásah na stávajících stromech, jedná se především o zdravotní a bezpečnostní řezy včetně úprav a redukcí korun. Na
podzim tohoto roku pak bude park kompletně
osázen novými stromy a keři dle projektu zpracovaného Ing. Jitkou Schneiderovou „Regenerace
a rozšíření parku – 1. etapa“. V rámci této etapy
bude v parku vysazeno celkem 53 ks listnatých
stromů, 10 jehličnatých stromů a 53 keřů. Dojde

tak k postupné obnově parku, který se nachází ve
stadiu dožívání většího procenta stávajících dřevin a návrh sadových úprav je startovacím základem pro vývoj další generace dřevin. Náklady
na tyto sadové úpravy včetně arboristického
zásahu na stávajících dřevinách činí dle rozpočtu
420 495 Kč, z čehož většina nákladů – 400 000 Kč
bude uhrazena z dotace Státního fondu životního
prostředí, kterou Drásov získal za Zelenou stuhu
v soutěži Vesnice roku.
Obnovou stávajícího parku však naše aktivity
v oblasti zeleně nekončí. Neutěšený stav je zejména v „nové“ části parku – což je skromně osázená
travnatá plocha nalevo od parku za křížkem. Zde
se dřevinám vysazeným v minulosti příliš nedaří
a plocha pozbývá svoji funkci rekreační zeleně.
Proto se aktuálně zpracovává další část projektu „Regenerace a rozšíření drásovského parku –
2. etapa.“ V této etapě je plánováno kompletní
osázení plochy nové části parku a doplnění vhodným mobiliářem, aby i tato plocha zeleně mohla
sloužit k odpočinku a relaxaci a zároveň vytvářela hodnotný krajinný prvek charakteru lesoparku.
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Naše snahy o rozšíření a regeneraci veřejné
zeleně však nejsou zaměřeny pouze na drásovský
park. K projektu Regenerace drásovského praku
– 2. etapa chceme připojit též výsadbu a obnovou
stromových alejí v Drásově a zaměřit se nejen
na okrasné, ale také na tradiční ovocné stromy.
Tyto záměry pak budou předmětem dotační žádosti na Státní fond životního prostředí v rámci
nejbližší plánované výzvy. Naším cílem je vysadit v Drásově co největší množství nové zeleně,
aby byly alespoň částečně eliminovány negativní důsledky překotné výstavby a učiněna
maximální opatření jak ke zlepšení vzhledu, tak
i životního prostředí v naší obci.

Zvýšení bezpečnosti v dopravě
Již několik měsíců věnujeme pozornost problematice zvýšení bezpečnosti silniční dopravy
v naší obci. Probíhá proces aktualizace našeho
pasportu dopravního značení a pokračují též naše
jednání s vedením Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Za účelem zvýšení bezpečnosti ve středu obce, kde se nachází detašované
pracoviště základní školy, bude po schválení
policií ČR na základě rozhodnutí odboru dopravy
MÚ Tišnov umístěno nové vodorovné i svislé
dopravní značení upozorňující na blízkost školy
a dětí. Dále budeme usilovat o zvýšení bezpečnosti na přechodech především u základní školy
a u kostela. Zde krormě obnovy povrchu přechodů plánujeme zejména jejich nasvětlení. Těmto
plánovaným aktivitám by měla předcházet kompletní obnova asfaltového povrchu drásovské
křižovatky a rekonstrukce přilehlých chodníků.
V rámci investiční akce SÚS Jihomoravského
bude probíhat rekonstrukce komunikace v ul.
Malhostovická a při této stavbě je počítáno též
s umístěním přechodů, které v těchto místech
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chybí. Termín této investiční akce je předmětem
jednání se SÚS a záleží především na zajištění
financování stavby ze strany investora tedy
SÚS. O termínech těchto plánovaných akcí budeme naše občany průběžně informovat.
Na základě uzavřené Veřejnoprávní smlouvy
o výkonu některých činností obecní police bude
do Drásova dojíždět hlídka MP Tišnov, která
bude pomáhat se zajišťováním bezpečnosti silničního provozu v inkriminovaných místech
a především u drásovské školy. Podrobnosti
o této službě vám přineseme v dalším vydání
Drásovského zpravodaje.

Příprava na výstavbu nové sportovní
budovy vrcholí
V současné době vrcholí příprava výstavby
nové sportovní budovy na sportovišti v Drásově.
Probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby
a připravuje se demolice stávajících fotbalových
kabin. V této chvíli tedy nelze našim občanům
podat informace ani o tom, kdo bude budovu stavět, ani za kolik peněz. Předpokládáme, že nová
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Plánovaná akce – Ukliďme společně Česko
V letošním roce se městys Drásov zapojí do
celostátní akce Ukliďme společně Česko. Tato
celorepubliková akce se koná dne 7. dubna a naším cílem je zapojit co nejvíce občanů všech
generací do úklidu obce a okolní přírody. Loni se
do iniciativy Ukliďme společně Česko přihlásilo přes 96 000 dobrovolníků a z české přírody
bylo odvezeno 1 500 tun odpadu. Věříme, že
i v Drásově se naši občané do této akce zapojí
a pomohou také jednotlivé drásovské spolky.
Harmonogram akce bude upřesněn na plakátech
v obecní vývěsce, na kabelové televizi a webových stránkách.

