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Vážení občané,
v podzimním vydání našeho Drásovského zpravodaje
se zaměřujeme zejména na uplynulé letní období, které bylo
doslova nabito událostmi a zároveň vás chceme informovat
o aktuálním dění v Drásově i plánovaných akcích.

Slavnostní předání nového zásahového automobilu
Dne 4. července 2020 byla v rámci slavnostního odpoledne na drásovském sportovišti
předána našim hasičům nová Tatra CAS T815.
Tento automobil v hodnotě 6 670 730 korun byl
pořízen částečně z prostředků Ministerstva

vnitra – generálního ředitelství hasičského záchranného sboru, částečně z prostředků Jihomoravského kraje a dofinancován byl z rozpočtu městyse Drásov částkou 2 504 730 Kč. Při
slavnostním předání jsme měli možnost přivítat
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významné hosty: zástupce Hasičského záchranného sboru
– pana plukovníka Ing. Stanislava Racka, zástupce Jihomoravského kraje – pana Zdeňka
Melkese a samozřejmě také
naše spřátelené hasičské sbory z Čebína, Sentic, Štěpánovic, Lomničky, Rašova, Kuřimského Jestřabí a Tišnova. Jak
bývá na obdobných akcích zvykem, nesměl chybět ani náš
pan farář otec Pavel Kopecký,
který našemu novému zásahovému automobilu požehnal.

Věříme, že se nová Tatra stane
pro drásovské hasiče významným pomocníkem v rámci hasičských zásahů a výjezdů
a že bude dlouho a dobře sloužit.
Předáním nového hasičského vozu však program na drásovském sportovišti zdaleka
nekončil. Po oficiální slavnostní části následoval bohatý kulturní program, který naši dobrovolní hasiči připravili pro
veřejnost. Vzhledem k tomu,
že se v jarních měsících v dů-
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sledku opatření koronaviru
nekonalo tradiční pálení čarodějnic, využili naši hasiči příležitosti a v rámci této slavnostní akce proběhlo pálení
čarodějnic pod taktovkou hasičů tak, jak je u nás v Drásově
zvykem. Z pozice starostky
obce touto cestou děkuji všem
našim hasičům za přípravu
a organizaci celé akce, která
se opravdu povedla a po těžkém jarním období byla pro
naše občany krásnou příležitostí k setkání.
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Oprava úřadu městyse Drásov
V průběhu měsíců května a června byla provedena plánovaná oprava budovy úřadu městyse Drásov. Nejdříve došlo ke kompletní výměně staré a poškozené střešní krytiny. Tyto
práce provádělo Klempířství – pokrývačství pa-

na Zbyňka Motyčky z Malhostovic. Následně
byla provedena kompletní oprava fasády z čelní strany objektu, zateplení a fasáda dvorního
traktu, obklad podezdívky, instalace osvětlení
a přístřešku nad vchodem do budovy. Tyto sta-

před opravou

po opravě

vební práce prováděla místní společnost
BalaSTAV s.r.o. Drásov. Budova úřadu městyse
se tak připojila k opraveným veřejným budovám
městyse Drásov a stala se důstojným sídlem úřadu, pošty a vedení obce. Při volbě barev a materiálu jsme vycházeli z podoby naší drásovské
knihovny a naší nové budovy sportovního zázemí sportoviště Drásov, čímž obecní objekty
v Drásově mají kromě nesporného estetického
přínosu také podobný stavebně – architektonický styl. Na uveřejněných fotografiích lze
porovnat stav budovy před a po rekonstrukci.

cům z celého srdce děkujeme. Při koncipování
podoby fontány jsme měli několik požadavků:
za prvé jsme chtěli, aby fontána esteticky nerozbíjela prostor, aby byla přízemní, měla vztah
k Drásovu jako takovému a hlavně byla interaktivní – tedy aby voda celý prostor oživovala
a dávala možnost osvěžení. Jak ukázaly první
momenty jejího spuštění, radost přinesla zejména dětem. Barevné podsvícení vodotrysků,
které průběžně mění spektrum barev po setmění dává fontáně prvek originality a nepřehlédnutelnosti.

