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Vážení občané,
do rukou právě dostáváte jarní vydání našeho Drásovského
zpravodaje, ve kterém vám opět přinášíme aktuální informace
o dění v naší obci. Usilujeme i v této nelehké době o to, aby rozvoj
naší obce neustal. Snad informace, které vám, našim občanům,
prostřednictvím těchto stránek přinášíme, budou „dobrými
zprávami“ do nadcházejících jarních měsíců.

Rozpočet Drásova na rok 2021
Při sestavování obecního rozpočtu na letošní
rok jsme to vůbec neměli jednoduché. Potýkali
jsme se zejména s koncipováním příjmové stránky rozpočtu, neboť aktuální vývoj ekonomické
situace naší země má dopady na rozpočty samospráv. Lze jen těžko odhadnout s jakými příjmy
můžeme v rozpočtu počítat. Ministerstvo financí sice prostřednictvím krajů vydalo určité daňové predikce, ale protože se polická rozhodnutí
v ekonomické sféře mění mnohdy velmi neočekávaně, nevíme, jaká bude situace za pár měsíců. Proto jsme se snažili na příjmové stránce
rozpočtu postupovat obezřetně a počítat spíš
s menšími příjmy.
Tomu samozřejmě odpovídá i stránka výdajová. Zahrneme-li do výdajové stránky mandatorní výdaje – tedy výdaje nutné na provoz obce
a naší školy, zůstává nám určitý objem financí

na rozvoj. Tyto finance soustředíme především
na rozpracovanou investiční akci – pokračující
rekonstrukci veřejného osvětlení, dále na dofinancování projektů, na které bylo vydáno
rozhodnutí o poskytnutí dotace a na projekty
o které je dotačně žádáno. Naší snahou je většinu plánovaných investičních akcí realizovat
s pomocí dotačních zdrojů. U všech investičních
akcí to však není možné, mnohé investice nejsou podporovány vůbec a mnohé znevýhodňují obce naší velikosti. Proto musíme v našem
investičním rozvoji volit mezi tím, do čeho je
nutné investovat a tím, do čeho by bylo dobré
investovat. Navzdory nepříznivým okolnostem
jsme však do rozpočtu opět zahrnuli významnou podporu místních drásovských spolků a to
ve stejné výši jako v loňském roce. Věříme, že
finanční pomoc obce jednotlivým spolkům bude
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přátelsky oplacena a že jednotlivé spolky opět
brigádnicky obci pomohou a přiloží ruku k dílu
tam, kde je to zapotřebí.
Doufáme, že se nám i v letošním roce podaří
ekonomickou situaci obce a investiční rozvoj
zvládnout co nejlépe.

Zahájení stavby cyklostezky Drásov – Čebín
V měsíci únoru letošního roku probíhalo výběrové řízení na dodavatele dlouho očekávané
investiční akce: Cyklostezky Drásov – Čebín.
Tato několik let připravovaná akce je realizována pod hlavičkou Mikroregionu Čebínka.
O realizaci stavby byl mezi stavebními firmami
poměrně značný zájem – výběrového řízení se
zúčastnilo celkem 9 firem, z nichž nejvýhodnější cenovou nabídku podala společnost STRABAG a.s. a to v celkové výši 16 898 094,64 Kč.
Získaná dotace na toto dílo činí 90 % uznatelných nákladů a dofinancování bude zajištěno
obcemi Drásov a Čebín. Dle smlouvy o dílo má
být stavba zahájena na počátku měsíce května
a dokončena do konce roku 2022. Celkové investiční výdaje na úsek, který náleží Drásovu činí
11 685 352 Kč, z toho 9 923 251 Kč jsou způsobilé výdaje, ze kterých byla vypočtena dotace
ve výši 8 930 926 Kč. Nezpůsobilé výdaje a dotační spoluúčast Drásova pak činí celkově
2 754 325 Kč. Lze však očekávat ještě kladné
vyřízení naší dotační žádosti z rozpočtu Jihomoravského kraje na tuto investici, která by
mohla vlastní podíl financování snížit ještě o 400 000 Kč.
Vlastní výdaje obce budou fakturovány průběžně až do ukončení stavby a v rozpočtu městyse je s nimi počítáno.

výši 1 056 330 Kč. Dle uzavřené smlouvy o dílo
se má dodávka kompostérů do Drásova uskutečnit v termínu do 31. 5. 2021. Následně budou
kompostéry vydávány občanům v prostoru našich technických služeb (bývalé stavebniny).
O termínech vydávání kompostérů budeme
naše občany informovat obvyklými cestami.
Připomínáme, že kompostéry budou vydávány
pouze těm domácnostem, které se o ně přihlásily v loňské výzvě. Kromě kompostérů bude
také do naší obce dodán kvalitní výkonný štěpkovač, který dodá firma Traktorservis-ML, s.r.o.,
Silůvky za cenu 293 804 Kč (pořízen též z dotace SFŽP). Tento štěpkovač bude sloužit pracovníkům technických služeb v rámci údržby
veřejné a krajinné zeleně.

