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Vážení občané,
blíží se období letních prázdnin, dovolených a odpočinku a společně s tímto časem k vám
přichází letošní druhé vydání Drásovského zpravodaje. Na těchto stránkách vás budeme
informovat o událostech uplynulého čtvrtletí a o našich plánech a záměrech pro následující
období.

Zelená stuha v soutěži
Vesnice roku
V letošním roce soutěžil Drásov již počtvrté v soutěži Vesnice roku a s velkou radostí můžeme našim občanům oznámit, že jsme letos získali jedno
z nejvyšších ocenění v této soutěži, a to zelenou stuhu. Zelená stuha je oceněním za péči
o zeleň a životní prostředí. Hodnotící komise, která naši obec
navštívila dne 2. 6. 2017 v dopoledních hodinách, kladně
hodnotila veřejná prostranství
v Drásově, údržbu a okolí sakrálních staveb – křížků, údržbu veřejné zeleně i péči o zeleň v extravilánu
obce. Největší úspěch u porotců sklidily zejména
naše květinové a buxusové záhony, údržba trávníků, udržovaný park a mobiliář vhodně zapracovaný do zeleně a veřejných prostranství. Zelená stuha bude naší obci slavnostně předána dne

22. 7. 2017 ve Křtinách. S tímto oceněním je spojena také finanční odměna ze Státního fondu životního prostředí – dotace na další rozvoj veřejných prostranství a zeleně ve výši 400 000 Kč.
Drásov obstál v těžké konkurenci 17 soutěžících
obcí a bude Jihomoravský kraj reprezentovat
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v celostátním kole této soutěže,
kde budeme soutěžit o Zelenou stuhu ČR. Na konci měsíce
srpna můžeme očekávat návštěvu hodnotící komise celostátního kola, složenou ze zástupců ministerstev a odborných krajinářských a zahradnických institucí. Věříme, že vy
– naši občané, nám stejně jako
v minulosti pomůžete s údržbou a péčí o veřejné plochy před
vašimi domy. Nyní již není na
místě přemýšlet o tom, kdo co
vysadil a čí co je, neboť zde již
jde o prestiž celé naší obce, na
kterou již nyní po vítězství
v krajském kole můžeme být
velmi pyšni. Chtěla bych jako
starostka Drásova poděkovat
všem občanům, kteří se o plochy před svými domy starají,
nejde jen o sekání trávy, ale
většina lidí považuje za přirozené, že si zametou chodník,
vytrhají plevel a starají se
o obecní plochu před svým domem, jako by byla jejich vlastní. Bez těchto lidí, bychom podobného úspěchu nedosáhli.
Velké úsilí vynakládají také zaměstnanci obce, kteří bez ohledu na své funkční zařazení,
když je třeba, nebojí se vzít do
ruky motyku, či koště. A nelze
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zapomenout také na brigádníky – hodné a ochotné ženy, které nám pomohly při pletí a údržbě
záhonů. Velký dík tedy patří paní Libuši Vaculíkové, Aleně Dvořákové, Heleně Sobotíkové
a Tereze Mecerodové. Odhlédneme-li od toho,
zda soutěžíme nebo ne a jak v soutěži uspějeme,
když všichni přiložíme ruku k dílu, tou největší
odměnou nám bude krásné okolí našich domů a
vesnice, na kterou je radost se podívat. A to je
víc než všechna ocenění.

Nákup pozemku po výstavbu sociálního zařízení
Již několikrát jsme naše občany na stránkách
zpravodaje informovali o těžkostech a problémech
kauzy – výstavba domova pro seniory, který měl
stát na ulici Polní. Za účelem této výstavby obec
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v roce 2009 prodala pozemek
za zvýhodněnou cenu společnosti Living Area, tato společnost však zařízení nikdy nepostavila a již ani nepostaví.
V současnosti se stále táhne
soudní spor o tento pozemek
a nejeví se perspektiva, že by
celá záležitost byla pro Drásov nějak pozitivně dořešena.
Proto jsme se rozhodli v souvislosti s tvorbou nového územního plánu vytipovat jinou
a především vhodnější lokalitu
pro výstavbu zařízení pro seniory – zařízení rodinného tipu
pro občany Drásova, popřípadě z nejbližšího okolí. Po delší
době a velkém úsilí jsme zahájili jednání s majiteli pozemku
p. č. 1870 v k. ú. Drásov. Jedná
se o pole vedle fotbalového hřiště směrem k nové zástavbě.
Pozemek má dostatečnou velikost, je napojen na přístupovou komunikaci a z větší části
i na inženýrské sítě. Svojí rozlohou také skýtá možnost výstavby zařízení, které nebude
omezováno prostorově, s dostatkem zeleně, zahrady a parkových úprav. Uvedený pozemek je v místě mimo centrum,
v poměrně klidné lokalitě, zároveň však v dostatečné blízkosti od centra obce. S majiteli
pozemku byla dohodnuta cena
více než přátelská a to částka 600 Kč/m2, což je
cena pod cenou v místě obvyklou a pro obec je
velmi výhodná. V samotné kupní smlouvě je zakotveno, že tento pozemek bude použit výhradně
pro výstavbu sociálního zařízení a nebude komerčně využit pro výstavbu rodinných domů.
Původní majitelé projevili velkou dávku solidarity a vstřícnosti a nelze než konstatovat, že se
k naší obci zachovali více než šlechetně. Na
koupi tohoto pozemku byl sjednán úvěr u Komerční banky s velmi výhodnou úrokovou sazbou.
Nyní již bude probíhat proces začlenění tohoto
pozemku v rámci nového územního plánu do
ploch občanské vybavenosti. Drásovu se opět
skýtá naděje, že naši občané, kteří v obci prožili
svůj život nebo větší část života, i ve stáří, kdy
již nebudou schopni se o sebe tak dobře postarat,
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vybavení, bude knihovna přestěhována do nových prostor. Bohužel to pro naše čtenáře bude
znamenat určitý výpadek v provozu knihovny.
Přerušení provozu knihovny bude možné částečně kompenzovat větší výpůjčkou knih našim
čtenářům před uzavřením a stěhováním původní
knihovny. Věříme, že nové prostory, které budou
zprovozněny pravděpodobně koncem letošního
roku, budou dalším vítaným obohacením občanské vybavenosti v Drásově. V prostorách nové
knihovny pak bude sídlit také drásovská kronika
a vznikne zde tzv. kulturně informační centrum,
které bude do budoucna pořádat zájezdy, výstavy, divadla a další kulturní a společenské akce.
spočinou v důstojném a přátelském zařízení ve
své obci, nablízku svých vrstevníků a své rodiny.
V současné době žije v sociálních zařízeních pro
seniory v okolí (Tišnov, Předklášteří, Černá Hora)
7 našich občanů a dalších 16 má podáno žádosti.
O umístění našich občanů v jiných zařízeních
jsme nepátrali, ale je více než pravděpodobné,
že další naši občané žijí v různých zařízeních
mimo nejbližší okolí. Někteří občané Drásova, jak
jsme zaznamenali v průběhu posledních let, se
ani umístění v potřebném zařízení nedočkali
a zemřeli v ústraní za občasných návštěv Charity. Tak, jako jsme se výstavbou nové mateřské
školky postarali o naše nejmladší občánky, rádi
bychom se výstavbou domova pro seniory postarali i o ty nejstarší.