Oprava zdravotního střediska

budova bude dokončena a uvedena do provozu
zhruba v polovině příštího roku. Finanční náklady na tuto stavbu ponese na svých bedrech rozpočet naší obce. Budova, jak jsme již informovali, bude sloužit jako zázemí jak fotbalistům,
tak široké sportovní veřejnosti. Součástí objektu budou klubovny, vyhovující sociální zázemí,
posilovna, byt správce sportoviště a restaurace.
Budoucí podobu této nové budovy můžete shlédnout na přiložené vizualizaci a porovnat se stávajícím havarijním stavem objektu.
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Budova zdravotního střediska je z historického
hlediska jednou z nejvýznamnějších staveb
v Drásově. Vzhled a technický stav této stavby
s číslem popisným 1 je však dlouhodobě neutěšený. Proto jme přikročili k zadání architektonické studie na opravu zdravotního střediska,
která by budovu nejen technicky zhodnotila,
ale také esteticky povznesla. Po opravě hasičského domu, obecního domu a zbudování nové
knihovny se jedná již o poslední stavbu, která
hyzdí naše drásovské náměstí. O budoucí podobě zdravotního střediska bychom však rádi nechali rozhodnout vás, naše občany. Proto vám po
jejich zpracování chceme předložit tři varianty
možné budoucí podoby zdravotního střediska,
ke kterým se budete moci vyjádřit a realizován
bude vítězný návrh, který získá nejvíce vašich
hlasů. Na základě vítězného návrhu bude zadáno vypracování projektové dokumentace a bude
opět následovat složitá a trnitá cesta k zajištění
financování opravy této významné drásovské
budovy. Věříme však, že se nám podaří tuto investiční akci dotáhnout do zdárného konce a zdravotní středisko bude po další dlouhá léta
plnit nejen svou praktickou
funkci, ale bude také důstojně
doplňovat vzhled centra obce.
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Historie domu č.p. 1
Do roku 1782 tento dům patřil tišnovské vrchnosti a byla
tam panská hospoda.
Roku 1782 dům zakoupil Jan
Maříček.
Roku 1845 dům koupil Valentin Závada za 12 500 zl.
Roku 1871 dům koupil František Balák a rodina ho vlastnila ho až do roku 1951. Vždy tam
byla hospoda.
V roce 1951 zde obec zřizuje
MNV a mateřskou školku.
Roku 1954 je zde zřízena také
pošta.
MŠ je zde až do roku 1963, kdy se stěhuje do
domu č.p. 193 (bývalá továrna na jízdní kola)
majitel p. Rašovský
V roce 1964 se do budovy stěhuje dětská poradna z domu č.p. 40 (p. Horčica)
V roce 1980 začíná stavba nákupního střediska,
zaniká přístavba u domu č.p. 1.
V roce 1983 začíná stavba zdravotního střediska.

Tímto rokem také končí pošta, zanikají byty
v tomto domě, kde bydlely rodiny Markovi (poštovní doručovatelé), Brychtovi, Novákovi, Grázlovi a Sochorovi. Byty byly postaveny z bývalých
stodol. Vchod byl z boku budovy – silnice k Malhostovicím.
(zdroj: obecní kronika, J. Stibůrek)
Vážení občané, přeji vám všem krásné velikonoční svátky a příjemné prožití celého
jarního období.
Mgr. Martina Bočková
starostka

Informace pro rodiče
o talentových zkouškách na ZUŠ Tišnov
Základní umělecká škola v Tišnově tímto informuje rodiče o vypsání termínů talentových
zkoušek pro školní rok 2018/2019. Zájemci musí
do 20. 4. 2018 podat vyplněnou přihlášku, na
základě které budou kontaktováni školou a bude jim stanoven termín talentové zkoušky. Vyplněnou přihlášku je možné podat osobně (do
schránky školy), poštou, nebo elektronicky.
Základní umělecká škola v Tišnově nabízí
vzdělávání ve čtyřech oborech: hudebním, lite-