Fit stezka v městysi Drásov
V současné době probíhá finalizace dotační
žádosti na zajímavý projekt určený zejména
pro sportující občany všech věkových kategorií
a tím je – Fit stezka v městysi Drásov, jejímž
autorem je společnost RUNEX s.r.o., Hněvotín.
Smyslem celé akce je záměr přivést sportovní
život také mimo oficiální sportoviště do přírody
a především do lesa. Fit stezka městyse Drásov bude představovat individuálně vybudovaný prostor vhodný pro chůzi nebo běh, ve
kterém jsou systematicky rozmístěna stanoviště (fit zóny) na posílení a protažení celého
těla. S ohledem na pohlaví, věk a fyzickou vý-

Kompostéry
pro městys Drásov
Mnoho z našich občanů se
dotazuje, kdy budou k dispozici avizované kompostéry, na
které se podařilo získat dotaci
ze Státního fondu životní prostředí. Výběrové řízení na dodávku kompostérů probíhalo
v měsíci únoru a nejvýhodnější cenovou nabídku podala
společnost EVERUN CZECH
REPUBLIC s.r.o. , Olomouc ve
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konnost, umožňuje fit stezka návštěvníkům
výběr obtížnosti svého tréninku. Podmínkou
dotace je umístění této stezky výhradně do
lesního prostoru, v našem případě se bude
jednat o kraj lesního pozemku p.č. 2752, který
navazuje na náš drásovský park. Krajem lesa
bude stezka pokračovat dále směrem ke Všechovicím. Toto místo nabízí mimo jiné také
krásné pohledy do údolí v severní části obce,
proto jsme do plánu fit stezky zakomponovali
také mobiliář, lavičky a odpadkové koše, čímž
doplníme sportovní účel tohoto záměru také
relaxačním prvkem. A protože se tradičně snažíme většinu našich plánů ještě trochu vylepšit
a zatraktivnit, rozhodli jsme se dát naší plánované fit stezce také enviromentální naučný
rozměr. Ve spolupráci s naším mysliveckým
sdružením bychom rádi fit stezku koncipovali
navíc jako stezku naučnou, se zaměřením na
myslivost, ochranu zvěře a přírody jako celku.
Plánovaný úsek stezky má zakončení na malém
lesním paloučku, s krmelcem, kde bude možno
posedět a případně místní zvěři donést také
vhodnou potravu. O dotaci na tuto naučnou fit
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stezku budeme žádat v rámci vyhlášeného
programu místní akční skupiny MAS Brána
Brněnska, které je Drásov dlouholetým členem. Náklady na zbudování fit stezky činí
dle zpracovaného projektu částku 498 135 Kč
a výše dotace v tomto případě činí 100 % nákladů. Věříme, že s naší žádostí uspějeme
a na okraji naší obce vznikne krásné místo
vhodné nejen pro sportovní aktivity široké
veřejnosti, ale také jako vycházková, naučná
a relaxační zóna pro dospělé i děti.
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Výsadba komunitní aleje
V loňském roce jsme na stránkách Drásovkého zpravodaje naše občany informovali o projektu Zelená pro Drásov, který vznikl z iniciativy našich drásovkých myslivců pod záštitou
komise životního prostředí při Radě městyse
Drásov. Smyslem tohoto projektu je obnova
bývalých polních cest v okolí Drásova, výsadba
biopásů, remízů a alejí v rozsáhlých polních
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monokulturách za účelem zadržování vody
v krajině, biodiverzity živočichů a v neposlední
řadě posílení rekreační funkce krajiny. Realizace tohoto záměru se již naplno začíná rozbíhat
a vybrané parcely bývalých polních cest v majetku obce byly pro účely výsadby zeleně rozděleny po vzájemné dohodě mezi obec, naše
myslivecké sdružení a místní včelaře.
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Pod hlavičkou obce je naplánována akce s názvem: Komunitní alej Drásov – rodinné stromy.
Smyslem této akce je zapojit naše občany
a jednotlivé rodiny do výsadby zeleně v okolí
obce. Výsadba komunitní aleje je naplánována
jako oslava Dne země a to na sobotu dne 24. 4.
2021. Dovolujeme si touto cestou vyzvat rodiny,
které se do akce chtějí zapojit, aby na své náklady pořídily sazenici jakéhokoliv listnatého
stromu vhodného do zdejších klimatických
podmínek a to ve variantě vysokokmen, tedy
sazenice, která tvoří korunu v min. výšce 170 cm
od povrchu země. Je na libovolném zvážení každého, zda se rozhodne pro lípu, jabloň, javor…
či jakýkoliv jiný strom v požadované výšce.
Fantazii se meze nekladou a rozmanitost stromů jen zvýší zajímavost a atraktivitu celé aleje.
Sazenici prosím označte visačkou s označením
odrůdy (druhu) stromu, číslem popisným a jménem rodiny, která stromek věnuje. Možno připsat i jakýkoli vzkaz přírodě a lidem. Visačku je
třeba zalaminovat nebo folií či jiným vhodným
obalem zajistit proti povětrnostním podmínkám.
Nezáleží na tom, zda sazenici koupíte ve školce,
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či vyryjete na vlastní zahradě. Ke stromku prosím zajistěte vhodnou oporu kůlem s úvazky
a ochranu kmene proti okusu zvěře. Takto připravený stromek si rodina sama zasadí za odborné asistence pověřených osob do linie aleje,
kde již budou připraveny výsadbové jámy. Ty
rodiny, které nemají možnost si donést vlastní
rodinný stromek, budou mít možnost zasadit
stromek obecní. Komunitní rodinná alej bude
vznikat na pozemku p.č. 1667, který se nachází
ve spodní části obce za potokem, odbočka polní cestou doprava. Podél aleje bude obnovena
polní cesta, která by pak měla v severní části
ústit na polní cestu vedoucí směrem do Malhostovic k Bučkovu mlýnu. Vznikne tak pěkná
vycházková trasa, při které se mohou procházející potěšit z toho, jak jejich rodinné stromy
rostou a časem se radovat nejen z krásy stromů,
ale třeba i z jejich úrody. Věříme, že se do akce
zapojí co nejvíce rodin a konečný výsledek přinese radost nám všem. Bližší informace budou
poskytnuty prostřednictvím plakátku, termín
výsadby se může v návaznosti na současná
vládní opatření změnit.
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Oprava hřbitovní zdi
Jak měli naši občané možnost zaznamenat,
od poloviny března probíhají stavební práce na
našem místním hřbitově. Východní a jižní část
hřbitovní zdi byla dlouhodobě ve špatném technickém stavu, po letošní zimě již havarijním, kdy
náklon betonových dílců ohrožoval blízké pomníky. Na základě zpracované projektové dokumentace bylo provedeno poptávkové řízení, ve
kterém uvedenou zakázku získala společnost
pana Petra Hradského z Čebína. Stávající jižní
a východní část zdi směrem od márnice je zcela demontována a bude nahrazena novým oplocením z plotových betonových desek. Termín
dokončení těchto prací je stanoven na 30. 5.
2021. Současně také probíhá jednání o umístění nového automatu na hřbitovní svíčky. Původní automat se stal předmětem útoku vandalů,
proto jsme se rozhodli nový automat umístit
přímo do areálu hřbitova – jeho dodání a instalace by měla proběhnout v průběhu měsíce
dubna. Prosíme všechny návštěvníky našeho
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hřbitova o trpělivost, neboť stavební
činností dojde zajisté k částečnému
narušení piety a klidu na tomto pro
nás všechny velmi důležitém místě.