Spuštění nové fontány
Dne 1. července v odpoledních hodinách byla
slavnostně spuštěna nová fontána na drásovském náměstí. Podoba této fontány je společným dílem vedení městyse Drásov a naší místní firmy MAJER-KOVO s.r.o. Drásov. Dodavatelem technologie fontány byla společnost Lentus
Agilis spol. s.r.o. z Kobylí a stavebních prací se
ujal pan Petr Hradský z Čebína. Společnost
KOVO-MAJER s.r.o. dodala sponzorským darem veškeré nerezové prvky, tedy nejen vrchní
pohledovou část fontány, ale také nerezovou
vanu pod fontánou včetně součástí. Z této firmy
také vzešla myšlenka umístění znaku Drásova
uprostřed fontány a jeho orientace dle světových stran. Panu Majerovi a jeho zaměstnan-
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Zahájeny opravy mostu
Dne 14. 9. 2020 byla zahájena celková rekonstrukce mostu přes potok Lubě ve spodní části
naší obce. Jedná se o investici Jihomoravského
kraje, investorem je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Celková plánovaná investice
na tuto stavbu činí cca 7 milionů korun. Předpokládaný termín dokončení je polovina února
2021 v případě, že budou vhodné klimatické
podmínky a stavba nebude muset být z důvodu
nízkých teplot přerušena. V souvislosti s tímto
dílem bylo nutné stanovit objízdné trasy, které
způsobují dočasné dopravní komplikace. Na
základě stanoveného dopravního značení jsme
se ve spolupráci s Policií ČR a odborem dopravy
MÚ Tišnov od objízdné trasy snažili uchránit
především ulici Potoční, která je obytnou zónou
s povrchem ze zámkové dlažby a není stavebně
technicky způsobilá ani pro zesílený provoz ani
pro nákladní automobily. Bohužel řidiči v mnoha
případech nerespektují zákaz vjezdu do této
ulice (zákazová značka byla dokonce odcizena)
a proto nezbylo než o pomoc požádat Městskou
policii Tišnov. Tato situace netěší ani nás ve
vedení obce ani řidiče, ale musíme se s tímto
dočasným stavem vyrovnat tak jako vždy, když

Opravy vírského vodovodu
se něco opravuje a je nutné strpět určitý nekomfort. Když byl po delší dobu provoz na mostě
omezen dopravním značením a zábranami na
šířku jednoho jízdního pruhu, dostávali jsme
mnoho stížností a dotazů z řad občanů a řidičů
„kdy už se to bude opravovat“. Když se nyní
most opravuje, stížnosti zase směřují na trasování a kvalitu objízdné trasy. Situaci nelze
vyřešit tak, aby byli řidiči spokojeni. Nelze na
objízdnou trasu v ul. Průmyslové položit souvislou asfaltovou vrstvu, podloží to neumožňuje, tato komunikace vyžaduje celkovou rekonstrukci, včetně podkladních vrstev a odvodnění, která bude představovat mnohamilionovou investici. Provizorní zalepování asfaltem je
také ne příliš účinné, protože se trhá okolí záplat. Přesto však apelujeme na vedení SÚS
a na zástupce stavby, aby objízdnou trasu v ul.
Průmyslové udržovali průběžně ve sjízdném
stavu. S prosbou se obracíme na naše občany,
aby respektovali objížďku po ul. Průmyslová,
která sice není v dobrém technickém stavu,
ale sníženou rychlostí je sjízdná a nevjížděli
do zákazu na ul. Potoční. Na objízdné trase
dodržujte prosím minimální rychlost.

Dne 10. 8. 2020 byly zahájeny stavební práce
na rekonstrukci Vírského oblastního vodovodu
– I. etapa. Předmětem této rekonstrukce je exponovaná část vírského vodovodu poblíže drásovského parku, kde jsme v nedávané minulosti
zaznamenali dvě velké havárie. Poslední z havárií se bohužel dotkla i zastavěného území
naší obce a únik vody způsobil škody na pozemcích a majetku našich občanů. V současné
době tedy probíhá velká investiční akce ve výši
70 000 000 Kč, v rámci které bude stávající potrubí v celém inkriminovaném úseku nahrazeno bezpečným potrubím z litiny. Stavební
práce provádí společnost Imos Brno a.s., přičemž ukončení prací se předpokládá 30. 5. 2021.
Současně také probíhají přípravy plánované
II. etapy, která má za cíl přeložit vírský oblastní vodovod ze zastavěného území do ploch
mimo rodinné domy a zahrady.

Zahájeny práce na projektu
Krajinné vegetační prvky
V současné době byly zahájeny práce na realizaci projektu Krajinné vegetační prvky Drásov v rámci kterého bude vysazena alej ovocných stromů podél účelové komunikace směrem
na Železné, podél komunikace k naší čistírně
odpadních vod a bude vysazena 2. etapa našeho drásovského parku. V rámci proběhlého výběrového řízení podala nejvýhodnější cenovou nabídku společnost lifegarden, s.r.o. z Brna

ve výši 1 015 640 Kč. Jak jsme již naše občany
informovali, 85% nákladů na tuto akci bude hrazeno ze získané dotace z Operačního programu
Životní prostředí. V současné době již realizační firma připravuje území k výsadbám. Výsadby budou ukončeny do poloviny prosince letošního roku. Součástí uzavřené smlouvy o dílo je
také následná péče, která zajistí odborné ošetření mladých výsadeb do konce roku 2023.