Rekonstrukce objektu č.p. 6 - KNIHOVNA
V minulých číslech Drásovského zpravodaje
jsme vás informovali o získání objektu č.p. 6
(Drábkovo) do majetku městyse Drásov. Nemovitost byla připsána na list vlastnictví obce v dubnu letošního roku a v květnu bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Do výběrového řízení se přihlásili 4 uchazeči, z nichž nejvýhodnější cenovou nabídku podala společnost
BalaSTAV Drásov. Dle uzavřené smlouvy o dílo,
by měla rekonstrukce tohoto objektu probíhat
v čase od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017. Poté je plánována instalace vnitřního vybavení a postupné
stěhování knih do nových prostor. Knihovnu,
která nyní sídlí v budově základní školy, bude
nutné z kapacitních důvodů o prázdninách vystěhovat, aby mohla být v těchto prostorách zřízena učebna pro prvňáčky. Knihy budou na podzim dočasně uskladněny na úřadě městyse a po
vyschnutí interiérů stavby a instalaci vnitřního
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Vyhodnocení dotazníků ÚP
V průběhu měsíce května probíhala distribuce
a následný sběr dotazníků, které naši občané
obdrželi v souvislosti s tvorbou nového územního plánu. Vyplněných dotazníků se nám sešlo
celkem 140 a jejich analýzou se nyní velmi podrobně zabývá paní Ing. Šímová – zpracovatelka
našeho nového územního plánu. Obecně lze
shrnout, že drtivá většina respondentů si v Drásově již nepřeje další rozvoj bytové výstavby
a upřednostňuje budování veřejných ploch, občanské vybavenosti, dětských a sportovních
hřišť. Dále občané vyjádřili tradiční zájem o větší nákupní centrum a o bankomat. Většina dotázaných si cení vesnického rázu naší obce, záhumenního hospodářství a je pro zachování tohoto
původního stylu.
Děkujeme všem, kteří se nad doručeným dotazníkem zamysleli a vyplněný jej odevzdali.
Výsledky dotazníkového šetření budou pro tvorbu nového územního plánu významným vodítkem
a občané budou zváni k účasti v jednotlivých
fázích vzniku tohoto významného dokumentu

Bankomat
Co se týká záležitosti bankomatu, tento problém byl v minulosti v Drásově již velmi podrobně diskutován a řešen. Znovu jsme prověřovali
aktuální stav a situace je bohužel stále taková,
že žádná banka nám sem bankomat nenainstaluje. Bankomaty banky instalují pouze tam, kde
je jistá požadovaná frekvence výběrů a to v případě naší obce lze přímo vyloučit. Naštěstí naši
obchodníci již přistoupili v drtivé většině na
možnost platby bezhotovostně platební kartou
a tuto možnost nyní zvažuje i náš úřad pro výběr
poplatků.
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Vyčištění drásovského potoka
V jarních měsících letošního roku byl vybagrován a vyčištěn drásovský potok Lubě. Čištění
potoka bylo zaměřeno na odstranění sedimentu
a nánosů nejrůznějšího původu ze dna koryta
a to v úseku intrávilánu a částečně také extravilánu obce. Práce prováděl speciální technikou
pan Málek z Lažan. Bylo až s podivem, co vše
z koryta potoku vybagroval. Kromě běžných odpadků typu různých barelů, starých bot, kusů
nábytku, pneumatik, byl vytažen z toku také
starý koberec, sedačky z aut a jiný velkoobjemový odpad. V minulosti zřejmě potok pro některé
občany sloužil jako sběrný dvůr. Nelze než doufat,
že se tyto praktiky již nebudou opakovat a potok
zůstane v maximální míře čistý.
Vážení občané, přeji vám krásné a pohodové prožití letních měsíců, odpočinek v rámci dovolených,
dětem slunečné prázdniny a načerpání sil a energie do dalších dní.
Mgr. Martina Bočková
starostka