Připravované dotační žádosti
z Ministerstva financí
V polovině měsíce března byly vyhlášeny
dlouho očekávané výzvy, které umožňují čerpat finanční prostředky z dotačních programů
Ministerstva financí. Tyto dotační programy
jsou poměrně velkorysými příležitostmi jak
posílit investiční rozvoj obcí s minimální finanční spoluúčastí, která činí pouhých 10 %. Vzhledem k tomu, že jsme měli o tomto připravovaném programu informace ještě před jeho vyhlášením, s předstihem jsme zadali projekční práce a nyní připravujeme dotační žádosti do dvou
programů a to:
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1. Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství pro rok
2021. V tomto programu budeme žádat o dotaci na stavební úpravy původní staré části budovy naší základní školy – dovedení vody a odpadů do tříd a dobudování umyvadel, rekonstrukce elektroinstalací a další stavební úpravy
v hodnotě několika milionů korun (přesné rozpočty zatím ještě nemáme k dispozici).
2. Podpora výstavby, obnovy a provozování
komunální infrastruktury pro rok 2021. V rámci tohoto programu budeme žádat o dotaci na
zbudování dvou obecních nájemních bytů v podkroví obecní budovy č.p. 133.
Je více než jasné, že o tyto dotační tituly
vzhledem k výši poskytované dotace bude mezi
obcemi enormní zájem a poptávka bude patrně
mnohonásobně převyšovat alokaci finančních
prostředků jednotlivých programů, avšak vyvineme maximální úsilí abychom uspěli a o výsledcích našeho snažení budeme občany průběžně informovat.