Úprava vegetace v centru obce
Jak měli naši občané možnost si všimnout,
v současné době probíhají zahradnické práce
také v centru městyse Drásov v okolí hlavní
drásovské křižovatky. Důvodem těchto zahradnických úprav byla přerostlá vegetace – skalníky, které bránily v rozhledu řidičům a snižovaly bezpečnost na křižovatce. I když jsme se
snažili skalníky průběžně zakracovat a seřezávat jak jen to bylo možné, stav stále nebyl uspokojivý a množily se stížnosti občanů z řad řidičů. Proto jsme se rozhodli k radikálnímu kroku
– skalníky vytrhat a nahradit je jinou vhodnou
vegetací, která by byla nejen bezpečná a nebránila výhledu, ale také esteticky naše náměstí
povznesla. Autorem a realizátorem výsadeb je
zahradnictví pana Ing. Martina Chytrého z Lipůvky. Toto zahradnictví nám v minulosti osázelo také okolí naší nové budovy na drásovském
sportovišti a zadní trakt úřadu městyse Drásov.
Věříme, že nová vegetace v centru naší obce se
bude občanům líbit.
Mgr. Martina Bočková
starostka

Změna ve vedení městyse Drásov
V souvislosti s rezignací Ing. Jaroslava Podala na funkci místostarosty městyse Drásov,
proběhla na zasedání Zastupitelstva městyse
Drásov dne 23. 9. 2020 volba nových zástupců
do uvolněných orgánů samosprávy. Při návrhu
kandidátů bylo postupováno v souladu s pořadím na kandidátní listině i v souladu s počtem
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hlasů získaných v komunálních volbách v roce
2018. Jako místostarosta obce byl zvolen pan
Zdeněk Sítař. Na uvolněnou pozici člena Rady
městyse Drásov byl zvolen Bc. Martin Dvořák,
který se zároveň vzdal funkce předsedy finančního výboru. Do funkce předsedy finančního
výboru byl zvolen Ing. Jaroslav Podal.

7

Vzdání se funkce místostarosty
Vážení drásovští občané,
většina z vás zřejmě zaregistrovala, že jsem
se začátkem měsíce září vzdal funkce místostarosty a radního Drásova. Tento úmysl jsem měl
v hlavě již několik posledních měsíců, protože
jsem věděl, že nelze dělat vše a rozsah mého
soukromého podnikání již nabyl takových rozměrů, které mi nedovolovaly věnovat této funkci tolik, kolik by bylo třeba a kolik bych si i sám
představoval. Z těchto důvodů jsem se rozhodl
předčasně a pouze na základě zralé úvahy odstoupit.
Samozřejmě se ke mně donesly nejrůznější
spekulace, z jakých důvodů odcházím. Jelikož
jsem se za těch deset roků na radnici městyse
o sobě doslechl tolika věcí, tak jsem se jim už
jen pousmál. Zkrátka v tom není nic jiného než
jen to, že už se vše skloubit nedalo a i moje tělo
mi v jednom okamžiku vyslalo varovný signál.
V duchu hesla „Přej a bude Ti přáno!“ chci,
aby můj nástupce úspěšně pokračoval v tom,
co jsme společně s paní starostkou deset roků
budovali a byl jí oporou. Vězte, že nikdy jsem
nedělal, teď už to mohu otevřeně říci, horší
a nevděčnější práci, než byla ta na radnici.
Přesto jsem ji však dělal rád a se snahou jednou
odejít s hlavou vztyčenou a s pocitem dobře
odvedené práce. Zajisté se všechno nepovedlo
tak, jak jsem si sám představoval. Některé věci
se daly udělat lépe. Ne všem jsem mohl vyjít
vstříc. Ale ostuda to nebyla.
Děkuji všem, kteří mi byli oporou. Děkuji všem,
kteří vyjádřili slova uznání. A pro ty věčně nespokojené mám jeden vzkaz – zkuste si tam na
tu radnici někdy sednout a okusit vše na vlastní kůži. Agresivita některých občanů je neuvěřitelná. Naštěstí jsou tihle jedinci stále v menšině a doufám, že vždy budou. Lehce se totiž
boří, daleko hůř staví. Jednoduše se lidé rozhádávají, těžce se spojují.
V této nelehké době se tedy s vámi loučím
jako vlastně již bývalý místostarosta, ale zůstávám jako hrdý drásovský občan, který když
bude moci, rád vám pomůže. Hlavně se snažme
udržet si alespoň trochu pozitivní mysl a přežít
bez větší újmy měsíce následující. Pevné zdraví vám všem!
Ing. Jaroslav Podal
t. č. drásovský farmář
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Aktuálně ze svazku ČOV Drásov –Malhostovice

