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Vážení občané,
s končícím létem k vám přichází podzimní vydání Drásovského zpravodaje, které vám
přináší nové informace o dění v městysi Drásově, ohlédnutí za uplynulým obdobím a informace o připravovaných záměrech.

Slavnostní předání zelené stuhy
Dne 22. 7. 2017 byla Drásovu
na slavnostním ceremoniálu
ve Křtinách předána Zelená
stuha. Toto ocenění jsme přijali z rukou zástupců Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj.
O získaném ocenění jsme naše
občany informovali v minulém
čísle Drásovského zpravodaje.
Naše obec tedy na základě vítězství v této kategorii v rámci
krajských kol reprezentovala
Jihomoravský kraj v celostátním kole soutěže. Celostátní
komise složená k odborníků
na zahradní a krajinářskou tvorbu navštívila naši obec 30. 8.
2017. Opět jsme měli možnost
pochlubit se tím, jak Drásov za
poslední léta rozkvetl. Velký dík
patří všem občanům, kteří se
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o zeleň starají a veřejná prostranství před svými domy si udržují. Dále je na místě poděkovat
panu místostarostovi Ing. Jaroslavu Podalovi za
přípravu a výzdobu zemědělské stroje, kterým
jsme Drásov projížděli a který u hodnotící komise sklidil velký ohlas. Poděkování patří také policistům z Obvodního oddělení PČR Tišnov,
kteří dbali na bezpečnost při průjezdu tohoto
vozu. V neposlední řadě opět nezklamali členové
Mysliveckého sdružení Drásov, kteří pro celostátní komisi připravili na myslivecké chatě ukázku tradiční myslivecké kuchyně.

Dotace na zkvalitnění sportovního prostředí
Období letošního léta pro Drásov a jeho samosprávu rozhodně nebyl obdobím odpočinku
a relaxace. V průběhu letních prázdnin byly otevřeny některé národní dotační tituly z ministerstev a proto jsme neváhali využít této příležitos-
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ti k získání finančních prostředků na další plánované investiční záměry. Vzhledem k probíhajícímu období dovolených
bylo velmi těžké navázat spolupráci s odborníky na zpracování dotačních žádostí i s projektanty. S velkým úsilím a mnohdy doslova s vypětím všech sil
se nám však nakonec podařilo
zpracovat dvě významné dotační žádosti včetně desítek
povinných příloh a tyto řádně
v termínu podat na příslušná
ministerstva. První z nich je
dotace na investiční akci: „Hřiště pro tělesnou výchovu ZŠ
a MŠ TGM Drásov“ (hřiště pro
míčové hry a běžecká dráha
s doskočištěm) z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj. Dále jsme
podali žádost o dotaci na investiční akci: „Víceúčelová budova sportovního zázemí areálu sportoviště Drásov“ (demolice stávajících fotbalových kabin a výstavba nové budovy) z dotačního
titulu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Na přípravě povinných podkladů se s námi
podílely naše sportovní oddíly – Volejbalové
sdružení Drásov, fotbalový klub SK Drásov a také
ředitelka naší školy Mgr. Dana Veselá. Dle našich
informací opět poptávka výrazně převyšuje nabídku a uspokojena bude pouze určitá část podaných žádostí. Věříme, že nám bude přát štěstí
a v případě úspěchu opět přispějeme ke zkvalitnění občanské vybavenosti v Drásově.

Informace o aktuální stavební činnosti
a přípravě staveb
Jak měli naši občané možnost zaznamenat,
v průběhu léta byly zahájeny stavební práce na
objektu č.p. 6 – na naší nové obecní knihovně.
Přes různá technická úskalí se stavba drží zpracovaného projektu i časového harmonogramu
a nové prostory budou naší veřejnosti zpřístupněny do konce letošního roku.
Stejně čilý pracovní ruch pak probíhal na ulici
Školní, kde na základě investiční akce Svazku
vodovodů a kanalizací Tišnovsko stavební společnost Zemako kompletně opravovala vodovodní řad.
V průběhu léta také na drásovské radnici probíhala tři výběrová řízení. Prvním z nich bylo
výběrové řízení na prodloužení splaškové kanalizace v ul. Všechovická, ve kterém zvítězila
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společnost Vítězslav Maloň – Univerzální služby, Předklášteří. Investiční akce bude ve výši
288 678 Kč. Dále probíhalo výběrové řízení na
rekonstrukci ul. Polní, ve kterém zvítězila společnost Eurovia s nejvýhodnější nabídkovou
cenou ve výši 5 377 777 Kč . Trojici těchto výběrových řízení pak uzavírá výběrové řízení na posílení výtlaku kanalizace v ul. Školní od čerpací
stanice ČS3. V tomto výběrovém řízení zvítězila
společnost Mertastav z Předklášteří, výše investice činí 584 165 Kč. Všechny tři uvedené investiční akce budou ukončeny do konce roku 2017.
Věříme, že naši občané s trpělivostí jim vlastní
opět překonají dočasné snížení komfortu v lokalitách, kde bude stavební činnost probíhat.