Výstavba sběrného dvora
Další akcí, na které právě aktuálně pracujeme,
je příprava podkladů pro vypracování projektové dokumentace na výstavbu nového sběrného
dvora. Vzhledem k počtu obyvatel a množství
ukládaného odpadu, s přihlédnutím k současnému stavu tohoto sběrného místa, jsme dlouhodobě pociťovali potřebu sběrný dvůr rozšířit, zmodernizovat a jeho provoz zefektivnit.
Náš stávající sběrný dvůr není veden v kategorii sběrných dvorů, ale v kategorii střediska
sběru odpadů, proto se v pojetí investičního
záměru nebude jednat o rekonstrukci sběrného
dvora, ale o výstavbu nového sběrného dvora na
stávajícím místě. Byly zahájeny práce na zpracování studie výstavby sběrného dvora, kterou
pro Drásov připravuje společnost ASHPA oběhová hospodářství s.r.o. Tato společnost nám
mimo jiné zpracovávala také dotační žádosti
o kompostéry a nádoby na tříděný odpad. Předmětem zadané studie bude celkové pojetí sběrného dvora, jeho rozšíření, rozmístění kontejnerů, vybudování zázemí, napojení na sítě, nové
oplocení a směrování příjezdové komunikace
k zajištění plynulosti provozu. Studie bude podkladem pro vypsání výzvy na zhotovení projektové dokumentace, která pak bude stěžejní pro
zpracování žádosti o dotaci na výstavbu nového sběrného dvora. Než se i v této oblasti sběru
a třídění odpadů podaří posunout Drásov zase
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o kousek dál, nezbývá než apelovat na naše
občany, aby byli ukáznění při ukládání odpadů,
využívali služeb současného sběrného dvora
pouze v hodinách, kdy je otevřen a neodkládali nám odpad k bráně a oplocení. Je na místě
také poděkovat obsluze sběrného dvora panu
Ladislavu Bednářovi, který se o provoz našeho
sběrného dvora stará opravdu příkladně a s velkou pečlivostí.