Děkuji tímto Jarkovi za vše, co pro Drásov vykonal i za to, že byl 10 let mým kolegou a přítelem. Z vedení obce odchází, přítelem však zůstává a to je podstatné. Vím, že se na něj mohu
kdykoliv obrátit s prosbou o radu či konzultaci. Jeho rozhodnutí odejít v polovině volebního
období z vedení obce bylo jistě těžké, ale určitě také velmi čestné. Myslím, že máme v naší
české politice dosti Supermanů, kteří zvládají
současně několik funkcí a prací „bezchybně
a na jedničku.“ K takovým Ing. Podal naštěstí
nikdy nepatřil a když něco dělal, chtěl to dělat
naplno a opravdově. Přeji mu v jeho farmaření
hodně štěstí a úspěchů a těším se na pokračující spolupráci v různých směrech našeho veřejného drásovského života.

Vzhledem ke změnám ve způsobu organizace a provozu svazku ČOV Drásov-Malhostovice,
přináším našim občanům informace o aktuálním stavu. Zhruba od začátku letošního roku
začala na straně zástupců Drásova vznikat vize,
dle které by čistírnu odpadních vod a kanalizaci provozovala společnost Vodárenská a.s.
Tato společnost provozuje kanalizace v drtivé
většině obcí a měst a o provozování kanalizace
v Drásově měla dlouhodobý zájem. K těmto
úvahám nás vedlo hned několik důvodů. Jak se
rozrůstá Drásov, zvyšují se markantně také
nároky na technické, personální a administrativní zajištění bezproblémového chodu kanalizace. Problémy v Drásově vznikaly zejména
přehlcováním přečerpávací stanice ČS3 u starého nádraží, nejasnými průtoky odpadních vod
z podniku Siemens, problematickým odvozem
tuhých kalových shrabků z čerpací stanice
na čistírnu atd. Také výběr stočného a složitá
fakturace vyžadovaly změny, které by celý proces zefektivnily a usnadnily. V tomto období
nám mimo jiné oznámili ukončení pracovního
poměru manželé Čechovi, kteří byli oba dlouholetými oporami fungování celého provozu.
Zvláště pan Čech (správce čistírny a kanalizační sítě) vzhledem ke své odbornosti a obrovské
obětavosti v rámci pracovního nasazení byl
pro nás jen opravdu těžko nahraditelným člověkem. Proto jsme zahájili jednání s vedením
Vodárenské a.s. Brno-venkov o možném modelu provozování naší čistírny odpadních vod
a kanalizační sítě. Celá situace byla průběžně
konzultována se Státním fondem životního
prostředí, neboť naše čistírna i kanalizační síť
je stále v režimu udržitelnosti získané dotace.
Státní fond životního prostředí dal ke změně
provozování souhlas a podařilo se zajistit potřebné administrativní náležitosti příslušných
institucí, aby celý proces proběhl v souladu
s platnou legislativou. Záměr změny způsobu
provozování jsme také průběžně diskutovali na
jednáních svazku ČOV Drásov-Malhostovice.
Výsledkem našeho úsilí je propracovaná Smlouva o pachtu a provozování kanalizace, která
byla schválena dne 26. 8. 2020 a od 1. 9. 2020