rárně-dramatickém, tanečním a výtvarném.
Všechny tyto obory vyučujeme v Tišnově. Na
pobočkách (Drásov, Deblín, Dolní Loučky, Doubravník, Nedvědice) je nabídka omezena. Na pobočce v Drásově pracují 4 pedagogové, kteří
vyučují hru na klavír, zobcovou flétnu, akordeon
a trubku – vzdělávání v hudebním oboru.
Kompletní nabídku vzdělávání s podrobnými
informacemi, včetně elektronické verze přihlášky
najdete na www.zustisnov.cz/svp
Mgr. Tomáš Zouhar, ředitel ZUŠ Tišnov
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SK Drásov
Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom
Vás, seznámili s aktuálním děním v SK Drásov.
Vzhledem k tomu, že jsme na stránky Zpravodaje delší dobu nepřispívali, začneme poněkud
zeširoka.
Jak jistě víte, v loňském roce slavil SK Drásov
výročí 75 let od svého založení a v červnu se na
fotbalovém hřišti uskutečnily oslavy. Po zápasech mladších žáků, starší přípravky, mladší přípravky a minipřípravky proběhl zápas starých
gard SK Drásov – FC Zbrojovka Brno, který skončil smírným výsledkem 4 : 4. Slavnostního výkopu se ujal zakládající člen SK Drásov pan Jan
Rašovský, kterému je nyní 97 let a v době založení v roce 1942, patřil k aktivním drásovským
fotbalistům. Za velice pěkného počasí se oslav
účastnilo velké množství bývalých i současných
hráčů a také příznivců drásovského fotbalu.
Pro návštěvníky oslav bylo připraveno bohaté
občerstvení a upomínkové předměty, pro děti
také různé atrakce a soutěže.
V současné době SK Drásov sdružuje 100 členů, z toho 37 dospělých a 63 mladších 18-ti let
(dorost, žáci, přípravka a minipřípravka). Pravidelných soutěží pořádaných FAČR se SK Drásov
účastní s těmito mužstvy: muži – III. tř. OP dospě-
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lých, starší žáci – OP starších žáků (sloučené
mužstvo s FC Čebín), mladší žáci – OP mladších
žáků (sloučené mužstvo s FC Čebín), starší přípravka – III. tř. OP starší přípravky, mladší přípravka „A“ a mladší přípravka „B“ – III. tř. OP
mladší přípravky. Mužstvo minipřípravky se nezúčastňuje pravidelných soutěží, děti se na trénincích seznamují s fotbalem a získávají základní pohybové dovednosti.
K jednotlivým týmům:

Muži – III. tř. OP dospělých
V sezoně 2016/2017 skončilo mužstvo mužů
po jarní části soutěže na pěkném 6. místě, což
naplňovalo hráče a fanoušky klubu mírným optimismem do další sezony. V průběhu letní přestávky, se podařilo do mužstva zapracovat nově příchozí hráče, čímž se opět o kousek zvedla hráčská
kvalita.
Nicméně, vstup do podzimní části nového soutěžního ročníku nebudil mnoho optimismu. Mužstvo hledalo svoji herní tvář, a i vinou neustále
se měnící sestavy nebyli výsledky takové, jaké si
všichni představovali. Na základě těchto okolností skončilo po podzimu družstvo mužů na
nepříliš lichotivé poslední příčce.

5

Pro jarní část soutěže 2017/2018 je prioritou
záchrana a setrvání v III. třídě OP. Opět se podařilo přivést nové mladé hráče z řad odchovanců klubu, a jak již naznačily i první přípravné
zápasy, tak by záchrana nemusela být utopií.
V každém případě to bude obnášet spoustu tvrdé
práce a i trochu toho „štěstíčka“, ale odhodlání
všech hráčů je natolik velké, že všichni pevně
věří, že se to podaří.

Starší žáci – OP starších žáků
V kategorii starších žáků bychom samostatné mužstvo nesestavili, tak jsme spojili síly s FC
Čebín a starší žáci nastupují ve společném, takzvaném sdruženém mužstvu. Po podzimní části
sezóny sice figurují v závěru tabulky, je to ale
hlavně pro to, že téměř všichni hráči jsou v této
kategorii noví a do zápasů nastupují proti starším hráčům.

Mladší žáci – OP mladších žáků
Také v družstvu mladších žáků jsme spojili
síly s FC Čebín, zde je však postavení v tabulce
po podzimní části sezóny odlišné – žáci jsou na
prvním místě a v jarní části sezóny budou bojovat
o to, aby tomu tak zůstalo až do června.