Drásovské kulturní léto 2017
Jako každý rok patřila třetí srpnová sobota
tradičně našemu letnímu festivalu Drásovské
kulturní léto. Akce byla tradičně zahájena vystoupením odsouzených z kuřimské věznice, se
kterou Drásov na poli kulturním dlouhodobě
spolupracuje. Stejně jako v minulých ročnících

Práce na novém Územním plánu pokračují
Od jarních měsíců společnost Studio Ing. Lenka Šímová pilně pracuje na novém územním plánu městyse Drásov. V současné době je zpracováno zadání územního plánu, které dne 4. 9. 2017
schválila rada městyse a počátkem měsíce října
bude předloženo ke schválení Zastupitelstvu
městyse Drásov. Na základě požadavku Krajského úřadu Jihomoravského kraje bude nyní
nutné zpracovat Vyhodnocení předpokládaných
vlivů územního plánu Drásov na udržitelný rozvoj
území a vyhodnocení vlivů na životní prostředí
(SEA). O dalším průběhu tvorby tohoto významného dokumentu budeme naše občany průběžně
informovat.
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i letos se na tomto festivalu prezentovali mladí umělci regionu. S krásnými vystoupeními
se publiku představili žáci ZŠ
Drásov bratři Staník a Ondra
Bártovi, kteří zahráli na akordeon a Valerie Zdražilová s pěveckým vystoupením. Po tomto
dětském bloku následovala
vystoupení brněnských kapel
s jazzovým, bluesovým, rockovým a etno repertoárem. Finálovou kapelou bylo v letošním
roce v Drásově oblíbené Epicentrum Jevíčko, které doplňovala Hudební agentura Meluzín.
Jako tradičně vrcholila akce ohňostrojem. Velké poděkování
patří všem, kdo se na přípravě
letošního festivalu podíleli, stejně jako Jihomoravskému kraji,
který každoročně na tuto akci
finančně přispívá.
Vážení občané, přeji vám pohodové prožití podzimních měsíců a těším se s vámi na shledanou na stránkách příštího –
vánočního vydání Drásovského
zpravodaje.
Mgr. Martina Bočková
starostka
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Ve třech budovách naplno…
První školní den, tentokrát netradičně 4. září,
jsme v budově základní školy přivítali 48 prvňáčků, kteří budou navštěvovat dvě první třídy.
Z toho jedna je nově zařízená v místnosti v letech
předchozích patřící obecní knihovně. Ve školním
roce 2017/2018 je do naší školy zapsáno celkem
342 žáků, což je o 41 žáků více než v roce předchozím (navíc 138 dětí je vzděláváno ve škole
mateřské). O sedm pedagogických pracovníků se
rozrostl pedagogický sbor. Ve švech tak praskají
všechny tři budovy, místnosti jsou plně využívané nejen v dopoledních, ale pro volnočasové
aktivity i v odpoledních hodinách. Všech šest
oddělení školní družiny sídlí v kmenových třídách, družinu i nadále poskytujeme všem žákům
prvního stupně, jejichž rodiče chtějí tuto službu
využívat. Na odloučeném pracovišti na náměstí
(v budově č.e. 32) jsou opět vzděláváni žáci druhého a třetího ročníku.
Ačkoliv počet žáků meziročně narůstá, zůstává naší prioritou individuální přístup a rozvoj
každého dítěte v intencích jeho maxima. Podporujeme žáky nadané i žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami, ve škole pracuje 7 speciálních pedagogů, 5 speciálních pedagožek
vede kroužky zaměřené na reedukaci specifických poruch učení, 1 se zaměřuje na logopedii.
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S důvěrou se však rodiče mohou obrátit i na dva
výchovné poradce (každého pro jeden stupeň)
a metodika prevence. I v roce letošním mohou
rodiče využívat služeb školní psycholožky, která
pracuje v rámci školního poradenského pracoviště. Konzultační hodiny poskytuje psycholožka
v úterý 8.30–15.00, ve středu 8.30–1300 nebo
i v jiný termín dle dohody na tel. 731 287 708.
Telefonické objednání schůzky je nezbytné.
A jaké novinky nebo naopak akce tradiční přinese nový školní rok? Všichni žáci školy budou
mít možnost díky zapojení školy do projektů
Mléko do škol a Ovoce a zelenina do škol získávat jedenkrát za 14 dní zdarma zdravou svačinku.
Dochází tak k rozšíření programu a zacílení ze
skupiny 1. stupeň na všechny žáky zš. Od září
bude probíhat pravidelná výuka plavání (1. pololetí žáci 2. tříd, v 2. pololetí žáci 1. tříd), letos poprvé požadována i změnou školských předpisů.
Na čtyřicet volnočasových kroužků budeme
pak žákům školy nabízet prostřednictvím aktivit realizovaných ve spolupráci s DDM Kuřim,
pod záštitou školní družiny či vedené soukromými subjekty. Jejich činnost započne 2.10.
Mrzí nás, že poptávka převyšuje nabídku, kvůli
omezené kapacitě tělocvičny nejsme schopni
uspokojit zejména všechny zájemce o sportovní
kroužky. Nabízeny budou vedle
kroužků sportovních i kroužky
rukodělné, přírodovědné, jazykové, kroužek šachu a zábavné
matematiky, nově však díky
projektu bude chlapcům navštěvujícím 2. stupeň nabídnut