Mgr. Martina Bočková
předsedkyně svazku ČOV Drásov-Malhostovice

Martina Bočková
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se stala provozovatelem naší kanalizace Vodárenská akciová společnost. Děkuji našim občanům za spolupráci při administrativních úkonech, které byly s přechodem na tento nový
model provozování spojeny. K tomuto tématu
lze závěrem říci jen to, že naše kanalizace bude
nyní provozována odbornou firmou, která má
na rozdíl od svazku ČOV Drásov-Malhostovice
personální kapacity, techniku, pohotovostní
havarijní službu a propracovaný účetní a fakturační systém. Svazek ČOV Drásov Malhostovice funguje nadále jako organizace, majitel
čistírny a kanalizační sítě a nositel dotace.
Zachovává si své hospodaření, organizační
strukturu a závazky z let minulých. Pachtovné,
které svazek získá od VAS by mělo do budoucna pokrýt náklady spojené se splácením úvěru na zbudování kanalizace ze SFŽP, který by
měl být splacen v roce 2030.
V souvislosti s odchodem manželů Čechových
z pracovního poměru na ČOV podal rezignaci
na funkci předsedy k 10. 7. 2020 starosta Malhostovic Petr Grünwald. Dle platných stanov
musí funkci předsedy svazku zastávat jeden
ze starostů členských obcí – proto Valná hromada svazku ČOV Drásov Malhostovice zvolila dne 15. 7. 2020 do čela svazku jako předsedkyni starostku Drásova.
Jako nová předsedkyně jsem musela v prvé
řadě organizačně zaštítit proces přechodu na
nový způsob provozování kanalizace a zajistit
další bezproblémové fungování svazku. V současné době dobíhá výběrové řízení na dodavatele stavby odkanalizování obce Nuzířov a tato
stavba bude již na mých bedrech jako statutára
svazku. Pevně věřím, že kanalizační síť v obou
obcích bude nadále fungovat ku prospěchu občanů a podaří se nám do budoucna také zajistit
finanční prostředky na zefektivnění čistírny
a rozšíření její kapacity, stejně jako na postupné
rozšiřování kanalizační sítě dle potřeb obou obcí.
Děkuji za spolupráci všem členům svazku ČOV
Drásov Malhostovice z řad drásovských a malhostovických zastupitelů a děkuji zejména naší
skvělé účetní Evě Maláškové za její obrovské
pracovní nasazení a trpělivost.
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Myslivecké dětské odpoledne s posezením u cimbálu
Poslední srpnová sobota patří na Drásovské myslivecké chatě již tradičně tónům cimbálové muziky a pěkné moravské
písničce. I když to letos dlouho
vypadalo, že nevyzpytatelný koronavirus překazí drásovským
myslivcům uspořádání letošního Posezení u cimbálu, nakonec
vše dobře dopadlo. A tak si obyvatelé Drásova a okolních obcí
opět mohli vychutnat výborné
zvěřinové speciality, zkusit své
štěstí v bohaté tombole a to vše
za hudebního doprovodu cimbálové muziky Vojenského uměleckého souboru Ondráš a JK muziky, při které si mnozí protáhli
svoje těla na tanečním parketu.

Děti letos bohužel musely oželet naučná myslivecká stanoviště, ale i tak se jim členové MS
Drásov pokusili zpříjemnit odpoledne jízdou na koních, skákacím hradem, či laserovou střelnicí, na které mohly děti prokázat svoji přesnou mušku.
Celé odpoledne příjemně ubíhalo s nakonec vykouklo, i do té
doby, nesmělé slunce. Snad i díky
tomu předčila účast drásovských
občanů očekávání pořadatelů.
Jejich stálá přízeň této akci udělala drásovským myslivcům velkou radost a velmi si jí cení.
Stejně tak si členové mysliveckého sdružení cení dlouhodobé
spolupráce s městysem Drásov.

Díky této spolupráci vzniká řada
zajímavých akcí a projektů – ať
už kulturních či naučných, které
mají veřejnosti představit myslivecké zvyky či rozšířit její znalosti o přírodě, tak projektů ekologických, jejichž cílem je ochrana krajiny a zvěře.
Doufejme, že koronavirová
doba nezhatí další úsilí drásovských myslivců, kteří se co nevidět zapojí do přípravy tradičního Mysliveckého plesu, na kterém bude k tanci a poslechu
tentokrát hrát dechová hudba
Stříbrňanka. Tak nashledanou
6.2.2021 v drásovské sokolovně.
Zdeněk Sítař, předseda
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Zahradní slavnost, rozloučení s deváťáky
Minulý školní rok se bohužel nepovedl uspořádat mezi žáky tolik oblíbený Školní ples. Bohužel, pár dnů před zahájením byl ples vinnou
koronavirové situace zrušen, což byla velká rána
pro všechny deváťáky, ale i pro nás, učitele. Ples
je vždy slavnostní vyvrcholení školní docházky
a ochudit všechny o tento krásný zážitek si nikdo
nedovedl vůbec představit. Nicméně přetrvávající složitá situace už nedávala moc velkou
naději vymyslet jakoukoliv rozumnou náhradu.
Nakonec se však zrodil nápad uspořádat na
konci školního roku venkovní Zahradní slavnost. I tak
ale nebylo jednoduché celou
akci uspořádat. Jakoby symbolika celé té zvláštní doby
se promítla i do dvakrát odloženého termínu celé slavnosti z důvodu nepříznivého
počasí.
Vše se odehrálo ve venkovních prostorech za školní budovou. Byli pozvaní rodiče, žáci, kamarádi, o hudbu se staral DJ, rodiče dětí
osmých tříd s kolegyněmi
z jídelny se postarali o občerstvení. Vše se neslo v neformálním duchu.