Starší přípravka – III. tř. OP starší přípravky
V kategorii starší přípravky bohužel doplácíme na slabší ročník 2007 a v kádru tohoto mužstva máme nyní pouze 8 hráčů, a proto musíme
na zápasy využívat i některých hráčů mladší
přípravky. Tabulky se v této kategorii nezpracovávají, ale v počtu zápasů převažují ty neúspěšné, takže máme pro jarní část soutěže co vylepšovat. Doufejme, že 2. místo z posledního halového turnaje, kde jsme se setkali s týmy, proti
kterým hráváme i soutěž, je oním pozitivním
signálem a budeme v podobné hře pokračovat.
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Mladší přípravka „A“ a mladší přípravka „B“
– III. tř. OP mladší přípravky
Ve fotbalové sezóně 2017–2018 se nám v kategorii mladší přípravky sešlo celkem 27 dětí. Tato
skutečnost nás vedla k rozhodnutí, že do sezóny
sestavíme dvě mužstva. Obě hrají svá soutěžní
utkání v III. třídě Okresního přeboru. A tým, ve
kterém je celkem 12 hráčů ročníků narození 2009
a 2010, sehráli celkem 8 zápasů s bilancí 6 výher
a 2 remíz. V B týmu hrají děti ročníku narození
2010 a 2011 v počtu 15 a tito především sbírají
zkušenosti se svými prvními opravdovými zápasy. V soutěži 7 utkání prohráli a 1 vyhráli. V zimním období, kdy nemůžeme chodit na fotbalové
hřiště, chodíme trénovat 2x týdně do drásovské
haly. Rovněž se snažíme pro mužstva shánět
fotbalové halové turnaje v blízkém okolí a především pro děti pořádáme domácí turnaje v naší hale
s družstvy z místního regionu. V tento okamžik
ale už netrpělivě vyhlížíme teplejší počasí, abychom se mohli začít setkávat opět na fotbalovém
hřišti a začít ladit formu na jarní část soutěže.
SK Drásov, kromě zajišťování pravidelných
soutěží svých mužstev, péče o areál fotbalového
hřiště a zajišťování provozu a údržby fotbalových
kabin a závlahového systému, samostatně organizuje nebo se podíllí na organizaci těchto akcí:
– halové turnaje přípravek
– fotbalový ples
– Drásovská stopa
– soustředění pro žáky a přípravku
– turnaj starých pánů
– Silvestrovský fotbálek
Halové turnaje a ples už máme za sebou, ostatní akce nás ještě čekají. Také nastává čas zahájení mistrovských utkání – muži začínají mistrovská utkání 25. 3., děti od 15. 4. Rádi se s Vámi při
těchto akcích setkáme.
Za SK Drásov
Zdeněk Homolka, Ondřej Brychta a Petr Schön
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ZO ČSV Drásov
Základní organizace Českého svazu včelařů
sdružuje zájmové včelaře z pěti obcí, tedy z Drásova, Čebína, Malhostovic a místní části Nuzířov, ze Všechovic a Skaličky. Registrovaných je
35 řádných členů a spolek řídí sedmičlenné předsednictvo. Dohromady drží členové spolku přibližně 380 včelstev.
Rok 2017 byl pro včelaře v našem rajónu atypický a ne moc dobrý. Mírná zima způsobila
rozvoj onemocnění zvané varroáza, kterou způsobuje parazit pod českým názvem Kleštík včelí.
Ačkoliv po celý rok je povinností včelaře tlumit
šíření této nemoci teplé počasí v zimních měsících výrazně napomáhá jeho dalšímu množení.
A tak se v případech našich včelařů stalo, že
včelstva vstupovala do jarního rozvoje oslabena
touto nemocí, některá včelstva také vykazovala
příznaky onemocnění nosematózou. Ta způsobuje velké oslabení včelstev až úhyny celých
včelstev při špatném průběhu zimy a nevhodné
výživě včelstev během roku a po dobu kdy včelstva přečkávají dlouhé zimní období. Navíc v jarních měsících přišly neočekávaně pozdní mrazíky a většina kvetoucích rostlin pomrzla. Bohužel
poškozeny mrazem byly i květy akátu a jiných
pozdně kvetoucích rostlin.
V posledních letech se v našem okolí objevuje
stále více polních tratí osetých ozimou řepkou.
