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Vážení občané.
První letošní vydání Drásovského zpravodaje je tradičně jarním vydáním, ve kterém se ohlížíme za uplynulým obdobím a hodnotíme události, které se týkají života v obci. Zároveň vás chceme informovat o plánovaných akcích, které nás v tomto roce čekají.

Podání dalších dotačních žádostí
Jako vždy na začátku kalendářního roku otvírá se možnost obcím, podat nejrůznější žádosti
o finanční podporu svých záměrů v různých
oblastech. V průběhu měsíce ledna byla podána žádost o dotaci z Ministerstva zemědělství
z programu obnovy venkovské zástavby – na
opravu márnice na drásovském hřbitově. Z dotačních programů Jihomoravského kraje byla
podána žádost o dotace na opravu zhavarované
části střechy technického zázemí za obecním
úřadem. Do programu podpory kultury jsme jako
každý rok podali žádost o finanční podporu tradičního letního festivalu Drásovské kulturní
léto. Do programu požární ochrany v rámci Jihomoravského kraje byla podána žádost o dotaci
na zajištění věcných prostředků pro naše hasiče
(protipožární obleky a přilby). Průběžně celý
rok podáváme žádosti o dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci lesního hospodářství
na úhradu části prací v našich obecních lesích.
Snažíme se touto cestou získat pro městys Drásov
maximum finančních prostředků pro realizaci

potřebných investičních i neinvestičních akcí tak,
aby byl rozpočet městyse Drásov zatížen v co
nejmenší míře.
Za bezesporu nejdůležitější v současné době
považujeme podání žádosti do Integrovaného
regionálního operačního programu evropských
fondů o dotaci na nástavbu dalšího patra základní školy na budově č. ev. 32 na drásovském
náměstí. Práce na této žádosti trvaly více než
2 měsíce a jen studie proveditelnosti obsahuje
70 stran analýz a strategií. Celý projekt zahrnující stavební část i veškeré vybavení představuje
rozpočet ve výši téměř 40 000 000 Kč. Jak jsme
již naše občany informovali v minulém zpravodaji, v nástavbě by měly být tři nové kmenové
učebny, dvě odborné učebny, pracoviště psychologa a multifunkční sál pro technické činnosti.
Žádost byla podána v polovině února. Nyní bude
probíhat několik měsíců hodnocení všech doručených žádostí. Po ukončení přijímání žádostí
vydal IROP oficiální vyjádření, že poptávka
několikanásobně převyšuje nabídku a dostane
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se zhruba na každý pátý projekt. Nezbývá, než
doufat v navýšení finanční alokace v tomto dotačním programu z jiných méně úspěšných dotačních titulů, aby bylo uspokojeno co nejvyšší
procento žadatelů. Přejme Drásovu v tomto projektu hodně štěstí.

Vytvoření společných školských obvodů
S výše uvedeným tématem nástavby školy
souvisí také problematika školských obvodů.
Podle školského zákona je každá obec povinna
dětem, které mají na území obce trvalý pobyt,
zajistit povinnou základní školní docházku a také
předškolní vzdělávání. Obec, která nezřizuje základní školu, je povinna vytvořit školský obvod
s obcí, která školu zřizuje ( spádovost). Pokud se
obce mezi sebou nedohodnou, o školském obvodu rozhodne krajský úřad. Vzhledem k tomu, že
do drásovské školy historicky chodily a chodí
děti z Malhostovic – Nuzířova, Čebína, Všechovic
a Skaličky, byly uzavřeny Smlouvy o vytvoření
společného školského obvodu s těmito obcemi.
Se starosty těchto obcí jsme se také dohodli, že
každá z obcí bude ze svého rozpočtu Drásovu
poskytovat finanční příspěvek na jednotlivé
žáky. Tyto finanční prostředky pak budou účelně
využívány na rozšiřování kapacity drásovské
školy, ať již se to bude týkat výše zmíněné nástavby, či úpravy jiných vhodných prostor na
kmenové učebny.
Odlišná situace je v předškolním vzdělávání.
Obec Malhostovice i obec Čebín mají svoji vlastní školku. Jiná je ovšem situace ve Všechovicích
a Skaličce, kde školku nemají. Děti ze Skaličky
a Všechovic k nám do školky také historicky
chodí, proto jsme se se starosty Všechovic a Skaličky dohodli na vytvoření společného školského obvodu pro předškolní vzdělávání a to na dobu
určitou do konce roku 2018. Zde byla ze strany
Drásova dána podmínka doby určité, neboť dle
novely školského zákona budou od roku 2020
k předškolnímu vzdělávání přijímány už dvouleté děti. Protože nedokážeme v současnosti predikovat, jak se bude vyvíjet kapacita naší nové
drásovské školky, bylo přikročeno k uzavření
smluv na dobu určitou. Všechovice a Skalička
tak dostávají časový prostor, který mohou využít
k přestavbě budovy bývalé školy ve Všechovicích
na mateřskou školu.
Uzavření smluv o společných školských obvodech schválila zastupitelstva všech obcí a na
základě těchto smluv budou zpracovány a vydány příslušné obecně závazné vyhlášky.
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Nový územní plán městyse Drásov
Jak jsme naše občany informovali, v letošním
roce se bude zpracovávat nový územní plán městyse Drásov. V průběhu měsíce února probíhalo
výběrové řízení na zpracovatele a pořizovatele
územního plánu. Do hodnotících kritérií zadavatele, kterým je městys Drásov, byla zahrnuta nejen
cena za uvedené dílo, ale také metody a způsob
zpracování díla. Vítězem výběrového řízení se
stala společnost STUDIO Ing. Lenka Šímová
z Českých Budějovic. Tato společnost úspěšně
tvoří územní plány měst a obcí po celé republice,
využívá moderních metod práce i hlubokých znalostí oboru územního plánování a stavebního
zákona. V současné době je vydána Veřejná vyhláška – Oznámení o projednávání návrhu zadání
územního plánu Drásov. Do doby vydání nového
územního plánu je v platnosti územní opatření
o stavební uzávěře. Rada městyse Drásov vydává
výjimky ze stavební uzávěry všem stavebníkům,
kteří splňují podmínky (přístupové komunikace,
dosah inženýrských sítí, charakter a struktura
zástavby) a jejichž stavby neohrožují ani nekomplikují proces tvorby nového územního plánu.