Aktuální témata ze stavební oblasti
Ulice Polní
V letošním roce je plánována výstavba nové
komunikace v u. Polní. Ulice Polní je poslední ulicí vlevo navazující na ulici Malhostovickou.
Komunikace  je navržena v kategorii D1 – zklidněná komunikace se společným pěším a vozidlovým provozem s nadřazeným provozem pěším.
V rámci projektu je samozřejmě navrženo propojení ulice Polní s chodníkem podél krajské komunikace. Rekonstrukce bude spočívat v kompletní výměně konstrukčních vrstev jízdního
pásu místní komunikace a lokálním zpevnění
přilehlého přidruženého pásu po hranice stavebních pozemků. Přidružený prostor budou tvořit
sjezdy a vstupy k přilehlým nemovitostem a odstavné a manipulační plochy. V současné době je
připravováno výběrové řízení na dodavatele
stavby, stavební práce by měly být zahájeny
v měsíci srpen/září, dokončení prací pak v měsíci
říjen/listopad.  
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Ulice Školní
Ve druhé polovině letošního roku jsou také
naplánovány dvě stavební akce na ul. Školní.
První z nich je výměna vodovodního řadu včetně
domovních přípojek. Tato rekonstrukce vodovodu je ze strany Svazku vodovodů a kanalizací
Tišnovsko naplánována na měsíc červenec
a srpen. Po výměně vodovodního řadu bude na
ulici Školní probíhat kapacitní posílení výtlačné části potrubí splaškové kanalizace. Již v roce
2015 došlo k výraznému posílení čerpadel v přečerpávací stanici „ČS3“, nicméně relativně úzký
profil výtlačného potrubí v ulici Školní neumožňuje využít plnou kapacitu čerpadel. Po letošní
plánované opravě – posílení výtlačného potrubí,
bude již vytvořena dostatečná výkonová rezerva
na objem přepravované splaškové vody výtlačným potrubím. Stavební práce budou probíhat
v měsíci září/říjen, ulice bude stále průjezdná po
celou dobu opravy.
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Rekonstrukce sítí NN
Obyvatelé ul. Školní se stavebního ruchu nezbaví ani v roce 2018. Společnost E.ON Česká republika, s.r.o připravuje rozsáhlou investiční akci
v městysi Drásov – kompletní rekonstrukce sítí
NN. V částech, na kterých již byla provedena rekonstrukce povrchů a zeleně, je ze strany městyse odsouhlasena výměna ve „venkovním“ provedení, tedy kabelových svazků na sloupech. V ulicích, kde bude připravována rekonstrukce povrchů spol E.ON i městys preferuje zemní kabelové
vedení. První ulicí, kde je navrženo přeložení NN
do zemního kabelu je právě ulice Školní. V závislosti na rychlosti projekce nové polohy kabelu NN
a také povolení ze strany stavebního úřadu, budou
práce na ulici Školní pokračovat v roce 2018 rekonstrukcí NN a jako finální úprava povrchů
proběhne rekonstrukce chodníku a komunikace.
Věříme, že se vše podaří dokončit v roce 2018.
Rekonstrukce NN zemním kabelem je projektována dále na ulicích Hradčanská, Nová, Mal-

hostovická a Tišnovská. Na ulicích Všechovická,
Rafanda, Čedlosy je navržena obnova ve venkovním kabelovém vedení. Stavební práce budou
v etapách zahájeny od roku 2018.

Prodloužení splaškové kanalizace
ul. Všechovická
Další stavební akcí, která se uskuteční na severním konci městyse,  je prodloužení splaškové
kanalizace na ul. Všechovická. Projekt na prodloužení úseku cca 100 m splaškové kanalizace
vznikl již v roce 2014, v loňském roce se na realizaci podařily získat dotace z Jihomoravského
kraje a programu „Podpora v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod“. Stavební práce
budou zahájeny v měsíci září. V současné době
pracujeme na přípravě podkladů pro výběrové
řízení na zhotovitele stavby.
Ing. Tomáš Velecký
stavební referent městyse Drásov