Aktuální situace v drásovských lesích
Naše obec má se svém majetku přibližně
92 ha lesního porostu. O lesy se stará již několik
let náš odborný lesní hospodář pan Bohuslav
Vejrosta ze sousedních Všechovic. Tak, jako na
mnoha místech naší republiky, i v našich obecních lesích bojujeme s přetrvávající kůrovcovou
kalamitou. Již druhý rok dochází k poměrně
masivní těžbě napadených stromů a k výsadbě
nových porostů. Těžba je na mnohých místech
poměrně problematická. V důsledku deštivého
počasí v loňském roce bojovali těžaři s přístupem do lesa a s kvalitou lesních cest, které se
průběžně opravovaly a zpevňovaly. V současné
době probíhá těžba – rizikové kácení části lesního porostu v oblasti Mezihoří (chatová oblast
u potoka směrem na Tišnov), kde hrozil vývrat
suchých stromů na blízkou silnici. Vytěžené
dřevo v převážné míře skladujeme na naší skládce a průběžně se je snažíme prodávat buď jako
kulatinu, s ohledem na aktuální výkupní ceny
nebo jako dřevo palivové. Finanční prostředky
z prodeje dřeva jsou pak využívány na postupné zalesňování vytěžených pasek. Naši občané
stále mají možnost zakoupit si palivové dřevo
z obecních lesů dle aktuální cenové nabídky a to
po dohodě s panem místostarostou Zdeňkem
Sítařem, tel. 602 740 966. Je možné zajistit též
dovoz palivového dřeva až k nemovitosti. S panem místostarostou lze dohodnout také samovýrobu dřeva v obecních lesích a to za zvýhodněnou cenu. V letošním roce, stejně jako v letech
minulých, počítáme v našich lesích také s brigádnickou pomocí členů našich drásovských
spolků.
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Kulturní zázemí městyse Drásov
Další naší plánovanou aktivitou pro letošní
rok je vybudování Kulturního zázemí městyse
Drásov v centru obce. Téměř každá obec, včetně těch nejmenších, má své tzv. výletiště, kde
se pod širým nebem odehrává kulturní a společenský život občanů. Protože v drásovském
parku byla realizována rozsáhlá výsadba zeleně a kulturní akce v tomto prostoru také vzhledem k absenci sociálního zázemí a k odlehlosti
lokality již do budoucna nejsou vhodné, přistoupili jsme k záměru zbudovat výletiště přímo
v centru obce. Jak ukázala praxe minulých dvou
let, velmi se osvědčilo pořádání kulturních akcí
jako např. pálení čarodějnic, slavnost mikroregionu atd. na louce vedle fotbalového hřiště.
Tato louka nabízí nejen dostatek prostoru v centru obce, ale díky výstavbě budovy sportovního
zázemí i důstojné sociální zařízení. Proto jsme
se rozhodli zadat vypracování projektu na investiční akci s názvem „Kulturní zázemí městyse Drásov“ projekční společnosti QIM s.r.o.
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pana Ing. Tomáše Imricha z Kuřimi. Tato společnost je také autorem projektu prodejního
stánku v areálu za sokolovnou a pergoly za
obecním úřadem. Součástí zpracovávaného
projektu bude napojení celého areálu na inženýrské sítě, zbudování zázemí pro prodej občerstvení a výčep, taneční parket, osvětlení,
zastřešené podium a pergola pro posezení.
Stavby budou rozmístěny po obvodu prostoru
tak, aby nebránily širokému využívání této
plochy pro nejrůznější kulturní, sportovní
a společenské akce i tradičnímu umístění pouťových atrakcí. K budování jednotlivých prvků
kulturního zázemí budeme přistupovat postupně a i na tuto investiční akci se budeme snažit
získat maximum finančních prostředků z dostupných dotačních zdrojů. Snad nám bude
štěstí přát a podaří se nám postupně zbudovat
kvalitní kulturní zázemí v centru obce, dostupné a přístupné všem občanům, které bude hojně využíváno.
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Stanovení názvů ulic
Jak se naše obec rozrůstá a vnikají nové lokality, stále častěji se setkáváme s podněty občanů na usnadnění orientace. Dosud se orientujeme pouze podle čísel popisných, kterých je
nyní v Drásově již 645. Proto jsme se rozhodli
po diskusi v radě obce stanovit v Drásově oficiální názvy ulic a ulice také příslušným způsobem označit. Názvy ulic se tak stanou oficiální součástí adresy. Vycházíme z metodického
doporučení k činnosti územních samosprávných celků Ministerstva vnitra a řídíme se jeho
pokyny. Stanovení názvu ulic dle zákona spadá
do pravomoci zastupitelstva obce a ulice musí
být řádným předepsaným způsobem označeny.
Ve větší části naší obce jsou již názvy ulic stanoveny (směrovky s označením některých ulic
se nacházejí na sloupech). Toto označení je však
pouze v rovině místních názvů bez zapsání
v systému RÚIAN. Tyto místní názvy ulic budou v následujícím procesu „povýšeny“ na
oficiální názvy ulic. Týká se to ulic: Malhostovická, Čedlosy, Tišnovská, Všechovická, Rafanda, Nová, Zahradní, Jižní, Hradčanská, Školní,
Větrná, Nivky, Ke Stráži, Pod Srtáží, Pod Mlýnem, Polní, Luční, Vinohradská, U Parku, Potoční, U Studánky, K Lesu a Severní. Tyto ulice
jsou pro orientaci vyznačeny na starší mapce
na předposlední straně tohoto zpravodaje.
Kromě těchto ulic, které již svůj zažitý název
mají, zbývá ještě pojmenovat ulice nové, které
jsou vyznačeny červenými liniemi v mapce na
poslední straně. Rádi bychom touto cestou,
stejně tak jak tomu bylo v minulosti, vyzvali
ke spolupráci ty občany, kteří bydlí v ulicích,
které ještě svůj název nemají (viz mapka) aby
se na názvu svých ulic podíleli, tj. aby nám
zasílali své nápady a návrhy na název ulice, ve
které mají svůj dům. Omezení je jediné – dle
právní normy není možno pojmenovávat ulice
po dosud žijících osobnostech veřejného života. Své návrhy na názvy ulic zasílejte prosím na
emailovou adresu starosta@drasov.cz, k návrhu
připojte své jméno a číslo popisné. Všechny
návrhy budou pečlivě zaznamenávány a zastupitelstvo z nich pak vybere ty nejvhodnější.
V následujícím kroku pak budeme pracovat
na grafickém návrhu označení ulic a věříme, že
se nám podaří zpracovat na celém území obce
funkční orientační systém.