Drásovské sportoviště a zkušební provoz
kluziště
V minulém Drásovském zpravodaji jsme uváděli informace o našem novém sportovišti
a chystaném zkušebním provozu kluziště. Počasí nám přálo, zima byla mrazivá a tak se po desítkách let v Drásově opět bruslilo. Nové kluziště
využívali občané všech generací a věříme, že si
bruslení na novém kluzišti všichni užili. Bohužel
občas to dobré, co se snaží člověk pro druhé
vytvořit, bývá vykoupeno nevděkem, nekázní
a bezohledností. Již v průběhu provozu kluziště
byly četné problémy s dodržováním provozního
řádu, který někteří návštěvníci bohužel i z řad
rodičů v přítomnosti svých dětí nemínili dodržovat. Nerespektovaný zákaz vstupu s hokejkami
v době veřejného bruslení vedl dokonce k úrazu
dítěte. Někteří návštěvníci, přestože měli u sportoviště vyhrazeno provizorní parkoviště, najížděli auty až do samého areálu, neboť i těch dvacet
kroků ke kluziště bylo asi mnoho. I k samotnému
zařízení se mnozí nechovali hezky. A jaký je obrázek kluziště po první sezoně: špinavé mantinely – jak je neukáznění přelézali v botech od bláta
v době oblevy, fixou popsaný přístřešek, ulomený
kus lavice…(nedávno se dokonce jeden mladík
projížděl po kluzišti na motorce). Pokud bude
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poškozování zařízení sportoviště pokračovat,
nezbude nic jiného, než celý areál oplotit. K této
variantě však chceme přikročit jen v krajním
případě, neboť jsme chtěli v Drásově zbudovat
sportoviště otevřené, celoročně veřejně přístupné všem zájemcům.
V průběhu měsíců dubna a první polovině
května budou probíhat na sportovišti další práce,
budou položeny gumové koberce do betonových
podloží, které musí delší dobu vysychat, proběhne elektrifikace závlahy na tenisových kurtech,
bude provedeno kompletní osázení a ozelenění
celého areálu. V této době bude celé sportoviště
pro veřejnost uzavřeno.
Dne 27. 5. 2017 proběhne slavnostní otevření
nového drásovského sportoviště, na které jsou
všichni naši občané srdečně zváni.

Pošta Partner v Drásově
Konec měsíce března znamenal pro budovu
obecního úřadu bleskovou přestavbu stávající
pošty na pobočku Pošta Partner, kterou provozuje městys Drásov. Během čtyř dnů zmizelo veškeré staré vybavení a proběhly stavební úpravy
tak, aby pobočka mohla být uvedena od začátku
dubna do řádného provozu. Stavební práce
v tomto krátkém čase ( jeden víkend a necelé dva
pracovní dny) v nejvyšší kvalitě zajistil pan Vladimír Baláš z Drásova se svojí firmou Balastav,
za což mu patří vřelý dík nás všech. Nyní již poštu provozuje městys Drásov a obsluha přepážky – paní Jana Hanáková z Malhostovic, bude
nadále pracovat na pozici poštovní úřednice, nyní
již jako zaměstnanec úřadu městyse Drásov.
Městys Drásov si také zřídil živnost – výkon podnikatelské činnosti, aby mohl být provozovatelem
terminálu sazky a občané mohli na poště podávat
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sportku tak, jak byli zvyklí. Věříme, že si na novou
poštu v Drásově rychle zvykneme a že bude sloužit k užitku nás všech.

Nakladač Liebherr se osvědčil
Letošní mrazivá zima s velkým množstvím sněhu ukázala, že nákupem vlastní komunální techniky na údržbu komunikací jsme vsadili na správnou kartu. Nakladač byl pro zimní údržbu využíván na všech komunikacích městyse Drásov a na
základě smluv i na soukromých úsecích. Stejně
velký přínos měl tento stroj i při jarním úklidu komunikací, na který jsme doposud využívali čistící stroj mikroregionu Čebínka. Navíc byla zimní
i jarní údržba prováděna v době dle potřeb městyse, nikoli v termínech, kdy je volná kapacita
strojů. Práce na údržbě komunikací byly také
prováděny v nesrovnatelně vyšší kvalitě. Sečtením nákladů na zimní a jarní údržbu v loňském
roce jsme došli k závěru, že jsme nákupem vlastní komunální techniky jen za tato dvě období ušetřili z obecního rozpočtu cca 200 000 Kč + výdělek
stroje na komunikacích v soukromém majetku.
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Ohlédnutí za uplynulou společenskou
sezónou
Letošní plesová sezóna v Drásově opět potvrdila, že se naši občané umí a chtějí bavit a jednotlivé drásovské organizace ukázaly, že umí pro
své spoluobčany připravit krásné plesy, z nichž
každý má svou neopakovatelnou atmosféru.