Co přinesl končící školní rok…
Svůj první rok strávilo ve školních lavicích
37 prvňáčků, kteří se všichni naučili číst, psát
a počítat. To, jak je paní učitelky Holubová
a Baxantová připravily, mohli všichni rodiče
i blízcí posoudit při Slavnosti Slabikáře, jež proběhla 14. 6. Prvňáčci při této příležitosti přijali z rukou krále Jiřího zaslouženě titul ČTENÁŘ
a svou první knihu.
Svůj poslední rok naopak prožili ve škole žáci
ročníku devátého. A protože deváťáci jsou vždy
vůdčím hlasem školy, musím říct, že ti letošní
promlouvali jen v tom pozitivním světle. Zodpovědně se připravovali na polonézu, jíž uváděli
reprezentační ples školy, mnohokrát pomohli
při akcích pořádaných školou, letos poprvé pod
jejich taktovkou proběhl pohádkový les pro nejmenší žáčky školy i děti ze školy mateřské,
všichni jsou přijati na svoje vysněné školy (3 na
gymnázium, 17 na střední školu a 2 na učební
obor). V pondělí 19. 6. předstoupili se svými závěrečnými pracemi před porotu, aby předvedli,
co si odnášejí, co se naučili, čím jsou výjimeční.
To je právě to, co má výstup v podobě závěrečné práce na libovolné, nicméně opravdu niterné
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téma přinést. Má nás pedagogy přesvědčit
o tom, zda jsme svou práci odvedli dobře, zda
odchází sebejistí studenti schopní prosadit se,
vyjádřit svůj názor, prezentovat jej a obhájit. A ti
letošní vskutku jsou. Témata byla zaměřena
jak do volnočasové oblasti žáků, kde tito prokázali širokou míru znalosti, ať šlo např. o rybaření,
tanec jako sebevyjádření, běh, volejbal, drezúru
koní, cestování, výtvarnou tvorbu, ale zazněly
i filozoficky pojaté úvahy kladoucí otázky po dokonalosti, či našem zajetí ve světě technologií.
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A čím byl specifický ten letošní školní rok
i pro ostatní? Od 1. 9. 2016 realizuje naše škola
projekt „Šablony pro podporu vzdělávání na
ZŠ a MŠ Drásov” – reg. číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/
16_022/0002252, díky němuž působí ve škole
dva dny v týdnu psycholožka Mgr. Soňa Bajerová,
na niž se mohou obracet žáci školy i jejich rodiče.
Ve škole mateřské byla personální podporou
chůva, bohužel financována v souhlasu s podmínkami projektu pouze po dobu 7 měsíců. Podpořeny formou doučování pak byly děti potenciálně ohrožené školním neúspěchem. V roce následujícím proběhnou též vzdělávací aktivity pro
rodiče našich dětí.
Úzkou spolupráci jsme nově navázali s paní
Libuší Vyskočilovou, do jejíž Libušiny galerie
v Malhostovicích jsme s žáky opakovaně zavítali. Na podzim roku 2017 nás čeká vernisáž dětských obrazů, které ve spolupráci s umělkyní
v tvůrčím prostředí galerijního plenéru vznikly.
Z poznávacích cest za hranice republiky měli
v letošním roce žáci druhého stupně možnost
zavítat do Bratislavy a do Vídně, kde se vydávali po stopách histroie.
Nutno přiznat, že při akcích pořádaných pro
veřejnost ve venkovním prostředí nám v letošním roce příliš nepřálo počasí. Se sychravým
„nevlídnem“ jsme se potýkali při Bramboriádě,
hustý déšť zhatil Svatomartinská světýlka, která
pak proběhla v prostorách školy, velkému teplu
jsme vzdorovali při oslavě Dne dětí během Za-
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hradní slavnosti. Naopak velmi účelně jsme využili mezírku mezi přeháňkami s Pohádkovým
lesem.
Tradiční akce v prostorách školy spojené s přespáváním ve školní budově si užili žáci třetího
ročníku (Halloweenská noc) i žáci druhého ročníku (v intencích Noci s Andersenem Noc s Václavem Čtvrtkem). Realizována byla řada vzdělávacích akcí (první pomoc pro žáky 5. a 8. ročníku),
preventivní programy připravené Policií ČR,
Lesy ČR, Jeden svět na školách, programy zaměřené na kyberšikanu i další formy negativního
chování či závislostí.
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Žáci 4. ročníku přijeli velmi nadšeni z ekologicko-výukového programu realizovaného v Chaloupkách během školy v přírodě. Všichni žáci
1. a 2. ročníku absolvovali plavecký výcvik v plavecké škole Bublinka. Tradičně proběhl lyžařský
pobytový výcvik pro žáky 2. stupně, ale letos
poprvé přes 100 žáků prvního stupně využilo
možnosti absolvovat lyžařský nebo snowboardový výcvik ve Ski areálu v Olešnici pod odborným vedením instruktorů z lyžařské školy Newman School. Všichni začátečníci se během intenzivní čtyřdenní výuky naučili lyžovat a pokročilí
lyžaři zdokonalili svůj dosavadní styl, případně
ovládli snowboard.
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Na školní zahradě přibyly na jaře vyvýšené
záhony, které jsou určeny pro pěstování zeleniny
žáky školy, stejně tak úpravami prošel amfiteátr
v zahradě mateřské školy, kde přibyly dřevěné
sedáky.
A jak si stojí naši žáci ve vzdělávání? V letošním roce jsme byli ČŠI vybráni mezi školami, kde
probíhalo výběrové zjišťování úrovně žáků ve