Vážení občané,
V letošním roce přicházejí nejvýznamnější
křesťanské svátky – svátky Velikonoc právě
v době, kdy jsou protipandemická opatření
v naší zemi na nejvyšším stupni, v době, kdy
už toho máme všichni dost, jsme frustrovaní,
zranitelní, omezení na svobodě. Jistě to pro nás
není snadné. Přicházíme o práci, nebo naopak
pracujeme mnohem více než dříve. Trávíme
spoustu času doma, kde se už po roce může
objevit napětí. Bojujeme s distanční výukou
a sledujeme, jak našim dětem schází škola
a kamarádi. Uskromňujeme se, žijeme v nejistotě a ve stresu. Snad v nás i bují pochyby, jestli
je to k něčemu dobré, jestli všechna ta omezení
mají nějaký význam, jestli nepřicházíme zbytečně o naše jistoty, volnost pohybu, vztahy
s příbuznými, o práci... živobytí. Hesla o tom,
jak to společně zvládneme, po roce již nejsou
tím, co potřebujeme slyšet. Slýchali jsme to
řadu měsíců a síly docházejí.
Postní doba, kterou završují velikonoční svátky, je tradičně dobou obětí a tento duchovní
rozměr je až neuvěřitelně poplatný této době.
Přinášíme oběti dnes a denně, každý z nás –
počínaje malými dětmi s rouškami na ústech
až po ty nejstarší, kteří jsou nabádáni k izolaci
a trpí osaměním. Ale zůstává nám všem pořád
naděje a Víra – víra ve vzkříšení nejen v duchovní rovině v kontextu vzkříšení Ježíše Krista, ale i jako symbol znovuzrození našich obyčejných svobodných životů, které jsme ještě
před rokem měli. Brali jsme je jako samozřejmost a dnes po nich toužíme jako po něčem
vzdáleném.
Přeji Vám všem naši milí občané hodně síly,
radosti z probouzející se přírody a prvních slunečných dnů, ať poselství Velikonoc a vzkříšení
naplní naše srdce nadějí a vírou.
Mgr. Martina Bočková
starostka
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9

Krátce z naší knihovny
V roce 2018 byla knihovna
i s celým knižním fondem přestěhována do vyhovujících prostor na náměstí v Drásově.
Knižní fond obecní knihovny má nyní 4637 svazků, které
jsou plně k dispozici všem malým i velkým čtenářům. Z toho
je 831 svazků naučná literatura a ostatní je beletrie pro děti
a dospělé.
V roce 2020 byl doplněn knižní fond o 155 kusů nově zakoupených knih. Vypůjčeno bylo
celkem 1900 knih.
Naše knihovna, pro rozšíření
nabídky také využívá knihy
z výměnného fondu Městské
knihovny v Kuřimi, která nám
také věnovala 95 knih. Navíc
jsme dostali darem knihy od
místních občanů, kteří rušili své soukromé
knihovny. Aktuálně máme zaregistrováno 120
čtenářů, z toho je 39 dětí.
I v součastné těžké době si mohou čtenáři
přijít vypůjčit a vrátit knížky za přísných hygie-

nických podmínek v režimu výdejního okénka.
Nadále platí, že výpůjčky budou automaticky
prodlouženy. Přesto prosím čtenáře, kteří mají
delší dobu vypůjčené knihy, aby je pokud možno co nejdřív vrátili.
Přeji všem hodně
přečtených knížek
D. J. knihovnice
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Ukázka ze školního časopisu
Momentálně je těžká doba a nemůžeme se
tak často scházet. Proto se žáci z 6. C rozhodli,
že si tuto dobu zpříjemní nějakými články, u kterých se, jak doufáme, pobavíme a odneseme si
občas i trochu poučení. Tak se pohodlně usaďme a můžeme číst.

Nepohádka o drakovi
Je to nedávno, kdy školu v Drásově opustil
dráček, který díky naší aktivitě vyrostl do výšky dvou metrů. Prázdniny strávil na Vysočině
u Pelhřimova, kde se o něj starala Vlčata (malí
skauti) z Brna.
O dráčka děti velmi dobře pečovaly, takže do
konce prázdnin vyrostl do neuvěřitelných čtyř
metrů. Všem je tedy jasné, že tak velký drak se
do školy vrátit nemohl. Ale stále na vás vzpomíná.

Zábava a poučení:

Zábava a poučení

Ukažme drakovi, který je už velký chlapák
a umí se o sebe postarat, že i my se dokážeme
sami zabavit a potěšit.

Drak v karanténě
Dráček Mráček leží v posteli,
musí ležet, než mu zdraví dovolí.
Chtěl by také oslavovat,
kamarády domů pozvat.
Už se těší na kámoše,
křičí, volá: „Cože, cože“?
Vláda znovu přitvrdila,
oslavu mu znemožnila.
Doma může jenom být,
na procházku musí jít.
S nikým nemůže si hrát,
s kamarády sportovat.
Až to všechno jednou skončí,
do školy si opět skočí.