Ples školy
Dne 28. 1. 2017 se uskutečnil 15 reprezentační
ples naší drásovské základní a mateřské školy.
Tradičně byl tento ples zahájen polonézou žáků
9. tříd a slavnostním šerpováním deváťáků, které je pro ně pomyslným rozloučením se základní
školou. Ples jako vždy doplňovala velmi hodnotná
tombola, jejíž výtěžek je věnován na podporu
školních aktivit.

Myslivecký ples
Plesovou sezónu v Drásově
tradičně zahajuje myslivecký
ples a letos tomu nebylo jinak.
14. ledna se drásovská sokolovně proměnila v jednu velikou
nádherně vyzdobenou myslivnu
a v doprovodu fanfáry trubačů
byl slavnostně zahájen tento
oblíbený ples. Velkým lákadlem
jako vždy byla mistrnná myslivecká kuchyně a bohatá tombola, kterou tvořily úlovky našich
šikovných myslivců.
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Fotbalový ples
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Maškarní ples
Jako každý rok, byla plesová
sezóna v Drásově zakončena
tradičním Maškarním plesem,
jehož pořadatelem je městys
Drásov. Drásovskou sokolovnu
zaplnilo velké množství masek
a porota, jako vždy složená ze
členů hudební skupiny Arcus,
vybírala tři nejlepší masky.
Na 3. místě se umístila vtipná
skupinová maska drásovských
mladých mužů – horská dráha,
2. místo obsadil náš pan místostarosta Ing. Jaroslav Podal
s maskou zlatého člověka a na
1. místě se umístila Iveta Pánková v masce zebry.
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Nezbývá než poděkovat všem
organizátorům a pořadatelům
plesů a místním sponzorům za
krásné dárky, které věnovali do
tombol.
Vážení občané, přeji vám
všem krásné velikonoční
svátky a příjemné prožití celého probíhajícího jarního
období.
Mgr. Martina Bočková
starostka
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Dvojnásobný úspěch z Drásova
Sportovec roku
Dne 14. 2. 2017 se uskutečnil v kině Réna
v Ivančicích slavnostní galavečer s vyhlášením
výsledků ankety Sportovec roku 2016 okr. Brno-venkov. V kategorii Trenér roku zvítězila naše
občanka, vedoucí TJJ Lucky Drásov paní MVDr.
Petra Cinerová. TJJ Lucky Drásov dlouhodobě

nejrůznějších akcí pro děti v Drásově, ať již je to
Svatomartinský průvod, Mikulášská jízda na
koních, či oslavy dne dětí. Přejeme paní MVDr.
Cinerové hodně úspěchů na poli sportovním,
pevné zdraví, hodně optimismu a vytrvalosti
a těšíme se na další spolupráci.

Podnikatel roku

reprezentuje městys Drásov na evropské i celosvětové úrovni ve voltiži. Mnohá ocenění a úspěchy daleko přesahující hranice naší země svědčí
o kvalitě práce paní doktorky Cinerové jak s koňmi, tak s mladými sportovci. Kromě sportu se
paní doktorka věnuje také hypoterapii. TJJ Lucky
Drásov také tradičně spolupracuje při pořádání
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Dne 17. 1. 2017 vyhlásila společnost EY pod
záštitou hejtmana Jihomoravského kraje, JUDr.
Bohumila Šimka vítěze krajské soutěže EY Podnikatel roku 2016 Jihomoravského kraje. Stal se
jím Ing. Martin Trtílek, ředitel a majitel společnosti PSI Drásov, spol. s.r.o. Jak se naši občané
měli možnost dozvědět v minulosti na stránkách našeho zpravodaje, tato společnost se zaměřuje na výrobu a vývoj měřících zařízení určených pro výzkum rostlin, řas a sinic. Vyrábí přístroje pro výzkumná pracoviště prestižních
světových univerzit i pro drobné zemědělce. Jedná se o zařízení na výzkum fotosyntézy, bio
paliv či vývoj nových léčiv z řas a sinic nebo například na měření obsahu cukru a antioxidantů
ve víně. Světově unikátní je např. jejich přístroj
pro detekci jednotlivých buněk v balastní vodě
(voda použitá ke stabilitě lodí) Balast Water Pen.
Ve společnosti PSI Drásov má své pracoviště
i Akademie věd. Společnost dodává své přístroje

7

Gratulujeme panu Trtílkovi k tomuto obrovskému úspěchu, děkujeme za pomoc, kterou naší
obci poskytuje a za nezištnou spolupráci.
Vyjádření oceněného:

např. do Austrálie, Německa, Thajska, Francie,
spolupracuje s předními světovými univerzitami.
Přístroje z drásovského PSI používají výzkumníci v laboratořích univerzit – v Princetonu, Stanfordu, Berkeley, Oxfordu, Cabridgi. (více je možno
se dočíst v časopise Forbes, březen 2017)
Pan Ing. Trtílek se vítězstvím v krajském kole
této soutěže stal finalistou celostátního kola
a dne 28. 2. 2017 v rámci slavnostního galavečera v Žofínském paláci v Praze převzal prestižní
ocenění EY Technologický podnikatel roku 2016
České republiky.