Těsně před setměním deváťáci vystoupili
s nacvičenou polonézou a třídní učitelka je pak
pasovala na absolventy ZŠ Drásov. Úžasnou
atmosféru doplňovaly svíčky na stolech, světelné řetězy na stromech a právě vycházející měsíc
na otevřeném nebi. Tančilo se až do pozdního
večera a bavili se všichni, kdo přišli. Loučení
s deváťáky tak bylo letos i navzdory celé situaci
nečekaně krásné a dojemné. A náhrada za neuskutečněný ples více než důstojná.
Milena Gébová, třídní učitelka 9. třídy

Přijímací zkoušky = první malá maturita v životě
Další, tentokrát „koronavirově-podivný“, školní rok je za námi a další devátá třída má za
sebou přijímací zkoušky. Zkoušky, které jsou
první vážnější překážkou v jinak poklidném
životě patnáctiletých človíčků. Jak dopadly?
Jsou žáci a rodiče spokojení, jsme my kantoři
spokojeni? Mohlo to skončit lépe, nebo hůře?
Věřte, že i my učitelé, kteří připravujeme žáky,
máme svoje strachy, nervy a obavy. Před zkouškami možná špatně spíme, v den zkoušek svým
žákům držíme palce, až to bolí a samozřejmě
jim přejeme, aby uspěli co nejlépe. Tak jak to
tedy skončilo? Slovy čísel 15 % nad celostátním
průměrem. Ale to není tak důležité. Myslím, že
nejvýstižnější bude citovat část mého dopisu,
který jsem poslal své třídě přes Edookit těsně
po ukončení školního roku.
„Milí moji žáčci. Vy všichni jste ve svém loučení děkovali. Všem, což je moc milé. Všichni
učitelé totiž přispěli svým dílem k vašemu vítěznému konci. Nezklamali jste mě. Vaše třída
byla v posledních letech určitě jedna z nejúspěšnějších. A za to se sluší také poděkovat.
Nechal jsem si to až na Edookit, protože jednak

už nebyla příležitost a také z taktických důvodů,
abych nebyl moc naměkko. Tak na závěr naší
spolupráce bych vám chtěl říct, že vám také
děkuji. Moc. Za co? Že jsem mohl být 2 nebo
3 roky vaším matikářem. Byla to pro mne čest.
Udělali jste radost nejen sobě a rodičům, ale
i mně. Nikdy na vás nezapomenu.“
Jiří Klíč – váš učitel matematiky
„Mně, jako učitelce českého jazyka, nezbývá
nic jiného než plně souhlasit s panem učitelem
Klíčem. Tato třída byla v lecčems výjimečná,
její žáci si doslova vynutili kroužek českého
jazyka už v osmé třídě, což se mi dosud nikdy
nestalo. Tato skutečnost, myslím, hovoří za
vše. Tito mladí lidé projevili obrovskou dávku
zodpovědnosti za své budoucí životy a to, že se
umístili nad celostátním průměrem, je především jejich zásluhou. Žáka, který se učit nechce, totiž na přijímací zkoušky nepřipraví ani
ten nejlepší učitel. I já děkuji nejen žákům,
ale i jejich rodičům, že se mnou měli trpělivost,
i když to pro ně možná někdy nebylo úplně
jednoduché.“
Leona Jarošová

Volejbalová sezona 2020–2021 se rozbíhá
Příprava našich družstev na novou sezonu proběhla jako obvykle na kurtech za sokolovnou
a byla zpestřena třemi soustředěními v Letovicích (junioři s kadety, juniorky s kadetkami)
a ve Vidnavě (muži s juniory). Věříme, že náročné tréninky se projeví na výkonech hlavně
u mládežnických týmů.
Připomeňme si, ve kterých soutěžích naše
družstva startují: muži A 2. Liga Muži B KP JMK
2. tř, junioři 1. Liga, juniorky KP JMK, kadetky
KP JMK, kadeti A a B KP JMK, žáci a žákyně
Pohár 7. tříd. Soutěže se teprve rozbíhají (některé ještě nezačaly), ostrý start za sebou mají
muži A. V sobotu 26. 9. se v naší hale odehrálo