Psací
Psacípotřeba
potřeba				
Román
nás......"
Román Karla
Karla Poláčka
Poláčka "Bylo
Bylo nás
Znamení
24.10.
- 22.11.
Znamení zvěrokruhu
zvěrokruhu 24.
10.–22.
11.
Náš
Nášnárodní
národní strom
strom				
Přístroj
Přístrojk kměření
měřeníteploty
teploty			
Objevitel
Objevitel penicilinu
penicilinu				
Mládě
Mládě vepře
vepře				
Hlavní
Hlavní město
město Švýcarska
Švýcarska			
Přístroj
Přístrojpro
proměření
měřenírychlosti
rychlostivozidel
vozidel
Symbol
tónu
Symbol pro
pro označení
označení tónu			
Nádoba
odpadky
Nádoba na
na odpadky				
Geometrický
Geometrický tvar
tvarcihly
cihly			
Český
Českývýrobce
výrobceautomobilů
automobilů		
Spojnice
pólu
Spojnice severního
severního aa jižního
jižního pólu
Svátek
Svátekslaví
slaví16.
16.6.6.				

číslo 1, březen 2021

11

Ukázka z velikonočního speciálu MŠ
Celý časopis najdete na https://
www.zstgmdrasov.cz/aktuality-ms/
555-velikonocni-casopis

Velikonoční beránek
z piškotového těsta podle
Marušky Tinkové
Suroviny:
7 vajec, 240 g moučkového cukru,
300 g hladké mouky (pro zdravou variantu
můžeme nahradit polovinu mouky žitnou celozrnnou moukou), vanilkový cukr, kůra z citronu
Postup:
Žloutky utřeme s moučkovým cukrem do pěny.
Přidáme vanilkový cukr a nastrouhanou citronovou kůru. Z bílků vyšleháme tuhý sníh. Sníh
přidáme k utřené žloutkové pěně. A nakonec
lehce vmícháme stěrkou mouku. Formu na beránka vymastíme sádlem a vysypeme hrubou
moukou. Naplníme spodní část formy těstem
a přiklopíme horní částí formy. Pečeme ve vyhřáté troubě při teplotě 200 °C přibližně 45 min.
Nakonec pocukrujeme, dozdobíme oči a čumáček a uvážeme mašličku.

Změklé přidáme k masu a vejcím. Smícháme
ještě společně se solí, pepřem, pažitkou,
petrželkou, kopřivou. Dobře pomícháme.
Přendáme do zapékací misky a na povrch
poklademe kousíčky másla. Pečeme do
zčervenání.
Sirup z mladých kopřiv
80 stonků kopřiv, 3,5 kg třtinového
cukru, 4 bio citróny, 3,5 l vody
Kopřivy propereme ve studené vodě. Kůru
citrónu důkladně omyjeme kartáčkem a citróny nakrájíme na plátky. Kopřivy vložíme do
většího hrnce a zalijeme vodou. Přidáme rozkrájené citróny. Vše přivedeme k varu a asi 5 minut
povaříme. Vývar i s kopřivami necháme v hrnci 24 hodin louhovat. Po této době obsah hrnce
přecedíme. Do šťávy z kopřiv přisypeme cukr,
přivedeme za stálého míchání k varu a necháme krátce přejít varem. Kopřivový sirup ihned
přelijeme do skleněných lahví. Po naplnění lahve ihned zazátkujeme a necháme chladnout
na vzduchu.
Ranní zelený nápoj
1 citron, 2 hrsti špenátu, 1 hrst petržele, ½ salátové okurky, 3-5 cm čerstvého zázvoru, 2 jablka,
1 tyčka řapíkatého celeru.
Vše odšťavníme a ozdobíme citrónem.

Drásovská cestička

Další recepty podle paní učitelky
Zdeňky Špačkové
Velikonoční nádivka
250 g uzeného masa, 200g vepřového masa,
8 vajec, sůl, pepř, 4 housky nebo rohlíky, trochu
mléka, různé bylinky a hlavně hrst kopřiv
Uvařené maso nakrájíme na kostičky a smícháme s rozšlehanými vejci. Housky či rohlíky
nakrájíme na kousíčky a zalijeme mlékem.
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Vážení rodiče, mateřská škola je sice uzavřena, ale to neznamená, že na vás a vaše děti nemyslíme. Všichni už se těšíme na jaro a pohyb
venku a proto jsme připravily „Drásovskou cestičku aneb Putováníčko pro malé i velké“. Na
webových stránkách MŠ najdete plánek trasy
a jednotlivých stanovišť (některá uvidíte v centru Drásova při cestě na nákup, jiná třeba na
okraji při procházce s pejskem), na kterých na
vás čekají zajímavé úkoly, básničky a hádanky…
První část je určena pro děti z MŠ a druhá pro
jejich starší sourozence nebo kamarády ze ZŠ
– náměty pro školáky nám poslaly paní učitelky
z I. stupně ZŠ. V pravém horním rohu každého
zadání úkolu zároveň najdete v kroužku jedno
písmeno jarní tajenky. Není nutno projít všechna
stanoviště za jeden den ani v pořadí podle čísel
v plánku, vše bude vyvěšeno nejméně tři týdny.
Pokud by se náhodou některý text stanoviště ztratil, dejte nám prosím vědět na tel. číslo
778 527 278 a my ho co nejdříve obnovíme.