Vážení spoluobčané, Drásováci.
Jsem moc rád, že vám mohu oznámit, že se mi
podařilo získat dvě významná ocenění a to TECHNOLOGICKÝ PODNIKATEL ČR A PODNIKATEL
ROKU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE. Drásov se
tímto dostává do povědomí veřejnosti jako místo,
kde jsou chytří a pracovití lidé. Po celou dobu se
snažíme propagovat naši republiku a samozřejmě i místo, kde pracujeme a jsme jeho součástí.
To je náš Drásov. V této vesnici jsem potkal opravdu spoustu lidí, kteří jsou ochotni tvořit a pracovat do úmoru tak, aby se toto místo, kde žijeme
a pracujeme, stało místem o kterém se ví, kde věci
fungují, lidem se dobře žije a jsou zde šťastní.
Osobně jsem se přesvědčil, že je bohužel i pár jedinců, kteří se snaží rozvoj Drásova brzdit a aniž
by sami něčím přispěli, hází klacky pod nohy
těm, kteří pro obec pracují. Já za sebe se budu dál
snažit dělat pro Drásov maximum a pokusím se
ho dál prosazovat ve světě jak to jen půjde.
Martin Trtílek

Z historie SDH Drásov
Sbor dobrovolných hasičů v Drásově byl založen 10. května 1881. Starostou spolku byl zvolen
František Ondráček, který byl zároveň starostou obce. Zakládajících členů spolku bylo 34.
Ve vybavení spolku byla čtyřkolová ruční stříkačka od firmy Josef Hakl z Vídně, která byla
v hodnotě 1005 zlatých, což v té době bylo značné jmění.
V době založení sboru obec stanovila zvláštní
prémii 5 zlatých tomu, kdo v případě požáru dodá
své koně první ke stříkačce.
Příprava členů hasičského spolku spočívala
v pětitýdenním cvičení členů, které vedl za 50
zlatých polský emigrant Braš z Králova Pole.
Zajímavostí je, že již v roce 1876 měl Drásov
skupinu dobrovolných mužů, jejichž vybavením
byla ruční stříkačka s příslušenstvím, ale není
popsáno, jak vypadala a fungovala, dále 3 lejty,
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2 velké háky, 1 žebřík a 3 putny a lopaty. Dále
bylo nařízeno, že každá domácnost musela mít
v domě 1 až 2 kýble, nebo putny na vodu, písek
a lopaty, které byly určené jen pro případy požáru.
Z historie víme, že největší požár v Drásově byl
v roce 1849, kde shořelo najednou několik stodol.
Dle kroniky měly být 3, další stavení byly poškozeny.
V roce 1911 proběhla velká oslava trvání 30 let
sboru dobrovolných hasičů, která spočívala v předání záslužných medailí členům. Oslava se konala 25. června a hlavní program probíhal v parku.
Děsivá zpráva mobilizace v roce 1914 zardousila všechny radostné dojmy a nemilosrdná výzva
k nástupu do války odvolala řadu členů.
10. května roku 1931 proběhla slavnost 50 let
trvání SDH. Slavnost spočívala v položení věnců
na místním hřbitově a předání čestných medailí
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posledním pěti zakládajícím členům sboru za
50 let činnosti. Slavnost byla zakončena veřejným
cvičením v parku.
V letech 1939 až 1945 v období druhé světové
války bylo hasičstvo sevřeno do těsné atmosféry
válečné kázně. Sbor omezil svou činnost na poskytování první pomoci při likvidaci vzniklých
požárů, vlastní technická činnost se prováděla
dle vydaných nařízení a určených směrnic.
28. prosince 1950 byl příkaz k provedení reorganizace sborů, čímž zanikl název sboru dobrovolných hasičů a byl ustanoven nový sbor
s názvem Místní hasičská jednota. V té době měl
67 členů.
Zároveň se změnil Československý svaz hasičstva na název Československý svaz požární
ochrany. Současně se změnily názvy krajských,
okresních a místních jednot.
V roce 1954 proběhla oprava zbrojnice, která
spočívala ve vybetonování podlahy a postavení
montážní jámy pro opravu aut.
V roce 1958 se počet členů skládal ze 40 mužů
a 18 žáků. V dubnu jim byl přidělen vůz TATRA
805.
V roce 1981 byly oslavy sto let trvání sboru.
Součástí oslavy bylo velké námětové cvičení na
hřišti, předváděla se požární technika, dále se konala slavnostní schůze a večer společenská zábava v sokolovně. V té době bylo 43 členů. Členové
sboru se účastnili výjezdů k požárům, prováděli
prohlídky komínů v obytných domech, soutěže
požárních družstev, sběr druhotných surovin.
V roce 1987 měl Svaz požární ochrany (ve
zkratce SPO) ve stavu i 7 žen, které tvořily družstvo. V soutěžích se toto družstvo žen umístilo
na pátém místě z 22 družstev. V tomto roce byl
získán první cisternový automobil Š 706 CAS.
Rok 1989 přinesl hodně změn do našeho života. Nejen, že proběhla Sametová revoluce, ale začaly se vracet staré názvy organizací. Od 2. června
roku 1990 vešel v platnost nový celorepublikový
název organizace pod názvem Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska. Od této chvíle se opět
začal používat název Sbor dobrovolných hasičů.
Drásovský Svaz dobrovolných hasičů má ve svém
stavu 40 mužů a 3 ženy. Jejich činnost je stejná
jako v minulosti – cvičení, soutěže, prohlídky
domů. Navíc svaz propůjčuje svoje místnosti
v části zbrojnice pro veřejnou činnost organizací
a pro jubilejní oslavy svých členů.
Od 15. června 2001 probíhaly oslavy 120 let
trvání SDH. Tyto oslavy se protáhly na pátek
a sobotu. V pátek byl uspořádán ohňostroj a fontána u potoka. V sobotu byl uspořádán slavnost-
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ní pochod, předány vyznamenání zasloužilým
členům, proběhlo kladení věnců na hřbitově,
odpoledne ukázky zásahu při požáru se starou
i moderní technikou na náměstí. Večer byla uspořádána zábava. V té době bylo 44 členů.
Dne 28. října 2004 proběhla pro naše SDH důležitá akce a to předání nového požárního vozidla
TATRA 815 – CAS 32 za přítomnosti ministra
vnitra Bublana a poslance Haška.
V červnu roku 2005 proběhlo na hasičské zbrojnici rozšíření garážových prostor. Tento prostor
vznikl po bývalém obchodě.
V této době vznikl velký požár na hradě Pernštejně. Jeho hašení se naše jednotka rovněž zúčastnila.
V roce 2008 a to od 30. června proběhla celková generální oprava hasičské zbrojnice.
V roce 2010 náš sbor začal pořádat pálení čarodějnic, které probíhá každoročně.
V roce 2011 proběhly oslavy 130 let založení
SDH. Oslavy byly zahájeny posvěcením nového
praporu Svazu dobrovolných hasičů v kostele.
Pak následovala oslava na fotbalovém hřišti.
V roce 2012 byl týdenní požár lesního pozemku
v Bzenci. V rámci vyhlášení zvláštního stupně
poplachu byl nasazen náš sbor i s okolními sbory.
Koncem roku 2015 byla dokončena Městysem
Drásov rekonstrukce části hasičky (spodní část
hasičky), která slouží pro parkování vozidla Avia.
V návaznosti na opravy v roce 2016 byla dokončena Městysem Drásov rekonstrukce hlavní budovy hasičské zbrojnice. Na této rekonstrukci se
podílel i Jihomoravský kraj svou dotací.
17.–18. června 2016 proběhly oslavy 135 let od
založení našeho sboru.
Tak jako při všech výročích probíhaly tyto
oslavy ve stejném duchu.
V pátek byla uspořádána slavnostní schůze
SDH, kde byly předány krajskou starostkou SDH
vyznamenání jednotlivým členům.
V sobotu se oslavy přesunuly do Drásovského
parku. Zde probíhaly ukázky hasičské techniky
a hasičského zásahu. Oslavy byly zakončeny
v pozdních večerních hodinách světelnou fontánou.
Náš sbor se nadále snaží modernizovat své
zásahové vybavení a rozšiřovat svou členskou
základnu. V posledním roce se podařilo v rámci
Sboru dobrovolných hasičů založit i dětské družstvo. Doufáme, že tato generace bude pokračovat
v tradicích a práci nás i našich předků.
Sítař Radek
starosta SDH Drásov
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Zpráva o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů
za rok 2016
Sbor dobrovolných hasičů v Drásově má k dnešnímu dni 83 členů, z čehož je 43 mužů, 10 žen
a 28 dětí. V loňském roce bylo do našich řad přijato 32 nových členů. Zásahová jednotka má
17 členů: 4 velitele, 4 strojníky a 9 členů družstva.
Oprávnění na dýchací techniku má 9 členů. Dva
členové absolvovali kurs na práci s motorovou
pilou.
Za rok 2016 bylo vyhlášeno celkem 14 výjezdů.
Z toho k 9 požárům, 3 x k planému poplachu a 1 x
technická pomoc (úmrtí v lesním pozemku na
Skaličce). Výbor našeho sboru, který má 11 členů,
se v roce 2014 sešel celkem 10 x při účasti 82%.