znalostech z českého jazyka, angličtiny a výchovy k občanství. Toto se týkalo žáků devátého
ročníku. V celkovém hodnocení je v českém jazyce průměrná úspěšnost naší deváté třídy 73 %
(oproti 65 % průměru vzorku v ČR), co se týká
jednotlivých oblastí, nejlépe pak žáci obstáli
v porozumění textu, ovládají pravopis a mluvnici
(výrazně nad průměrem vzorku), ale i slovní zásobu a slovotvorbu. O úspěšnosti v anglickém
jazyce svědčí, že v celkovém hodnocení je průměrná úspěšnost naší deváté třídy 76 % (oproti
72 % průměru vzorku). Nejlépe si naši žáci stojí
v oblasti slovní zásoby, ve čtení s porozuměním,
v garamtice. V souhrném hodnocení výchovy
k občanství je průměrná úspěšnost naší deváté
třídy 74 % (oproti 68 % průměru vzorku). Celkově
můžeme konstatovat, že žáci devátého ročníku
obstáli ve všech sledovaných oblastech. Žáci
1.–4. ročníku měli výuku matematiky obohacenu
o prvky matematiky podle prof. Hejného, která
rozvíjí jejich potenciál, schopnost logické úvahy.
I v roce letošním se naši žáci zúčastnili řady
vědomostních, dovednostních i sportovních soutěží a velmi často byli úspěšní. V soutěži „S ko-
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runou, žezlem a jablkem“,
v konkurenci dvou stovek výtvarných a literárních prací, získala ocenění za 1. místo ve výtvarné části Magdaléna Baranová, žákyně 8. ročníku. V soutěži pořádané Muzeem města
Tišnova „Vlaky kolem nás“ se
umístila v kategorii 1. stupně
na 1. místě Patricie Chvátalová, na 2. místě Matyáš Žitník
a zvláštní cenu získala Linda
Kučerová. V kategorii mateřské
školy se umístil na 2. místě Lukáš Karásek ze třídy Zajíčků
a na 3. místě Adam Lusa ze
třídy Žabiček. V soutěži stejného vyhlašovatele doprovázející
výstavu „Kuk na zvuk“ obsadila 3. místo v kategorií žáků
1. stupně Eliška Votavová, za 3. místo v kategorii
žáků 2. stupně byla oceněna Eliška Slaninová,
za 2. místo Vojtěch Havel a mezi žáky 2. stupně
zvítězil se svým vizualizovaným sluchovým
zážitkem Jan Sokol. Zvláštní ocenění si pak za
kolektivní práci: G.Gerschwin – Rhapsody in
Blue odnesli žáci 6.A.
Do krajského kola vědomostní soutěže Astronomická olympiáda se probojovalo 16 žáků,
úspěšnými řešiteli krajského kola se staly Natálie Kanioková a Karolína Kvasničková z 9. třídy
a Andrea Homolková a Lenka Kanioková z 6. B.
Letošního 7. ročníku soutěže „Finanční gramotnost“ se zúčastnili pouze žáci II. stupně.
Cílem soutěže je změřit úroveň znalostí finanční
gramotnosti a tím působit preventivně především proti předlužení. Družstvo ve složení Michaela Dulínková, Karolína Kvasničková a Ladislav
Odehnal obsadilo 3. místo v okresním kole.
Tradičně se žáci obou stupňů školy zúčastnili
již 7. ročníku soutěže „SAPERE – vědět, jak žít“.
Tato prověřuje znalosti v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy. Do okresního a
krajského kola této soutěže postoupilo družstvo
žáků z II. kategorie – Pavel Gajdoš z 6. B, Natalie
Kanioková a Karolína Theimerová z 9. třídy. Toto
družstvo obsadilo v krajském kole 6. místo.
S velkým zájmem navštěvují děti všechny sportovně zaměřené kroužky. Novinkou letošního roku
pak bylo zapojení školy do pilotního projektu
MŠMT Hodina pohybu navíc, který je zaměřený
na posílení pohybových aktivit nejmladších žáků.
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Tato hodinová dispozice byla realizována podle
projeveného zájmu u žáků prvního až třetího ročníku v rámci školní družiny. Díky příznivým podmínkám letošní zimy se velké oblibě těšilo v rámci pohybových aktivit zejména bruslení.
V soutěži Kuřimská školní liga v miniházené
se v letošním školním roce umístily oba naše týmy
– Soptíci (děti z prvních a druhých tříd) a Mars
(třetí a čtvrté třídy) – ve své skupině na třetím
místě. Sérii zápasů naši žáci odehráli též ve volejbalu, kde obsadili v okresním finále mixů
2. st. 1. místo, 3. místo v okresním kole obsadily ve
své soutěži dívky 2. st., 1. místo v okresním kole
vybojovali chlapci 2. st., kteří pak zvítězili i v krajském kole. Zúčastnili jsme se též soutěží ve vybíjené, kde 1. místo v okrskovém turnaji připadlo
děvčatům, 5. místo v okrskovém turnaji chlapcům
a ve fotbalu: 1. místo v okrskové soutěži minifotbal obsadili starší žáci a následně 5.–8. místo
v kole okresním, 5. místo vybojovali sportovci
v okresním finále Mc Donald cupu. Úspěšní byli
naši žáci též ve florbalu: 3. místo obsadili v okrskovém turnaji mladších žáků, 4. místo v okrskovém turnaji starších žáků, 3. místo v okrskovém
turnaji dětí 1. stupně. Malým sportovcům na
tomto místě děkujeme za úspěšnou reprezentaci.
S nadcházejícím létem pak přejeme všem dětem, jejich rodičům, blízkým i všem obyvatelům
Drásova krásné a poklidné dny odpočinku, který
na každého z nás snad během letních měsíců čeká,
abychom načerpali sílu na další školní rok plný
zážitků, hledání, nalézání, objevování a poznání.
							