V době květu pro včely nejpříhodnější příjem
pylu a nektaru. Z této rostliny a mnoha dalších
z jara a časném létě kvetoucích rostlin se následně vytáčí první med, proto se
mu říká květový med. Mezi laickou veřejností méně oblíbený
než ten pozdní, kterému mnozí
říkají „lesní med“ i když s lesem nemusí mít nic společného. Pro vznik „lesního“ správně
medovicového medu je třeba
aby došlo k přemnožení drobných mšic zejména na lesních
dřevinách kde sají mízu, kterou
posléze vylučují ve formě sladkých kapek takzvané medovice. Tu pak včely sbírají a vytváří z ní „lesní“ medovicový med.
Medovicový med vydrží i několik měsíců tekutý. Květový
med naopak velmi brzy krystalizuje a tím se znesnadňuje jeho
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okamžité kuchyňské použití. Mezi oběma medy
však není kvalitativního rozdílu, rozdíl je pouze
v barvě, nepatrném rozdílu obsahu minerálních
látek, poměru složitých a jednoduchých cukrů
a někdy i vůni. Přitom stačí ten zkrystalizovaný
med rozehřát v teplé vodě (neměla by přesáhnout 45 stupňů Celsia, jinak se med částečně
znehodnotí a ztrácí tak zdraví prospěšné látky).
Po šetrném rozpuštění je med opět připraven
ke každodennímu použití.
Měsíce květen a červen minulého roku již vykazovaly zřetelný srážkový deficit. Nedostatek
vláhy způsobil zasychání květů, navíc nevykvetly ani ty pozdně kvetoucí rostliny, které na jaře
poškodil mráz, zejména lípy a akáty. Včely zřetelně začaly trpět nedostatkem potravy, mnohdy
byly vlivem nedostatku potravy podrážděné
a agresívní. S nedostatkem potravy včelstvo
omezuje svoji činnost, matka méně klade vajíčka
z nichž se vyvíjí další potomstvo, což se může
projevit na podzimní kondici včelstva, které se
připravuje na zimu. Včelař prakticky druhý med
nevytočil žádný, ba naopak již v měsíci červenci
musel svoje včelstva přikrmovat cukerným roztokem, aby včelstva neuhynula hladem v plném
létě. Popsaná situace je naprosto individuální.
Jeden včelař na svém stanovišti nevytočil žádný
med nebo minimum o pár set metrů dál na jiném
stanovišti jeho kolega z druhého vytáčení med
měl. Rozdíly jsou způsobeny zdravotním stavem
včelstev a nabídkou přírodních zdrojů potravy
jako jsou druhově rozmanité
kvetoucí byliny, dřeviny a výskyt medovice v lesních oblastech. Tam kde jsou včelstva
v blízkostí jejich umístění odkázána na jediný zdroj potravy
monokulturních plodin po jejichž odkvětu včely hladoví pro
nedostatek jiných pestrých
zdrojů nektaru, jsou výnosy
medu malé a včelstva jsou vlivem tzv. monodiety ve špatné
kondici. I včely pro svůj život
potřebují pestré zdroje potravy
v podobě druhově rozmanitých
rostlin. Celkově se však dá říci,
že druhá medná snůška v minulém roce byla pro včelaře
špatná. Průběh druhé poloviny
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léta a podzimu vykazoval velké sucho a včely
neměly možnost najít si v přírodě samy potravu.
V prosinci r. 2017 uspořádali naši včelaři Adventní výstavu v Čebíně a na konci ledna 2018 se
sešli v Malhostovicích na výroční členské schůzi.
V rámci diskuse na tomto setkání byla mimo jiné
prodiskutována myšlenka oslav 100 výročí založení republiky, kterou si na podzim připomeneme.
Oslovili jsme všech pět obcí v našem rajónu s tím,
že bychom v každé obci na podzim vysadili
vzrostlou lípu – pomyslný symbol republiky. Obce
jsme požádali, aby nám vytipovali vhodné místo,
a zbytek již zařídíme sami včetně následné péče
o stromek. Věříme, že se nám myšlenka podaří
na podzim zrealizovat a pro další generace po nás
zbude strom a vzpomínka na ty, kteří jej sázeli.
Dovolte mi vážení čtenáři závěrem poděkovat