číslo 1, březen 2021

Udělejte si na procházku Drásovem dostatek
času a to nejen na plnění úkolů na stanovištích,
ale i na další zajímavosti, které cestou můžete
objevit, potkat. Na webu najdete také diplom,
kterým můžete své děti odměnit za splněné
úkoly.

Zároveň bychom vás rády vyzvaly ke zdokumentování nebo ztvárnění vašich zážitků jakoukoli formou – fotografie, kresba, herbář, koláž,
pohádka, básnička, model, anketa, reportáž,…
(fantazii a vynalézavosti se meze nekladou).
Ze všech vašich prací, které nám doručíte, bychom pak rády uspořádaly v MŠ výstavu. Na
všechny tvořivé děti bude čekat po obnovení
provozu v MŠ malá odměna.
Hodně radosti a úsměvů na cestě Drásovem
přejí všechny paní učitelky MŠ Drásov

Smírčí kameny v Drásově
V úvodu si položíme otázku „Co jsou smírčí
kameny, popřípadě kříže?“
Jsou si velmi podobné, i když pocházejí z různých dob a vyskytují se v celé Evropě.
V přírodě jsou nejčastěji poblíž polních a lesních tratí, ale také na návsích obcí nebo také
zazděné ve zdech. Jsou zhotoveny z jednoho

číslo 1, březen 2021

kusu kamene opracovaného do tvaru kříže nebo kvádru na němž je zpravidla na čelní straně
vytesán kříž. Kromě kříže se na nich objevují
i další znamení. Na některých je vytesán i letopočet a i celý text. Jsou to objekty související
s trestním právem ve středověku a raném novověku. V těchto dobách chyběl veřejný zájem na
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pronásledování trestních činů.
A tak se stávalo, že pokud byla
spáchána vražda nebo nějaký
jiný trestný čin, mohlo dojít za
jistých okolností k uzavření
smírčí smlouvy mezi pachatelem a příbuznými jeho oběti.
Obě strany se dohodly na odškodnění, pachatel se obvykle
zavázal zaplatit určitou sumu,
podstoupit jiné projevy pokory, svoji vinu uznat a prosit za
odpuštění. Zhotovení a postavením smírčího kamene nebo
kříže bylo projevem jeho kajícnosti. Každý nalezený smírčí
kámen nebo kříž je zaznamenán v registru a má svoje evidenční číslo.
V Drásově máme tyto kamenné památky čtyři.
Dva smírčí kameny se nacházejí naproti vchodu do kostela. Jeden kámen
má rozměry 77 x 60 x 19 cm, má odlomenou
horní část a na zbytku je znatelný reliéf keltského kříže. V minulosti stál severozápadně od
obce za prvním můstkem cesty k vinohradům.
V celostátní registru má číslo 1659.
Další kámen s číslem 1660 stojí vedle předešlého také u kostela. Rozměry má 108 x 67 x 19
cm. Pískovcová deska směrem dolů se zužuje
a je na ní patrný nízký reliéf latinského kříže.

Původně stával na východní straně obce u bývalého mlýna.
Třetí smírčí kámen pod číslem 1786 je zazděn
ve hřbitovní zdi. Rozměry jsou 40 x 40 x ?. Na
kameni je rytina řeckého kříže, je z pískovce
a původně stával u cesty do Všechovic.
A poslední smírčí kámen má číslo v registru
2023. Je z červeného pískovce s latinským křížem v orámování. Je zasazen do věže drásovského kostela.
Ještě se uvádí pátý smírčí
kámen pod číslem 1718, který
stával na západním okraji
obce u domu č.p. 67. Na kameni byl reliéf latinského kříže.
O tomto kameni se zmiňuje
Franz v roce 1893.
Kříže pocházejí z doby třicetileté války a označovaly
hromadné vojenské hroby.
V našem okolí se křížové
kameny nacházejí také v Tišnově, ve Štěpánovicích, v Újezdě u Černé Hory, v Lažanech,
ve Veverské Bitýšce, v Kuřimi.

Zdroj: www.smircikrize.cz, www.
smírčí kříže a kameny.cz, Blanenský
deník, Kamenné kříže Čech a Moravy. Eva Nečasová – Křížové kameny a kamenné kříže okresu Blansko
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