V průběhu roku 2016 proběhly následující akce
V březnu 2016 byly započaty stavební úpravy
a rozšíření zasedací místnosti, které jsme prováděli za pomoci městyse Drásov vlastními silami.
9. dubna jsme se zúčastnili pálení klestí na
lesním pozemku v majetku městyse Drásov.
30. dubna jsme již tradičně uspořádali pálení
čarodějnic.
17.–18. června proběhly oslavy 135 let založení
našeho sboru. Oslavy byly zahájeny v pátek slav-
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nostní členskou schůzí a v sobotu se oslavy přesunuly do Drásovského parku. Zde probíhali od
odpoledních hodin ukázky hasičské techniky.
Oslavy bily zakončeny fontánou.
13. srpna náš sbor pomohl SDH Heroltice při
konání závodu Žďárské ligy, kde jsme naším cisternovým vozem zajišťovali dopravu vody.
Koncem srpna jsme se již po několikáté zúčastnili Drásovského kulturního léta pořádaného Městysem Drásov. Zde jsme měli na starosti
udírnu a požární dohled.
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20. září bylo založeno družstvo dětí.
15. října se konal každoroční sběr železa.
V letních měsících jsme na žádost městyse
zalévali místní zeleň. Provedli jsme celkem 10 výjezdů, spotřebováno bylo cca 82 000 litrů vody
a odpracováno 80 hodin.
Na přelomu října a listopadu se připravovaly
auta na technickou kontrolu, která poté s menšími výhradami úspěšně proběhla.
Koncem roku 2016 byla dokončena Městysem
Drásov rekonstrukce hlavní hasičské zbrojnice.
Během roku 2016 bylo dvakrát požádáno o dotace JMK za spoluúčasti městyse Drásov na výstroj
a výzbroj a opravu hasičské budovy. Jednou bylo
žádáno Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na
nákup nového cisternového automobilu. Tato žádost byla zamítnuta.
Z přidělených dotací bylo zakoupeno pro zásahovou jednotku následující vybavení motorová pila Stihl, tři zásahové
ochranné obleky, 2x zásahová
přilba Gallet, 3x pracovní stejnokroj PSII, 12 hadic a jeden
rozdělovač.
Z dalších přidělených dotací
od JMK bylo zakoupeno osm
kusů vycházkových stejnokrojů
a další peníze z toho byly použity na oslavy 135 let založení
sboru.
Sítař Radek
starosta SDH Drásov
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Drásovská pobočka
Základní umělecké školy Tišnov finišuje
S jarem přichází mnoho krásných věcí. Na ZUŠ
Tišnov k nim právem přičítáme žákovské závěrečné besídky a absolventské koncerty. Předpokladem kvalitních uměleckých výkonů je vždy
časté a důkladné cvičení, i když o kráse právě
takového cvičení si žák či žákyně na pozadí pučícího jara může myslet ledacos. Přesto ve výsledku si každý a každá z nich takříkajíc utrhne
ovoce svého snažení. Už teď na jaře – nemusí
čekat až do léta, natož do podzimu.
V prostorách zdejší Základní školy TGM, kde
působí i drásovská pobočka ZUŠ Tišnov, proběhne v pondělí 22. května 2017 tradiční „Májová besídka“ pobočky. Od 17.00 hodin bude znít