všem výše jmenovaným obcím za jejich finanční
podporu naší činnosti. Jsme malý spolek a rozhodně nemůžeme a ani nechceme konkurovat např.
hasičům nebo sokolům s jejich staletou tradicí
a každodenní činností. I když první zmínka o drásovském včelařském spolku je před více jak 110
lety. Přesto chceme ve spolkové činnosti v obcích
figurovat a zapojit se v rámci našich možností do
spolkového dění. Naprostým závěrem mi dovolte
konstatovat, že je pro nás potěšující fakt, kdy široká veřejnost vnímá včelaření jako velmi prospěšnou zálibu pro přírodu a krajinu. Nikoliv jen
jako zálibu hrstky nadšenců, kteří následně prodávají přebytky produkce medu. Nedostatek včel
se ihned odrazí na úrodnosti plodin a tím i na
činnosti člověka. Přeji všem členům spolku úspěšný rok a pokud možno lepší než byl ten minulý.
Petr GRÜNWALD st.
předseda ZO ČSV Drásov, z.s.

Zpráva o činnosti
Jednotky sboru dobrovolných hasičů za rok 2017
Sbor dobrovolných hasičů v Drásově měl v roce
2017 osmdesát jedna členů, z čehož bylo 43 mužů,
10 žen a 28 dětí. Zásahová jednotka má 17 členů:
4 velitele, 4 strojníky a 9 členů družstva. Oprávnění na dýchací techniku má 9 členů. Dva členové mají absolvovaný kurs na motorovou pilu.
Za rok 2017 bylo vyhlášeno celkem 16 výjezdů. Z toho k 14 požárům a 2 x technická pomoc.
Výbor našeho sboru, který má 11 členů, se v roce
2017 sešel celkem 9 x při účasti 82 %.
V průběhu roku 2017 proběhly následující akce:
1. dubna jsme se zúčastnili pálení klestí na
lesním pozemku v majetku městyse Drásov.
30. dubna jsme již tradičně uspořádali pálení
čarodějnic. 18. srpna jsme se již tradičně zúčastnili kulturního léta pořádané Městysem Drásov.
26. srpna náš sbor pomohl SDH Heroltice při konání závodu Žďárské ligy, kde jsme naším cisternovým vozem zajišťovali dopravu vody. 2. září se
družstvo dětí zúčastnilo hasičských závodů v Čebíně. 10. října se konal každoroční sběr železa.
V letních měsících jsme na žádost městyse
zalévali místní zeleň.
Na přelomu října a listopadu se připravovaly

auta na technickou kontrolu, která poté s menšími výhradami úspěšně proběhla.
Během roku 2017 bylo jednou požádáno o dotace JMK za spoluúčasti městyse Drásov na výstroj a výzbroj. Jednou bylo žádáno Ministerstvo
školství ČR na nákup oblečení pro družstvo dětí.
Z přidělených dotací bylo vyčerpáno 105 000 Kč
od JMK a městyse Drásov. Tyto peníze byly použity na zakoupení výstroje a výzbroje. Dále
10 000 Kč od MŠMT na nákup oblečení pro družstvo dětí.
Plán činnosti SDH Drásov na rok 2018
1) Uspořádání pálení čarodějnic
2) Provést sběr železného šrotu
3) Udržovat svěřenou techniku v provozu schopném stavu a zásahovou výstroj
4) Údržba hasičského domu
5) Školení zásahového družstva, strojníků, velitelů a řidičů
6) Starat se o družstvo dětí
7) Součinnost při kulturních a hasičských akcích
8) Součinnost s městysem Drásov
Závěrem touto cestou děkujeme Městysi Drásov za dobrou spolupráci.
Radek Sítař, starosta SDH
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Mladí hasiči v roce 2017
Rok 2017 byl pro mladé hasiče ve znamení
spousty „poprvé“.
Poprvé jsme se zapojili do soutěže „Požární
ochrana očima dětí“, a to v části výtvarné.
Poprvé se o nás psalo v Drásovském zpravodaji (č. 1, duben 2017).
Poprvé jsme se zúčastnili závodů v požárním útoku, které se konaly v sousedním Čebíně.
První místo to nebylo, ale dostali jsme ocenění
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za účast, a ještě navíc ocenění pro Honzíka Kachlíka jako nejmladšího účastníka závodů.
Poprvé jsme se zúčastnili okresního kola ZPV
v Hlíně, kde jsme skončili na krásném 22. místě
z celkového počtu 32 družstev.
Také jsme se poprvé zúčastnili závodů v uzlování. Uzlování děti baví, a tak jsme v zimě jeli
hned na další.
Jana Krejčí, vedoucí mládeže
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VS Drásov Muži A
Do odvetné části druholigové sezony 2017–
2018 vstupovalo naše mužstvo na pátém místě
tabulky s minimální ztrátou na čtvrté Šlapanice
a výrazným náskokem na šestý Hlučín. Rozhodli jsme se dávat v jednotlivých zápasech
rovnoměrnou příležitost všem hráčům kádru,
boj o konečné čtvrté místo jsme však nevzdali.
Na hře týmu byla patrná značná výkonnostní
nevyrovnanost, což nás pronásledovalo celou
sezonu.

Hráči byli schopni odehrát vyrovnaná a vítězná
utkání s předními celky tabulky, na druhé straně
ztráceli zbytečně body s týmy bojujícími o záchranu v soutěži a to i v domácím prostředí. Výsledkem je konečné páté místo, což je sice umístění
v první polovině tabulky, s výkony mužstva však
zcela spokojeni nemohou být samotní hráči ani
naši příznivci. Nyní čeká hráče zasloužené volno, příprava na novou sezonu bude zahájena
4. května na antukových kurtech za sokolovnou.
Miroslav Řezník