1. kolo Č. poháru. V úvodním utkání DrásovBrno Jih podali naši hráči velmi dobrý výkon
a vcelku bez problémů zvítězili 3:1. Poté co
brněnští volejbalisté podlehli týmu Lvi Praha B
0:3, rozhodovalo se o postupujícím ze skupiny
v souboji Drásov – Lvi Praha B. Naši hráči se
prvoligového souprře nezalekli a po výborném
výkonu dovedli zápas do rozhodujícího pátého
setu. V něm se projevila vyšší kvalita i psychická odolnost soupeře, který se po výhře 3:2 utká
v 1. kole play off s extraligovým Ústím n. Labem.
V době kdy vzniká tento článek není známo
jaká opatření přinese nouzový stav, věřme, že
sportovní soutěže zrušeny nebudou.
Miroslav Řezník
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Divadlo a zájezd v Drásově
Letošní první návštěva divadelního představení byla kvůli koronaviru až 2. 9. 2020 místo
naplánovaného 4. 4. 2020. Na hudební scéně
MDB jsme shlédli muzikál GRAND HOTEL. Děj
se odehrával v Berlíně v 30. letech 20. století.
Další kulturní akcí byl jednodenní poznávací zájezd do Poličky a na zámek Nové Hrady
s krátkou zastávkou na Růžovém paloučku
u Litomyšle.
První zastávkou bylo město Polička. Původně
to bylo královské věnné město založené českým
králem Přemyslem Otakarem II. v roce 1265.
V Poličce byla domluvena komentovaná prohlídka městem, které se zúčastnila asi polovina
výpravy a druhá polovina vystoupala s průvodcem na věž kostela sv. Jakuba a vyslechli
si komentář z ochozu věže.
Původně gotický kostel vyhořel za velkého
požáru v červenci roku 1845, kdy oheň zachvátil celé město. V letech 1853–1865 byl postaven
novogotický nový kostel. Ve věži bylo pamatováno na bydlení pověžného. Do této funkce
nastoupil v roce 1889 Ferdinand Martinů.

V prosinci roku 1890 se ve věži kostela narodil Bohuslav Martinů, pozdější známý hudební
skladatel. Rodina Martinů ve věžní světničce
žila do roku 1902.
Na prohlídce města bylo k vidění gotické
opevnění města, které patří k nejlépe dochovaným ve střední Evropě, jejichž délka je 1220 m
a je zpevněno 19 baštami. Dále je na Palackého

náměstí barokní radnice z 18. století, morový
sloup vytvořený v letech 1727–1731 a dvě kašny.
Na hřbitově, který se nachází nedaleko od náměstí je kostel sv. Michala a také je zde místo
posledního odpočinku Bohuslava Martinů, jeho
ženy a celé rodiny Martinů.
Další zastávka našeho zájezdu byla na zámku
v Nových Hradech ve stejnojmenné obci. Rokokový zámek nechal v letech 1774–1777 vystavět hrabě Jean – Antoine Harbuval de Chamaré.
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V roce 1936–1939 nechal zámek opravit Cyril
Bartoň z Dobenína. Posledním majitelem před
znárodněním byl textilní továrník Josef Bartoň
z Nového Města nad Metují.
Po roce 1989 byl restituován vnukům posledního majitele.
Od nich zámek koupili v roce 1997 manželé
Petr a Magda Kučerovi a od té doby prochází
zámek i okolí nákladnou rekonstrukcí.
V zámku byla prohlídka interiéru. Dále bylo
možné navštívit v barokním špýcharu muzeum
historických motokol, v oranžerii je Galerii
anglických klobouků. Kolem zámku se nachází
několik okrasných zahrad, bludiště, anglická
park s křížovou cestou, arboretum a obora
s chovem jelenů. V zámeckém areálu nechyběla
také kavárna a restaurace.
Na zpáteční cestě jsme se krátce zastavili na
Růžovém paloučku. Má rozlohu 1,85 ha, palouk
s galskými růžemi má rozlohu 350 m2 a nachází se tam také měděný památník českých bratří, kteří se podle pověsti na paloučku loučili
s rodnou krajinou po porážce českého stavovského povstání.
Po té jsme se vydali na cestu domů. K spokojenosti všech účastníků zájezdu také přispělo
krásné slunečné počasí.
D.J.
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Století v Drásově – II. část
V posledním „Zpravodaji“ jsme skončili událostmi v Drásově rokem 1950. Nyní pokračujeme roky
1960, 1970 a 1980. Jaké události stojí za zmínku
a za připomenutí?
Rok 1960: 12. června byly volby do národního
shromáždění a všech stupňů národních výborů.
Počet voličů byl 773 a účast byla 100%. Jak jinak?
Předsedou MNV byl zvolen Ondráček Rudolf.
Drásov měl 1112 obyvatel, domovních čísel bylo
277. V obci bylo 63 televizorů, 287 rozhlasových
přijímačů a 29 telefonních stanic.
Probíhá velká výstavba v tehdejším závodě
MEZ. Staví se nová hala v závodě a bytová jednotka, dnes na Školní ulici, kde je 12 bytů. V závodě pracovalo 428 zaměstnanců, průměrná mzda
byla 1405,– Kč. Ředitelem byl Mojmír Novotný
z Nedvědice. Závod vyrobil elektromotorů za
41 000 000,– korun.
JZD Drásov: třetím rokem od svého založení byl
předsedou Miroslav Klouda, počet zaměstnanců
byl 148, hospodaří na 482 ha půdy. Odměna za
1. pracovní jednotku činila 25,30 Kčs. JZD mělo
185 krav. 494 prasat, 35 koní a 1200 slepic.
Co ještě v obci bylo: škola, mateřská škola, spořitelna, pošta, knihovna, obchod, ze spolků Sokol,
Svaz žen, požární sbor, myslivecké sdružení …
Do školy chodilo na I. stupeň 86 žáků a na II.
stupeň 216 žáků, ředitelem byl pan Václav Sožka.
V Sokole se nacvičovalo na II. celostátní spartakiádu. V Praze se zúčastnilo 37 cvičenců.
Rok 1970: Během uplynulých deseti let došlo
v Drásově k řadě změn. Vznikly nové spolky pod
hlavičkou Národní fronty (Svazarm, Československý červený kříž, Svaz Československo – sovětského přátelství)
Obec měla 1086 obyvatel, počet domů byl 272,
televizorů bylo 402, telefonů 62, aut 74.
Z Drásova odchází do Lysic farář Jan Horálek
a na jeho místo přichází p. farář František Nestrojil z Pozořic.
Závod MEZ Drásov už není samostatný podnik,
je součástí podniku MEZ Brno. Má nového ředitele Oldřicha Šmída. Počet zaměstnanců je 687, průměrný výdělek činil 1741,– Kč. V závodě je zavedeno
vytápění plynem místo uhlí.
JZD Drásov: předseda je Vladimír Andrlík. Družstvo hospodařilo na 468 ha, zaměstnává 93 žen
a 65 mužů.