Mgr. Dana Veselá, Ph.D.,
ředitelka školy

9

Rada rodičů při MŠ Drásov
V letošním školním roce fungovala Rada rodičů při MŠ v novém složení: Mgr. Martina Špačková, Ing. Zdeňka Procházková, Bc. Monika Potůčková, Petra Adámková, Romana Velebová,
Alena Zouharová-Jůzová, Ilona Petranová.
Myslím, že se nám podařilo velmi úspěšně
navázat na již tradiční „školkové“ akce, kterými
jsou Velikonoční a Vánoční jarmark, a přispět
nejenom financemi naší drásovské školce a především dětem. Letos jsme díky jim získali do
školkové pokladny částku přes 30.000 Kč. Všechny peníze byly a ještě budou využity pouze na
akce plánované pro všechny děti z MŠ.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem,
kteří jakýmkoliv způsobem pomohli s přípravami, ať už osobně nebo finančně či jako sponzoři.
Veliké díky patří všem paním učitelkám, bez jejichž trpělivosti a vstřícnosti by to určitě nešlo
a paní ředitelce Mgr. Daně Veselé, která s námi
také velmi ochotně spolupracuje. Díky patří
samozřejmě i vedení městyse Drásov, které nám
vždy bez problémů vyjde vstříc.

Pohádková cesta 16. 6. 2017
V pátek 16. 6. jsme uspořádali dětem z mateřské
školky a 1., 2. a 3. třídy základní školy Pohádkovou
cestu. Původně byla plánovaná v areálu fotbalového hřiště, ale, bohužel, díky špatnému počasí
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jsme akci museli na poslední chvíli přesunout do
prostor kolem školy a školky. I tak se ale velmi
zdařila a spokojené byly nejenom děti. Všichni
měli možnost zasoutěžit si s vílami, čarodějnicemi, Křemílkem a Vochomůrkou, zaskákat si
v pytli s Bobem a Bobkem nebo si například
zazpívat s Šípkovou Růženkou. Na závěr byly
všechny děti odměněny drobnou sladkostí, pamětním listem a balíčkem s překvapením.
Chtěla bych též poděkovat žákům 8. a 9. tříd
naší základní školy a p. učitelce Janě Homolkové,
která s nimi celou Pohádkovou cestu nachystala.
Děti se svého úkolu zhostily opravdu velmi poctivě a připravily pro naše nejmenší příjemné
dopoledne s pohádkami.
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Pasování předškoláčků 20. 6. 2017
Poslední plánovanou akcí v tomto školním roce
bylo pasování předškoláků. Celkem jich letos
přechází z naší školky do prvních tříd 38. Během
programu děti společně nastoupily na hymnu
„studentů“ a poté byly slavnostně pasovány
králem Jiřím na školáky. Zpečetily to vypitím
nápoje moudrosti. Nejedno oko maminek nezůstalo suché. Následovala promenáda s aktovkami. Vyvrcholením programu bylo krájení dortu ve
tvaru aktovky a vypouštění balónků s přáním.
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Děti si mohly užít krásné odpoledne se svými
rodiči, kteří pro ně připravili bohaté pohoštění.
Každý budoucí prvňáček si odnesl jako vzpomínku na MŠ památníček, vyrobený třídní paní učitelkou a knížku s věnováním. Tímto všem moc
děkujeme za uskutečnění akce, nejenom děti
budou mít na co vzpomínat.
Za Radu rodičů Mgr. Martina Špačková
a Ing. Zdeňka Procházková
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Volejbal muži A
Přípravu na novou sezonu jsme zahájili 2. května, její první část potrvá do 29. června. Potom
dostanou hráči měsíční volno a sejdeme se opět
1. srpna. V průběhu přípravy nás jako každý
rok čeká účast na několika antukových turnajích, pro nás je nejdůležitější datum 12. srpna,
kdy se na kurtech za sokolovnou odehraje
19. ročník Poháru městyse Drásov – Memoriálu
Josefa Mrkose. Turnaj bude mít velice kvalitní
obsazení: prvoligová mužstva TJ Spartak Velké

Meziříčí a TJ Tesla Brno, druholigové týmy TJ
CETL Cargo Žďár n. Sázavou, TJ Holubice, VK
Napajedla, extraligoví junioři Volejbal Brno a dvě
naše mužstva.
Diváci se tedy mohou těšit na kvalitní sportovní podívanou stejně jako na něco dobrého
k snědku (guláš, udírna) i k zahnání žízně. Členové našeho oddílu zvou všechny sportovní příznivce: přijďte se v sobotu 12. srpna mezi nás pobavit a strávit hezký den, turnaj začíná v 9 hodin.
Miroslav Řezník