Soutěže volejbalu mládeže
Prvé tři měsíce v roce byly ve znamení soutěžních utkání všech mládežnických družstev drásovského volejbalu. A s tím spojeného náročného
cestování k zápasům.
Mladší a starší minivolejbalisté starovali na
turnajích v Letovicích a v Břeclavi. Výsledky byly
podobné jako počasí v dubnu – někdy slunečno,
někdy oblačno. U staršího minivolejbalu (5. a 6.
třída) je vedena již průběžná dlouhodobá tabulka pro celou sezónu a v té jsou všechna tři družstva v její horní polovině.
Mladší žákyně startují v soutěži Pohár 7. tříd
za účasti 20 družstev z Jihomoravského a Zlínského kraje. Po vítězství na posledním turnaji
v základní části nad Zlínem si zajistily postup
do osmičlenného finále, které určí konečné umístění v tabulce v této sezóně.
Starší žákyně již mají svoji soutěž dohránu.
Po základní části skončily v krajském přeboru
mezi 30-ti družstvy na 9. místě. O jeden bod,
resp. o jedno místo, jim unikl postup do finále.
Doplatily tak na zpackanou kvalifikaci, po které
byly nuceny začínat až ze 17. místa. Může je to
značně mrzet, protože potom celou sezónu hrály
dobrý volejbal a porazily většinu družstev, která
nakonec skončila před nimi. A také proto, že jejich treninková snaha i zápasová motivace byly
velmi dobré.
Ing. Emil Čupera

Konec soutěží se blíží i v chlapeckých družstvech VS Drásov. Pro připomenutí, naši kadeti se
zúčastnili v této herní sezóně 2017/2018 dvou
soutěží a to juniorské v kraji Vysočina a kadetské
v rámci Jihomoravského kraje. V kadetské soutěži JMK jsme dosáhli skvělých úspěchů a naše
družstvo odehraje závěrečné turnajové kolo v první skupině, tedy mezi nejlepšími třemi družstvy
kraje (Volejbal Brno, SK Kojetín, VS Drásov). V soutěži juniorů na Vysočině se naši kadeti umístí na
třetím místě tabulky ze čtyř účastníků, kde výsledky posledního turnaje 25. 3. již neovlivní
celkové pořadí (SVČ Žďár nad Sázavou, Demlova Jihlava, VS Drásov, TJ Jiskra Havlíčkův Brod).
První liga juniorů – po letošním prvním účinkování v této celostátní soutěži se junioři z Drásova umístí na pátém místě celkové tabulky
a jejich účinkování v 1. lize lze vyhodnotit jako
dobré. Výsledky mohly být lepší, někdy zranění
a nemoci, jindy nesoustředěnost a nevyhranost
se rovněž podepsaly na stavu konečné tabulky.
Po příštím týdnu, kdy se odehrají závěrečná
utkání všech soutěží, budou mít trenéři dostatek
času na zhodnocení uplynulé sezóny na přihlášení družstev do nového soutěžního období a začnou s přípravami na letní tréninkovou sezónu.
Na závěr ještě zpráva z výboru VS Drásov,
který již začal s plánováním oslav 80. výročí založení volejbalu v Drásově, která se bude konat
v červnu 2018. O přesném termínu a programu
oslav vás budeme určitě informovat.
Stanislav Slezák
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O knihovně
15. ledna byla otevřená knihovna na náměstí
v zrekonstruovaném domě č.p. 6.
V prosinci došlo k rozsáhlé aktualizaci knižního fondu. Bylo vyřazeno 1148 knih, které byly
nabídnuty občanům. Knižní fond má nyní 3878
knih z toho 704 je naučná literatura a 3174 krásná literatura.
Je také možnost si půjčit časopisy 100+1, ABC
a Zahrádkář. V rámci výměnného fondu máme
půjčeno z knihovny v Kuřimi 248 knih a 223 knih

jsme dostali darem. Dále místní občané darovali
38 knih a 165 knih bylo dlouhodobě zapůjčeno.
Knihovna má nyní 35 pravidelných čtenářů.
Vzhledem k počtu obyvatel městyse je to málo.
Otevírací doba je 3x týdně.
Zveme všechny naše spoluobčany, aby navštívili naší novou knihovnu a stali se novými
čtenáři.
Můžete také navštívit naše webové stránky
http:/knihovnadrasov.webnode.cz/
D. Jůzová, knihovnice

Městys
Městys
Drásov
Drásov
srdečně
srdečně
zve zve
Vás Vás
a Vaše
a Vaše
přátele
přátele
na vernisáž
autorské
výstavy
na vernisáž
autorské
výstavy

L i LV.i V.
Libuše
Libuše
Vyskočilová
Vyskočilová
VÉ
N ÉETUDY
ETUDY
B AB RA ER VE N
a fotografie
o bo rbar za yz ay fotografie
ve středu
ve středu
4.dubna
4.dubna
v 17,00
v 17,00
hod.hod.

výstavu
uvede:
Ing. Ing.
JuroJuro
Dovičín
výstavu
uvede:
Dovičín
hudební
vystoupení:
Roman
OrelOrel
hudební
vystoupení:
Roman
Výstava
Výstava
bude bude
otevřena
otevřena
do 15.dubna
do 15.dubna
2018 2018
od 14,00
do 17,00
vždy vždy
od 14,00
do 17,00
hodinhodin
Těšíme
na společnost
Vaši společnost
Těšíme
se nase
Vaši