elektrokroužek. Tento povede
letitý praktik, jenž bude mít
dětem co nabídnout.
Čas a příležitost bude i v roce letošním pro setkávání. Pro
širokou veřejnost je určena tradiční zahradní slavnost s uspáváním a bramboriádou, jež bude oslavou úrody, místně pěstovaných komodit i aktivitou
veskrze podzimní. V čase podzimním si vás dovolíme pozvat
společně s paní galeristkou
Libuší Vyskočilovou též do Libušiny galerie v Malhostovi-
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cích, kde budete moci zhlédnout výtvarná dílka
našich žáků malovaná akrylem na plátně. Tradiční očekávanou akcí jsou Svatomartinská
světýlka, jež se rozsvěcují na svátek sv. Martina,
jenž přijíždí na bílém koni a provází nás potemnělými uličkami Drásova.
V prosinci proběhne výjezdní vzdělávací akce
pro žáky čtvrtého ročníku – program realizovaný Lipkou v odloučeném pracovišti v Chaloupkách. Tento postihuje tématiku environmentálního vzdělávání v co nejširším měřítku, ze všech
úhlů pohledu nahlíží na život na vesnici v historickém kontextu. V lednu bude žákům prvního
stupně opět nabídnut lyžařský a snowboardový
kurz, jenž se setkal s velmi pozitivními ohlasy
v roce předchozím, kdy této možnosti využilo
103 žáků. Tentokrát zkusíme využít novou lokalitu v Karasíně doporučenou lyžařskou školou
pro možnost zajištění ještě lepší kvality výuky.
Pro žáky stupně druhého bude připraven pobytový lyžařský a snowboardový kurz v Dolní
Moravě.
Během předposledního dne před vánočními
prázdninami se můžeme těšit na předvánoční
dílničky. Společné tvoření je pozitivní nejen
kvůli předáváním zkušeností, ale mezi dětmi se
jedná o vítanou aktivitu, při níž mohou vyrobit
drobné dárečky pro svoje nejbližší. Den poslední
bude patřit filmovému představení v tišnovském
kině.
Letos v termínu netradičním 24. 2. 2018 proběhne reprezentační ples školy, jejž svým předtančením tradičně otevřou žáci 9. ročníku.
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17. 4. přivítáme během zápisu do prvních tříd
nové zájemce o docházku do naší školy. Samozřejmě bude na předškoláčky čekat i řada akcí
před zápisem, kdy se seznamují s prostředím
základní školy i s paními učitelkami. Od listopadu budou ve čtyřech skupinách probíhat velmi
oblíbené edukativně-stimulační skupinky pro
zjištění úrovně a rozvoj jednotlivých poznávací
funkcí dítěte za přítomnosti rodiče i ve škole
realizovaná setkáníčka s pohádkově-herním
programem.
Žáci 1.–3. třídy, kteří se závazně přihlásí, mohou od 2. 10. navštěvovat díky zapojení školy do
projektu Hodina pohybu navíc jednu hodinu
výuky tělesné výchovy v rámci programu školní
družiny. Cílem programu „Hodina pohybu navíc“
je získat zájem žáků o pohyb a představit jim
nejen házenou, volejbal, basketbal, fotbal, rugby,
ale nabídnout také individuální atletickou přípravu nebo bruslení. Právě bruslení se v roce
loňském stalo oblíbenou aktivitou ve školní družině i ve výuce tělesné výchovy.
Již v prvních dnech nového školního roku proběhly dva preventivní programy – na prevenci
úrazů zaměřený projekt VZP Vzpoura úrazům,
který opravdu zdařile vedli mladí muži, již se
svou vlastní neopatrností ocitli na vozíčku.
A branný den zprostředkoval žákům kontakt se
zdravovědou, zbraněmi, plynovými maskami
a připravil je všestranně na mimořádné situace.
O posílení finanční gramotnosti žáků se pak budeme snažit jak v rámci výuky, tak během cílených herních aktivit na podporu uvědomělého plánování a hospodaření
s penězi.
Den Země bude důvodem
pro zařazení environmentálních aktivit zacílených na
ozdravění našeho okolí. K podpoře péče o naše životní prostředí se snažíme přispívat
pravidelně sběrem starého papíru, baterií i drobných domácích spotřebičů a tříděním odpadu během celého školního
roku. Chceme na tomto místě
poděkovat všem občanům, kteří nás podporují. Před velikonočními prázdninami proběhnou napříč celou školou jarní
tvůrčí dílničky. Konec měsíce
května bude patřit oslavám,
neboť v roce letošním oslavíme
90. výročí základní školy. Vedle
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dne otevřených dveří a chystaného almanachu
(v němž všichni absolventi naleznou svoje místo)
budete moci zhlédnout i školní akademii připravenou pro tuto příležitost.
Polovina června patří obhajobám ročníkových
prací žáků 9. ročníku, kteří touto formou stvrzují úspěch svého základního vzdělání (vyberou
si téma, zpracují jej písemně, vytvoří powerpointovou prezentací a obhájí při souvislém projevu
před komisí). Samotný konec školní výuky bude
završen společnou akcí ZŠ a spolku rodičů při
škole mateřské v podobě Pohádkového lesa.
Tento bude realizován za vydatné pomoci právě
žáků druhého stupně pro naše děti ze školy mateřské i z 1.–3. třídy školy základní.