23. června večer se přihnala bouře s krupobitím
a zničila až 40% úrody během jedné hodiny.
OÚNZ – závodním lékař závodu MEZ je MUDr.
Jaroslav Lasák, obvodní lékař byl MUDr. Vítězslav Rašovský, zubní lékařka byla MUDr. Milada
Navrátilová a dětské lékařka byla MUDr. Emílie
Langkerová. Ordinace byly v budově naproti závodu MEZ tzv. „Hotel“.
Kino: o víkendu se promítalo v sokolovně, ve středu v závodní jídelně MEZ.
Hudební škola: vyučuje se v budově MNV a v jídelně závodu MEZ. Učí se na housle, piano a akordeon. Na hudební nástroje se učí hrát 40 dětí.
Myslivecké sdružení: byla dlouhá zima, zvěř se
přikrmovala až do 15. dubna. Myslivci vysázeli
2000 stromků. Střeleno bylo 51 srnců, 95 králíků,
451 zajíců a 494 bažantů. Předsedou MS byl Adolf
Podal.
V roce 1970 byla také čtena farní kronika a mimo
jiné tam je zapsáno, že v roce 1831 se tady objevila cholera. Ve Všechovicích onemocnělo v prosinci 150 lidí, zemřelo 25 a v Drásově onemocnělo
25 lidí, zemřelo 5 .
28. listopadu 1832 o půlnoci vypukl požár v domě
č. 25 u Františka Dvořáčka a rozšířil se na obě
strany a zničil 8 domů.
Rok 1980: V tomto roce byly k Drásovu připojeny obce Všechovice a Skalička. Předseda MNV
byl p. Dolínek. Byl postaven nový most přes potok,
v červenci začala výstavba nákupního střediska
na návsi v akci „Z“ tj. brigádnicky (dnes obecní
dům). Vedoucí stavby byl určen p. Eduard Máčka.
Drásov měl 1 144 obyvatel, popisných čísel bylo
316, barevných televizorů 15, aut 152. Do všech domácností byl zaveden plyn.
JZD – 9. květen: byla dokončena výstavba 8 domů na Rafandě. Trvale zde pracovalo 458 lidí z toho
208 žen. Průměrný výnos obilovin byl 46q/ha.
MEZ Drásov: pracovalo zde 621 zaměstnanců.
Zboží vyrobeno za 192 000 000,– Kčs. Ředitelem
závodu byl p. Milan Horký.
Myslivecké sdružení: nová honitba zahrnuje
obce Drásov, Všechovice, Skalička, Hájek a Tišnov.
Počet členů je 38, předseda zvolen Vladimír Andrlík. Je viditelný pokles zvěře, ulovilo se pouze
29 bažantů, 31 zajíců, 29 srnců.
Máme za sebou další desetiletí a příště bude
závěrečná část.
D. J. a J. S. kronikáři
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