Letní přípravné období mládeže
Nezúčastněnému pozorovateli by se mohlo
zdát, že po skončení soutěžního období v dubnu
nastává pro mladé volejbalisty období nečinnosti. Pravda je ale přesně opačná. Tréninkové hodiny se přesouvají z haly ZŠ na kurty za sokolovnou a to již začátkem května po brigádě. V úterý,
středu a pátek družstva minivolejbalu, žáček,
kadetů a juniorů trénují v plné intenzitě na další
soutěžní období které začíná v září. Mladé volej-
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balisty čekají v létě přípravné turnaje a v srpnu
soustředění. Toto je rovněž období začlenění
nových mladších spoluhráčů do soutěžních kolektivů. Družstva juniorů a kadetů plánují účast
na mezinárodním volejbalové turnaji v maďarském Kapošváru. Na domácí půdě budeme pořádat minivolejbalové akce a tradiční předhodový
turnaj žákyň a kadetů.                               
Stanislav Slezák
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Stručná rekapitulace
loňského soutěžního ročníku
V končící volejbalové sezóně
měl Drásov pod hlavičkou ZŠ
TGM v kategorii starších minivolejbalistů tři družstva – dvě
v kategorii zelení (5. třída) a
jedno v kategorii modří (6. třída). Družstva hrají jako smíšená a jsou složena převážně
z děvčat (4 chlapci a 12 děvčat).
Mezi 32 družstvy v kategorii
zelení skončil Drásov na 8. a  9.
místě, v kategorii modří mezi
42 družstvy   na 10.místě. Konečné umístění všech družstev
po šesti turnajích v první třetině konečné tabulky je tedy dobrým výsledkem.
U družstev působili trenéři Pavel Dupal, Dominik Jaroš, Emil Čupera a Petr Málek.
Družstvo starších žákyň v uplynulé sezóně
startovalo v krajském přeboru a patřilo mezi věkově nejmladší družstva v této kategorii (6. až
8. třída). Družstvo mělo za cíl umístění v horní
polovině závěrečné tabulky. Startovalo celkem
32 družstev a cíl se podařilo obsazením 15. místa těsně splnit.
Po zdařilé kvalifikaci a prvních kolech se družstvo herně hodně propadlo a k lepším výkonům
se opět vrátilo až na konci sezóny. Děvčata herní
systém poměrně zvládla dobře, velké rezervy
však zůstávají v základní volejbalové technice.
Značná nemocnost a zranění umožnila hrát
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v kompletní sestavě pouze ve 2 z 8 kol. Protože
dívčí krajský přebor skončil již v únoru, družstvo
se po zbytek sezóny zúčastnilo několika turnajů – v Blansku, Brně-Líšni, Lulči, Šlapanicích
a Předklášteří. Tyto turnaje slouží především
k získávání zkušeností pro mladší hráčky, které
v příští sezóně družstvo doplní. Základní kostru
týmu – Katka Votavová, Nikola Málková, Hana
Klusková, Adéla Brázdová a Zuzka Landori –
doplňují Adéla Kubová, Adéla Vojancová, Kateřina Provazníková a Tea Studnicová (po sezóně
činnost ukončila). Do družstva nově přišly – Bára
Jelínková, Eliška Křivánková, Elena Rozbořilová a Petra Mezuláníková. Jako trenéři působili
Emil Čupera a Petr Málek, asistenti bratři Jarošové a Tomáš Rozman.
Hráčky a hráči drásovského
volejbalu se zúčastnili také soutěží v rámci Asociace školských sportovních klubů (AŠSK)
pod hlavičkou ZŠ TGM Drásov. Děvčata obsadila v okresním finále mezi devíti družstvy
3. místo. Chlapci okresní finále
vyhráli a vyhráli překvapivě
i finále krajské, když porazili
favorizované družstvo Brna.
V turnaji smíšených družstev
mladších žáků a žákyň Drásov
obsadil 5. místo. Družstva vedl
ve spolupráci s pedagogy Emil
Čupera.                                                            
EČ
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Pod vedením trenérů MUDr. Lukáše Pospíšila,
Sváti Kolaříka a Stanislava Slezáka skončilo žákovské družstvo na pátém místě JMK a vzhledem k nedostatku žáků potřebných ročníků nemůže VS Drásov
v následující sezóně družstvo žáků přihlásit.
Družstvo kadetů obsadilo třetí medailový stupínek a tyto medaile byly kadetům předány zástupcem vedení volejbalového svazu JMK na
výroční členské schůzi VS Drásov, která se kona-

la 7.dubna. Kadeti posílení o hráče z žákovského
družstva jsou již přihlášeni do nového ročníku
krajské kadetské soutěže. Největší radost nám
udělali junioři, kteří jednoznačně vyhráli soutěž kraje Vysočina a pro příští soutěžní období
výbor VS Drásov schválil jejich start v celostátní
první juniorské lize.
Přejeme všem mladým hráčům i hráčkám
pěkné prázdniny s volejbalem a hodně úspěchů
v novém soutěžním roce.
Stanislav Slezák

Drásovská stopa 2017
V sobotu 20.5. se konal 4. ročník turistického
pochodu Drásovská stopa. Počasí v tomto týdnu
bylo příjemné, předpověď na sobotu bohužel
slibovala všechno, jen ne pěkné počasí. Nakonec
se sice za celý den slunce neukázalo, ale mraky
déšť nakonec udržely a mokří byli někteří účastníci jen od vlastního potu. Na turistiku a cyklistiku vlastně skoro ideální počasí. Pouze cyklisté
na naší nejdelší trase 66 km, která vedla na
Vysočinu, si mnohdy sáhli až na dno svých sil,
protože kromě kopcovitého terénu podcenili
i povětrnostní podmínky. Předpověď počasí slibovala sice oblačnost, ale rozhodně ne tak nízké
teploty, které se tam vyskytly – cca 10 °C. A když
se k nim přidal silný protivítr, šlapalo se i z kopce,
jak jsem se dozvěděl z barvitého vyprávění některých účastníků.
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Prostě nic pro cyklistu v kraťasech a tričku
s krátkým rukávem – a že jich bylo. Tito ovšem
mají jistotu, že na letošní ročník jen tak nezapomenou.
Kratší cyklotrasy už nebyly tak drastické a je
potěšitelné, že na ně vyrážely i celé rodiny. Pěstujeme si tedy tolik potřebný dorost pro další
ročníky.
U pěších turistů byla nejsilnější účast na kratších trasách vedených v blízkém okolí Drásova,
ale přesto si dovolím vyzdvihnout účastníky naší
královny tras – 50 km pěší, kterou již počtvrté –
tedy se 100% účastí absolvovali Drásováci Aleš
Jelínek a Franta Ptačovský a již potřetí ji ušel pan
Květoslav Kos – ročník 1945.
Na nejkratších trasách pro nejmladší a jejich
rodiče opět nechyběl na trase záchytný bod
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v podobě kontrol se soutěžemi a odměnami nebo
opékáním špekáčků na hřišti. V cíli pak všichni
mohli doplnit energii iontovým nápojem z chmele a sladu, případně malinovkou, nebo cigárou
z udírny. (zdravou výživu nevedeme, protože pro
zdraví toho dnes už všichni udělali dost). Děti
naopak mohly zbytek energie vydat na skákacím
hradu. Odměnou všem pak byly pamětní listy
a upomínkové předměty.
A nyní pár čísel: Celkem se zúčastnilo 355 lidí,
čímž jsme opět vytvořili nový rekord. Na kole
vyrazilo 200 a pěšky pak 155 účastníků. Dospělých bylo 217 a dětí 138.
Na jenotlivých trasách byla účast následující:
Pěší:  6 km – 84
        12 km – 51
        19 km – 12   
        30 km – 5
        50 km – 3