Začátek prázdnin pak bude díky programu
školní družiny pod taktovkou příměstských táborů. Jejich realizací chceme ulevit zaměstnaným
rodičům, aby alespoň část prázdnin mohli se
svými dětmi trávit společně jako rodina. Pozitivní ohlas a zpětná vazba je pro nás velmi důležitá.
O nejmladší děti docházející do školní družiny
se postaráme i během školního roku, kdy budou
vyhlášeny tři dny ředitelského volna – 27. 9.,
30. 4. 2018 a 7. 5. 2018.
Přejeme všem dětem nezapomenutelný školní
rok, jenž se právě otevírá, rodičům spoustu trpělivosti při podporování svých ratolestí a všem
obyvatelům Drásova spoustu radosti a příjemných zážitků, jež si budou odnášet z akcí pořádaných či spolupořádaných školou.		
Mgr. Dana Veselá, Ph.D.
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Družstvo žaček, kadetů a juniorů
Po letní přípravě na kurtech za
sokolovnou, začala drásovská volejbalová mládež nové soutěžní období 2017/2018, již tradičně, na soustředění v Letovicích. Absolvovali
jsme dva pětidenní turnusy z nichž
prvního se od 14. 8. do 18. 8. se pod
vedením ing. Čupery zúčastnilo
26 žákyň a žáků. Druhý turnus od
21. 8. do 25. 8. absolvovali kadeti
a junioři, pod vedením MUDr. Pospíšila v počtu šestnácti hráčů ze
sedmnácti což považuji za velký
úspěch.
Tréninky v hale ZŠ započaly již
29. 8. a probíhají v úterý, ve středu
a v pátek.
Součástí přípravy byl i tradiční Předhodový
turnaj na antuce za sokolovnou 9. 9. jehož se
zúčastnila čtyři družstva kadetů kraje a čtyři
družstva žaček.
Kvalitní příprava byla zúročena a ve finále
skupiny kadetů si boj o vítězný pohár spolu rozdala družstva Drásova A a Drásova B před kadety ze Šlapanic a Bučovic.
Podobně i ve skupině žaček, kdy hráčky z Drásova obsadily první a třetí místo, se soupeřkami
ze Slavkova a Blanska.
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Ve stručnosti chci ještě připomenout že drásovští junioři budou letos poprvé svoje volejbalové
umění prokazovat v první juniorské lize, zatímco družstvo kadetů odehraje soutěž jihomoravského kraje a navíc soutěž juniorů v kraji Vysočina. Družstvo starších žákyň se zúčastní soutěže
Jihomoravského kraje, mladší žákyně odehrají
soutěž sedmých tříd JMK.
Stanislav Slezák
foto: Olda Staněk
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VS Drásov, muži A
Letní příprava na novou sezonu proběhla na kurtech za
sokolovnou. V jejím průběhu
jsme se zúčastnili několika
antukových turnajů, z nichž byl
pro nás nejdůležitější ten náš,
19. ročník Poháru městyse Drásov – Memoriálu Josefa Mrkose, který se odehrál 12. srpna.
Turnaj měl velice silné obsazení, startovala na něm tři prvoligová a pět druholigových mužstev. My jsme vyslali do boje
dva týmy, Drásov A a B, oba
však byly složeny z hráčů druholigového kádru.