Plánované akce pro rok 2018
Drásovská stopa – 19. května 2018
Oslavy výročí 780 let založení městyse Drásov – 26. května 2018
Oslavy výročí 80 let založení Volejbalové sdružení Drásov – 9. června 2018
Drásovské kulturní léto – 18. srpna 2018
Tradiční posezení u cimbálu na myslivecké chatě – 25. srpna 2018
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Ohlédnutí za plesovou sezónou
V letošním roce proběhly v naší obci tradičně 4 plesy:

20. 1. 2018
27. 1. 2018
24. 2. 2018
10. 3. 2018

ples SK Drásov
myslivecký ples
ples základní školy
maškarní ples
městyse Drásov

Pro naše čtenáře uveřejňujeme
několik fotografií z těchto zdařilých společenských událostí.
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Osobnosti Drásova
Tentokrát pohlédneme hluboko do minulosti,
až k začátku minulého tisíciletí a budeme čerpat
z kronik a připomeneme si osoby, které buď
Drásovem jen prošli a nebo se zapsali v obci jako
první v historii. Nebudeme popisovat jejich zásluhy, jen připomeneme jakou činnost v obci
měli.
Cyril a Metoděj: věrozvěsti, v polovině 9. stol.
prošli Drásovem na své cestě Olomouc – Brno –
Tišnov – Třebíč a dál. Tímto směrem byla jediná strážená cesta. Dodnes se zachoval název „Na
Stráži“,kde stávala hláska, odkud byla střežena
obchodní stezka, vedoucí údolím Svratky.
Jan Plebán: drásovský duchovní, zasloužil se
o malby v našem kostele z roku 1375, kostel byl
postaven v letech 1240–1255.
Vojska Albrechta Habsburského a krále Zikmunda ležela v roce 1425 dva dny v Drásově.
P. Dědek: farář, pak děkan, první kněz na samostatné faře v roce 1859.
Josef Vlasák: v roce 1876 první starosta.
František Ondráček: starosta r. 1879, zasloužil se o stavbu železnice a železniční stanice
a o založení hasičského sboru a také byl jeho
první starosta.
František Ondráček: první poštmistr, pošta
založena roku 1888.
Ludvík Hnát: první starosta Sokola, založen
byl 20. 10. 1893.
Karel Balák: poslanec moravského zemského
sněmu, majitel hostince č.p. 1.
Gustav Frištenský: v roce 1913 zde nějaký
čas pobýval, slavný zápasník.
Ing. Alois Beran: založil závod na výrobu
strojů pro cihelny v roce 1913, později závod
MEZ, dnes Siemens.
Josef Jurka: v roce 1919 první
starosta obce v nové Československé republice, byl rolníkem
z domu č.p. 17.

Jan Vrchlabský: učitel, první drásovský kronikář, psaní kronik uzákoněno v roce 1922.
Josef Rosa: spolumajitel vápenky, první ředitel nově založené „Občanské záložny“ v roce
1923.
Metoděj Straka: první ředitel nové měšťanské
školy, otevřena byla 10.června 1928 a první předseda MNV po osvobození.
MUDr. Marek Gotlicb: první lékař v Drásově,
ordinovat začal v roce 1933, byl slovenské národnosti.
Marie Jurnečková-Vorlová: v r. 1935 – poslankyně, členka národního shromáždění za
Stranu národněsocialistickou, dcera krejčího
p. Jurnečky.
Otmar Ondráček a Antonín Malásek: starostové za okupace v letech 1941–1945, č.p. 104
a 22, nevděčný úkol v té době, neškodili, pomáhali a radili občanům.
Antonín Klouda: strážmistr, první vedoucí
stanice SNB v r. 1952, úřadoval ve svém domě.
Josef Balák: dentista, první zubní ordinace,
pracoval v hotelu naproti závodu MEZ, pocházel z Deblína.
MUDr. Otakar Novotný: první lékař OÚNZ
v Drásově, ordinace otevřena v r. 1953 také v hotelu naproti závodu MEZ.
Miroslav Klouda: první předseda JZD Drásov, které vzniklo krátce v r. 1953, soukromý zemědělec z č.p. 27.
Arcibiskup Karel Skoupý (1886–1972): významná návštěva v naší obci v r. 1969.
Vladimír Šmeral: rodák z Drásova, národní
umělec, člen ND v Praze, pocházel z domu, kde
nyní bydlí paní Hana Brodecká.
Vlasta Urbánková: roz. Schildrová, profesorka, první drásovská
spisovatelka.
Je to jen připomínka na občany, kteří zde žili nebo se
krátce zastavili.
Kronikáři J.S. a D.J.
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