hudba vážná, populární a lidová
a zahrají ji sólisté i různé nástrojové sestavy. Přijměte, prosím,
pozvání žáků a učitelů drásovské pobočky ZUŠ Tišnov na tuto
poslední její akci ve školním
roce 2016/2017!
Poděkování rodičům i dalším
příbuzným za podporu dětí ve
hře na nástroj vyjadřuje a krásné prožití jara i léta 2017 všem
přeje kolektiv učitelů drásovské
pobočky: MgA. Libor Bartoník,
Bc. Miroslav Falta a Zdeněk Vašíček, Ph. D.
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Oslavy 75 let SK Drásov
1942–2017
Zveme všechny bývalé a současné hráče, fanoušky i kritiky
a příznivce fotbalu na 75. oslavy založení fotbalového oddílu
SK Drásov, které se uskuteční
24. 6. 2017.
Můžete se těšit na zápasy
všech našich týmů, výstavu
fotografií, setkání bývalých
členů, atrakce pro děti a bohaté
občerstvení. Vrcholem události
bude zápas drásovských starých pánů se starou gardou
Zbrojovky Brno 78.
Program bude upřesněn.
V souvislosti s přípravou
publikace k 75. výročí založení SK Drásov žádáme všechny
drásovské fotbalisty, jejich rodinné příslušníky
a všechny občany Drásova a okolí o prozkoumání
rodinných archivů a o zapůjčení fotografií nebo
jiných dokumentů související s drásovským fot-

balem. Uvítáme i případné osobní vzpomínky.
O případných dokumentech na zápůjčku mě informujte osobně, telefonicky (604 223 091) nebo
mailem (fotbal @drasov.cz).
Za SK Drásov Zdeněk Homolka
předseda SK Drásov

Zakončení volejbalové sezóny mládeže
2016/2017 VS Drásov
Drásovský mládežnický volejbal se letos zúčastnil celkem v pěti soutěžních kategoriích. V rámci
mistrovských soutěží JMK se poprvé účastnilo
družstvo žaček a již tradičně jsme obsadili i kategorii žáků a kadetů. V kraji Vysočina jsme současně odehráli soutěž juniorů. Naši nejmenší,
minivolejbalisté, se pod hlavičkou ZŠ účastnili
krajského přeboru JMK s několika družstvy.

Minivolejbal
Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo oddíl
minivolejbalu 34 dětí pod vedením tří trenérek.
Rozděleni byli do kategorií „žlutý“ (1.a 2. třída),
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„oranžový“ (2.a 3. třída) a „červený“ (4. třída).
Tento rok se trénovalo v mladší minivolejbalové
kategorii pravidelně 1x týdně 1,5 hodiny v hale za
školou. Výjimečně byly zařazeny nedělní tréninky. Děti se zúčastnili 5-ti turnajů (2xBrno, Hustopeče, Břeclav, Letovice) v rámci jihomoravského
kraje. V konkurenci cca 150 týmů drásovské týmy
pravidelně dosahovaly výborných umístění,
z několika turnajů si odnesly i umístění na 1.–3.
místech. V prosinci jsme pro děti a jejich rodiče
uspořádali pravidelný mikulášský turnaj a stejně
jako loni plánujeme zakončení sezóny se závěrečným turnajem a slavnostním „přeřazením“ dětí
do vyšší „zelené“ a „modré“ kategorie.
A. Obručová
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Žákyně
Letošní premiérový start v soutěži KP družstva žaček překvapil
jak trenéry, tak i samotné hráčky.
V kvalifikaci jim los přál a tak žačky VS Drásov začínali svou první
soutěž v horních příčkách tabulky
z 32 přihlášených družstev kraje.
Jejich herní výsledky odrážely
některé technické nedostatky,
sice nahrazené bojovností a snahou, ale to na udržení se na horních příčkách nestačilo a tak se
během soutěže postupně propadali do středu tabulky.
Konečné 15. místo v tabulce je
závěrečným výsledkem působení
v sezóně 2016/2017. Trenéři ing.
Čupera a Peca Málek vyhodnotili
výsledek jako očekávaný a vzhledem k vzrůstající kvalitě družstva jako velmi
nadějný pro nastávající sezónu. Pro příští soutěžní období si tedy jasně stanovili umístění do
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osmého místa tabulky a účast ve finálových bojích krajské volejbalové soutěže. Přejme jim proto,
ať se daří.
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Žáci
Minulé sezóny se krajské soutěže účastnila dvě drásovská,
žákovská družstva. Pro nové
soutěžní období 2016/2017 jsme
přihlásili, po odchodu několika
hráčů jedno družstvo. Trenéru
MUDr. Pospíšilovi připadl těžký
úkol sestavit tým, ze zkušených
žákovských matadorů a na druhé straně s žáky, kteří jak říkáme, se po hřišti teprve učí chodit. Po překvapivé výhře v kvalifikaci si zahráli drásovští žáci
v první skupině, kterou ale neudrželi a v průběhu soutěže
hráli převážně v druhé skupině, tedyo umístění
na čtvrtém až osmém místě. Celkové páté místo
tedy nebylo překvapením ale ani zklamáním.
Pro příští sezónu kategorii žáků nepřihlásíme,