Vzhledem k silnému obsazení měl turnaj vysokou sportovní úroveň, spokojení diváci byli svědky
mnoha vyrovnaných soubojů, kdy o výsledku rozhodovaly dramatické koncovky a skóre se mnohdy
přehouplo přes 25 bodů.
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V základních čtyřčlenných
skupinách se mužstva utkala
systémem každý s každým s těmito výsledky:

skupina A
Tesla Brno – Žďár n. S. 2:0, Drásov A 2:0, VK Napajedla 2:1
Drásov A – Žďár n.S. 2:0,
VK Napajedla 2:0
Žďár n. S. – VK Napajedla 2:1
Tabulka umístění A
1. Tesla Brno
2. Drásov A
3. Žďár n. S.
4. VK Napajedla

skupina B
Brno B – Velké Meziříčí 2:0,
Holubice 2:0, Drásov B 2:1
Drásov B – Holubice 2:1, V. Meziříčí 2:0
V. Meziříčí – Holubice 2:1
Tabulka umístění B
1. Brno B
2. Drásov B
3. V. Meziříčí
4. Holubice
Utkání o 7.–8. místo:
Holubice – Napajedla 2:0
Utkání o 5.–6. místo:
V. Meziříčí – Holubice 2:1
1. semifinále:
Drásov A – Brno B 2:0
2. semifinále:
Drásov B – Tesla Brno 2:1
Utkání o 3.–4. místo: Brno B – Tesla Brno 2:1
Finále: Drásov A – Drásov B 2:0
Na konci turnaje byli sportovní komisí složené
z trenérů semifinálových mužstev vyhlášeni nejlepší hráči.
Nejlepší nahrávač: Tomáš Kubernát – Drásov A
Nejlepší smečař: Michal Chevalier – Brno B
Nejužitečnější hráč: Lukáš Legutký – Drásov B
Letošní pokračování našeho turnaje je tedy
za námi a nám nezbývá, než se těšit na jeho jubilejní 20. ročník, který se bude konat příští rok
v rámci oslav 80. výročí drásovského volejbalu.
Miroslav Řezník
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Drásovské myslivecké odpoledne popáté
V sobotu 26. 8. 2017 patřila drásovská myslivecká chata dětem
a jejich rodičům a prarodičům.
Společně se mohli vydat mysliveckou stezkou, kde se děti naučily
poznávat zvířecí obyvatele lesa,
stromy a keře, které v lese rostou,
změřit své síly při střelbě ze vzduchovky a následně se svést na koníkovi. Dále byli pro děti připraveni živí lovečtí dravci, malovaní
na obličeje a laserová střelnice,
kde ratolesti vypomáhaly s redukcí stavů černé zvěře. Všechny tyto
atrakce pro ně připravili drásovští
myslivci a to v rámci tradiční akce
– Drásovské dětské myslivecké
odpoledne s následným posezením
u cimbálu. A tak již pátý rok patřila tato akce k vyhledávaným kulturním zpestřením končícího léta
a členové Mysliveckého sdružení
Drásov mohou být právem hrdí, že
se jim podařilo uspořádat další
mysliveckou akci pro širokou veřejnost, která má nejen mezi obyvateli Drásova opravdu dobrý zvuk.
Letošní akci opět nechyběla cimbálová muzika a zvuk heligonek,
vynikající myslivecká kuchyně, bohatá tombola a hlavně dobrá zábava, která je vždy základem úspěchu.
Výbor MS Drásov touto cestou
děkuje všem sponzorům, kteří přispěli k akci svým nemalým dílem
a také městysu Drásov za podporu
a spolupráci, kterou obec mysliveckému sdružení poskytuje.