Cyklo: 11 km – 52   
            31 km – 82
            41 km – 31
            66 km – 35

Účast podle obcí: Drásov 199, Brno 34, Tišnov
33, Malhostovice 27, Čebín 14, Kuřim 12, Blansko
5, Skalička 4, Říčany 4, Všechovice 3, Praha 3,
Dolní Loučky, Doubravník, Kotvrdovice a Štěpánovice po dvou a po jednom pak Strážek,
Unín, Doubravice n. S., Blučina, Chudčice, Předklášteří, Nuzířov, Velké Opatovice a Neslovice.
Nejmladším účastníkem byl Adam Pokorný  
a Kristýna Zemanová .
Nejstarším účastníkem celkově byl pan Jiří
Chmelík z Brna, 76 let, na trati 19 km pěší, Svatopluk Řehůřek z Tišnova, 75 let, na trati 66 km
cyklo a Květoslav Kos z Drásova, 71 let, na trati
50 km pěší.
Znovu chci moc poděkovat všem sponzorům,
kteří nás podpořili finančně i věcně a zároveň
všem lidem, kteří se jakkoliv podíleli na organizaci této akce – a nebylo jich málo.
Další ročník by měl proběhnout v sobotu 19. 5.
2018, tak snad se opět sejdeme v hojném počtu       
a uděláme si Stopu ještě lepší.
Omlouvám se všem, které
jsem nestihl vyzdvihnout nebo
urazit. Snad se mi to podaří
příště.
Za pořádající kavárnu Oáza,
SK Drásov a sdružení
Spolu v Drásově
Rostislav Matal
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Život v drásovském potoce Lubě z pohledu biologie
V určitých částech zdejšího potoka je k nalezení široké spektrum vodních bezobratlých organismů, které
označujeme jako bentické
(tzn. žijící při dně; bentos).
Mezi bentos zahrnujeme jak
organismy trvale obývající
vodní prostředí, tak i organismy, které tráví ve vodě
pouze část svého životního
cyklu (vajíčko-larva-kukla-dospělec). Početnou skupinou v našem potoce jsou
larvy chrostíků (Trichoptera), které používají nejrůznější organický i anorganický materiál (větvičky,
drobné kamínky, písek) ke
stavbě pouzder a rourek, ve
kterých žijí. Larva se ve
schránce později zakuklí
(kukla je zpravidla připevněna na pevném podkladu,
na kameni, v menším proudu) a kuklu posléze opouští
dospělý jedinec, který vylétá z hladiny a žije dál suchozemským způsobem života. Další významnou skupinou vodních toků jsou jepice (Ephemeroptera). V drásovském potoce byly identifikovány larvy běžných čeledí Baetidae a Heptagenidae. V neposlední řadě stojí za zmínku skupina drobných korýšů (Crustacea) –
blešivci. Blešivci jsou významnou složkou tekoucích
vod zejména díky své potravní biologii. Je pro ně
typická skeletizace listů napadaných do vody
(vyžrané kostřičky listů), jsou tzv. drtiči (shredders). Listí spadlé na hladinu je kolonizováno
houbami, bakteriemi a po nárůstu tohoto mikro-

biálního biofilmu jde o velmi
lukrativní zdroj potravy.
Blešivci list zčásti vyžerou
a jejich výkaly společně
s drobnými úlomky rostlinných těl tvoří další bohatou potravní nabídku pro
další organismy. Ty už se
nemusí živit listím, ale například filtrují materiál unášený vodou, nebo aktivně
sbírají a vyhledávají částečky potravy při dně, popřípadě jsou dravci.
Přítomnost vodních bezobratlých organismů je pro
tok vždy velmi důležitá. Jsou
dalším zdrojem potravy pro
ryby či ptáky, podílejí se na
samočistící schopnosti toku a například chrostíci se
stavbou svých schránek významným způsobem podílejí na recyklaci organické
hmoty v přírodě. V mnoha
publikacích se setkáme
s indexy diverzity, které kalkulují s počty nalezených
druhů organismů a na základě kterých lze pak určit
i stupeň čistoty a kvality
vodního toku. Většina druhů
těchto organismů je totiž
úzce spjata s přírodními  faktory jako jsou dostupnost
světla, teplota toku a koncentrace rozpuštěného kyslíku
ve vodě (= nasycení). Proto
jsou považovány za dobré
bioindikátory a jejich přítomnost v našem potoce (i když ne po celé délce) je
rozhodně pozitivním znakem pro okolní přírodu.
Bc. Elizabeth Bočková
studentka Přírodovědecké fakulty
Univerzita Palackého Olomouc
obor hydrobiologie
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