starší žáci odejdou do družstva kadetů a náhradu za ně již nemáme. Proto se obracím na rodiče
a kluky ve věku 8–13 let, přijďte se podívat, rádi
vás uvítáme v našich řadách.

Žáci JMK 2016/2017
p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

družstvo
utk. V3 V2 P1 P0 sety míče body
SK Volejbal Brno, z.s. A
14
14
11 10
14 14:14 14:16
121
TJ Sokol Brno I
13 12
14
14 12 13:13 13:14
118
VK Pegas Znojmo A
12 13 12 13 13 12:12 12:12
111
Volejbal Vyškov
10
11 10 12
11 10:11
9:6
90
INTERTECH VS Drásov
11
9
9
9
9
8:9 10:10
84
TJ Sokol Letovice
6
10 13
0
10 11:10
11:8
79
TJ Sokol Bučovice
9
8
8
8
8
9:7
6:2
65
TJ Lokomotiva Břeclav
8
7
6
7
5
4:6
8:4
55
VK Pegas Znojmo B
7
4
3
2
4
6:8
7:0
41
TJ Lokomotiva – Ingstav Brno
5
5
5
6
7
5:4
3:0
40
TJ Minerva Boskovice
2
6
7
5
6
7:3
2:0
38
SK Volejbal Brno, z.s. B
4
3
1
1
1
2:5
5:0
22
TJ Tesla Brno
3
1
2
3
2
3:2
4:0
20
TJ Sokol Šlapanice u Brna
1
2
4
4
3
1:1
1:0
17

Kadeti
Kadetské družstvo INTERTECH VS Drásov jsme přihlásili rovnou do dvou soutěží. Za
účasti osmi týmů odehráli přebor kadetů JMK a za účasti čtyř
týmů juniorskou soutěž v kraji
Vysočina. Celou kadetskou soutěž odehrálo družstvo v první
skupině a v celkovém výsledku
nám chyběl jeden bod k získání
stříbrného stupínku. Ale i tak
je bronzová medaile v rámci
JMK dobrým výsledkem.
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Kadeti JMK 2016/2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Družstvo
Sokol Brno I
Sokol Kojetín
VS Drásov
Volejbal Vyškov
Sokol Šlapanice
Sokol Česká T.
Sokol Letovice
Sokol Bučovice

1. kolo
8
7
6
3
5
4
1
2

2. kolo
8
7
3
5
2
6
4
1

3. kolo
8
6
7
4
3
2
5
1

4. kolo
8
4
7
5
6
2
3
1

celkem
56
24
23
17
16
14
13
5
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V soutěži juniorů krajského přeboru Vysočiny,
jsme neponechali nic náhodě. Po loňském 4. místě bylo jasné, že máme navíc a to jsme od začátku dokazovali. Herní projev mladého kadetského
družstva celkově převyšoval ostatní juniorské

zúčastněné celky. Takže vítězné tažení Vysočinou a zlatá medaile byla odměnou za vynikající
výkon. Pro další soutěžní období bude toto družstvo přihlášeno do první volejbalové ligy. Uvidíme
jak se jim povede.
S. Slezák

Junioři VYS 2016/2017
1.
2.
3.
4.

INTERTECH VS Drásov
ŠSK Demlova Jihlava A
ŠSK Demlova Jihlava B
TJ ŠSK Active-SVČ Žďár n. S.