Letošní pátý ročník mysliveckého odpoledne navštívilo bezmála
400 obyvatel Drásova a okolních
obcí. Již nyní se mohou těšit na
příští rok, kdy se tradiční dětský
den a posezení u cimbálu uskuteční již pošesté – tentokráte staronově ve spolupráci s VUS Ondráš.
Těší se na Vás drásovští myslivci.
Zdeněk Sítař
předseda MS Drásov
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Rok 2017 z pohledu včelařů ZO ČSV Drásov
Včelařský spolek Drásov sdružuje včelaře
z Drásova, Skaličky, Všechovic, Nuzířova, Malhostovic a Čebína. Včelařský spolek má aktuálně
33 členů, kteří na tomto území chovají svá včelstva. Letošní rok nebyl pro včelaře příznivý a to
z několika důvodů. Na jaře byly zaznamenány
velké úhyny včelstev, které měly počátek v podletí loňského roku, kdy se ve včelstvech tvoří
dlouhověká generace zimních včel. Pro vývoj
těchto dlouhověkých včel
je potřeba aby včelstva
byla zdravá, tuto podmínku
se včelařům ve většině případů podařilo splnit díky
správnému ošetření včelstev proti varroóze, která
způsobuje úhyny včelstev.
Včelstva však pro svůj život potřebují dostatek potravy v podobě pylu a nektaru. Především pyl včely
potřebují pro správnou výživu dlouhověké zimní generace včel. A právě kvetoucích rostlin poskytujících včelám pyl bylo v důsledku extrémního sucha
nedostatek. Následovala
dlouhá zima, po které uhynulo mnoho včelstev. Včelstva hynula především
v důsledku oslabení a následného onemocnění nosematózou. Na tuto nemoc včel, stejně jako
na mor včelího plodu, který je stálou hrozbou
nemají včelaři léčivo a jediný způsob jak jim
předejít, nebo zmírnit následky onemocnění je
pravidelná výměna včelího díla, proto se včelaři
snaží o každoroční obnovu včelích plástů za
nové. Tato obnova včelího díla je nákladná, včelaři na obnovu používají voskové mezistěny.

Část nových mezistěn je včelařům poskytnuta
díky finanční podpoře obcí, tímto jim patří velký
dík. Ani jaro nebylo pro rozvoj včelstev příznivé,
na mnoha místech zmrzly květy ovocných stromů, lípy, akáty a další včelařsky významné rostliny. To se projevilo na nedostatku květového
medu. V létě včelaři čekali na medovicovou (lesní) snůšku ta však byla vlivem opět extrémního
sucha a místy přívalových dešťů velmi slabá.

Celkově lze tedy včelařskou sezonu zhodnotit
jako jednu z nejhorších za poslední roky. Práce
kolem včelstev pomalu končí a nastává čas
pro společenské akce. I letos má náš včelařský
spolek v plánu uspořádat včelařskou výstavu
a procházku po naučné včelařské stezce na cestě v „Luzích“ mezi obcemi Malhostovice a Skalička. Tímto zveme příznivce včelaření a přírody
na procházku, termíny a program námi připravovaných akcí budou včas zveřejněny.
Za včelařský spolek ZO ČSV Drásov,
Michal Počuch
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