24 12
24 9
24 6
24 6

3
5
3
4

2 7
3 7
7 8
3 11

32:21
31:25
25:33
23:32

1173:1081
1207:1180
1189:1237
1126:1197

44
40
31
29

Volejbal muži A
Po nepříliš vydařené první polovině soutěže,
kdy nám s bilancí 9 výher, 9 porážek a ziskem
27 bodů patřila 6. příčka tabulky jsme do odvetné části vstoupili důležitými výhrami nad Šlapanicemi, což nás opět vrátilo do boje o 3. místo.
Také v dalším průběhu soutěže naši hráči odváděli podstatně lepší výkony, než na podzim.
Škoda, že vysokou výkonnostní laťku nedokázali
udržet ve všech utkáních. Mrzí nás především
ztráty v Hlučíně či Ostravě, tedy s týmy, které
skončily v konečné tabulce za námi. Velice nás
naopak potěšil výkon mužstva v posledním dvojutkání s vítězem soutěže Bučovicemi, kdy hráči
předvedli výborný volejbal a favorita dokázali po-
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razit dvakrát poměrem 3:1. Byla to nejlepší odměna pro naše příznivce, kteří nás podporovali
i tehdy, kdy se příliš nedařilo, za což jim patří
naše poděkování.
V konečné tabulce jsme stejně jako loni skončili na čtvrtém místě se stejným ziskem 68 bodů jako třetí Šlapanice. Při pohledu na bilanci
druhé poloviny soutěže (13 výher, 5 porážek)
je zřejmé kdy a kde jsme přišli o třetí místo.
Nyní si hráči užívají zaslouženého odpočinku,
přípravu na novou sezonu zahájíme 2. května
a 8. května nás čeká start na prestižní Velké ceně
Brna.
Miroslav Řezník
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Novinářská historie
V dnešní době se o Drásově nejen mluví, ale
také se píše nejen v regionálních časopisech.
Ale také dříve se psalo o Drásově. Náhodou se
mně dostaly do rukou noviny z roku 1985, kde
byl článek o Drásově a rád se s vámi podělím
o jeho obsahu.
Jedná se o noviny „Lidová demokracie“ ze dne
18. května 1985. Název článku je „Drásov v dlani lesů“. Autorem byl Ing. Janlist. Píše o historii
a tehdejší situaci v Drásově.
Článek je upravený, protože je obsáhlý.
Historie Drásova sahá do první poloviny 13. století. O zdejší faře je zmínka již v roce 1259.
Význam obce dokazuje věž kostela vystavěná
z lomového kamene, zdi až 2 metry silné, románská okénka a střílny. Kostel obehnán vysokou
zdí s ochozem a příkopem. Obec je rozšiřována
od kostela dolů k potoku Lubě. Opevněný kostel,
ulicovité náměstí také ohrazené, šlo vlastně
o hrázenou osadu – město uvedl „Vlastivědný
věstník moravský“. Do tohoto „města“ se vstupovalo dvěma branami. Horní brána byla u kostela a zbořena byla v roce 1864 a dolní byla
u potoka a zanikla již dříve. Také hradby vzaly
za své, když obyvatelé použili materiál k přestavbě svých domů.
Dříve hradby sloužily v dobách válek, hlavně
husitských. Nevyhnuly se ani Drásovu, tehdy ležícímu na důležité cestě z Tišnova přes Drásov
do Kuřimi a dále do Brna. Úpadek nastal v 15. století. Drásov ztratil trhy, což bylo výsadou měst.
Také došlo k výhodnějšímu spojení Tišnov–Brno
přes Hradčany a Čebín.
V kostele z 13. století byly v roce 1932 při instalaci elektrického osvětlení objeveny prastaré
pestrobarevné fresky. Byť v sousedství kostela
již nestojí brána do města vstupuje se na širokou upravenou náves, domy po obou stranách
a na levé straně uprostřed široké ulice dominuje
budova JZD a na pravé straně sokolovna. Na
jižním konci obce směrem k Čebínu je druhá
dominanta a to elektrotechnická továrna MEZ
Drásov.
Ani přesun silnice a železniční trati nesnížily
význam Drásova. Naopak tím, že získal v posledních letech všechny „městské“ vymoženosti
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vodovod, kanalizaci, zemní plyn, zdravotní středisko, v okolí nejsou zdroje exhalací, stává se díky
motorizaci a dobrému autobusovému spojení
příjemným bydlením.
Tolik článek v novinách z roku 1985, vychvalující obec Drásov. Některé údaje v článku jsou
dnes již vysvětlené jako „město Drásov“, hradby
v Drásově byly vysvětleny v dřívějších „Zpravodajích“.
Ještě malý dovětek z tehdejších novin co se
psalo v tzv. „Černé kronice“ v roce 1985.
Citace: Večer 15. května se nad okresy Blansko
a Brno – venkov přehnala bouře s průtrží mračen
a krupobitím, vznikly škody na zemědělských
kultůrách, majetku občanů, zatopeny prostory
socialistických organizací a občanů, naplavená
zemina na vozovkách, škody v Brně – venkov byly
až 2,5 mil. Kčs.
Drásovu se tato bouře tehdy vyhnula, škody
byly nepatrné.

Májové pranostiky
Brzy přijde květen – máj, tak si připomeňme známé i méně známé májové pranostiky.
Studený máj v stodole ráj: pranostika obecně známá, uvidíme jak bude pravdivá
Když v máji zmokneš, povyrosteš.
Májové kapky vydají za zlaté dukáty.
Mokrý máj, bude louka, humno i žitko v poli jako
háj.
V máji nemá uschnout pastýřovi hůl.
Ale jinak soudí rolníci a jinak vinohradníci:
Májová voda hojná – víno vypíjí
Udeří-li v máji hrom, nebojí se mrazu strom.
Aj, aj teplý máj, skoupý a hladký to pán.
I když je tento měsíc měřič času lásky nemají se
uzavírat sňatky.
Svatba v máji volá na máry.
Na závěr říkanka:
Májový deštíku, pokrop mě trošičku, abych se do
vršíčku vytáhla a hladu nikdy neměla.
Pranostik je spousta – připomněli jsme si ty
nejznámější.
J.S. kronikář
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Velikonoční výstava 2017
V době od 24. 3. do 29. 3. 20107 se v prostorách
zasedací místnosti městyse Drásov konala tradiční velikonoční výstava, tentokrát pod názvem
Přivolejme jaro a Tak šel čas. V části Přivolejme
jaro mohli návštěvníci výstavy shlédnout tradiční zvyky Velikonoc, v části Tak šel čas bylo možno obdivovat exponáty charakterizující 60. a 70.
léta minulého století. Autorkami výstavy byli paní
Marie Czepová a paní Jaroslava Grycová.
Děkujeme oběma za vytvoření krásné velikonoční atmosféry a symbolické přivítání jara.
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