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Vážení občané.
Rok se sešel s rokem, přichází adventní čas a s ním i toto vánoční vydání
našeho Drásovského zpravodaje. Přináší vám aktuální informace z dění
v obci i tradiční příspěvky drásovských spolků a našich spolupracovníků.

Drásovská servisní s.r.o.
Jak jsme naše občany informovali v jednom
z přechozích Drásovských zpravodajů, plány na
založení obchodní korporace se staly skutečností a na světě je nová obecní společnost Drásovská
servisní s.r.o. Tato společnost byla založena za
účelem vyvíjení podnikatelských aktivit na
úrovni obce tak, aby byl maximálně ekonomicky
využit nejen majetek obce, ale také naše pracovní síly. V praxi to znamená, že Drásovská servisní bude pro městys Drásov zajišťovat kompletní výkon technických služeb zahrnující zejména úklid obce, zimní a letní údržbu komunikací
a chodníků, péči o veřejnou zeleň, opravy obecního majetku, činnosti vztahující se k chodu ČOV
a odpadovému hospodářství, činnosti vztahující
se k péči o obecní lesy, údržbu hřbitova a další
provozní činnosti technického charakteru potřebné pro chod obce. Od 1. 1. 2020 do této společnosti přecházejí naši zaměstnanci technického
úseku a do majetku společnosti byla vložena
komunální technika. V současné době také probíhá majetkoprávní řízení na pronájem naší
nové víceúčelové budovy sportovního zázemí

městyse Drásov Drásovské servisní s.r.o., která
jej bude dále ekonomicky podnajímat. Naší nové
obecní společnosti bude také podnajmut pronajatý objekt bývalých stavebnin, kde bude provozovna Dásovské servisní a budou zřízeny další
služby pro občany. Důvodem tohoto kroku – tedy
založení Drásovské servisní byla zejména ekonomická optimalizace nákladů obce na správu
obce a její provoz, neboť prostřednictvím Drásovské servisní s.r.o. může docházet k odpisu DPH,
což na úrovni obce znamenalo nemalé ekonomické náklady. Protože Drásovská servisní bude
disponovat mnohamilionovým obecním majetkem, zajisté naše občany zajímá, kdo bude mít
v této společnosti rozhodovací pravomoc, tedy
kdo bude jednatelem. Tímto jednatelem je kompletní Rada městyse Drásov – 5 radních, kterými
jsou starostka obce, místostarosta, pan Zdeněk
Sítař, Mgr. Martina Špačková a pan Miroslav
Beneš. O obecním majetku a jeho využití budou
tady nadále rozhodovat vámi zvolení představitelé obce, teď již ne jako radní, ale jako jednatelé
Drásovské servisní s.r.o.
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Nová restaurace má svého nájemce
V průběhu měsíce září probíhalo veřejné výběrové řízení na pronájem restaurace, která se nachází v objektu nové víceúčelové budovy sportovního zázemí městyse Drásov. V rámci tohoto
řízení byla podána jedna nabídka a tou je nabídka společnosti Pro For 1894 s.r.o. z Brna a s touto
společností bude také uzavřena příslušná podnájemní smlouva. Společnost Pro For 1894 provozuje v současné době restauraci Formanka na nedaleké Lipůvce, má bohaté zkušenosti s provozem restauračního zařízení a jejím záměrem je
v Drásově provozovat restauraci s každodenním
provozem, teplým jídlem po celý den, čepovaným
kvalitním pivem, různými druhy nápojů, dezerty
a sezonními gastronomickými akcemi. Prostory
pro tuto novou restauraci bude nutné nejprve
vybavit potřebným zařízením dle platných hygienických norem a kompletně zařídit. Věříme
že již v jarních měsících budeme mít možnost
navštívit nové restaurační prostory na našem
drásovském sportovišti, čím se opět o stupínek
zvýší úroveň občanské vybavenosti v naší obci.

Personální posily našeho úřadu
Protože počet obyvatel v Drásově roste velmi
rychle, úměrně tomu se zvyšuje i množství administrativy a technických nároků obce. Nápor na
pracovní vytížení našich zaměstnanců byl již na
hranici provozuschopnosti, a proto jsme se rozhodli rozšířit náš tým pracovníků o nové posily.
Na jaře letošního roku jsme do pracovního poměru přijali paní Marii Pochopovou z Horních Louček, která má na starosti úklid obecních budov
a péči o květiny jak v mobiliářích, tak v okrasných
záhonech. Další novou pracovnicí je paní Ilona
Petranová z Drásova, která u nás od června pracuje jako mzdová účetní, fakturantka a pokladní.
Třetí novou posilou je pan Jiří Malásek z Drásova, který byl přijat na technický úsek městyse
a byla mu svěřena též funkce správce našeho
nového sportoviště. Pan Malásek je zároveň podnájemcem bytu správce v naší budově sportovního zázemí. V závěru letošního roku jsme uzavřeli
dohodu také s naším drásovským spoluobčanem
panem Ladislavem Bednářem, který se bude nově
starat o sběrný dvůr a zajišťovat jeho provoz.

Stavební aktivity na náměstí
Současné stavební aktivity v centru naší obce
jsou zdrojem mnoha dotazů občanů a nutno přiznat, že co do estetické stránky nepůsobí náměs-
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tí zrovna tím pravým předvánočním dojmem.
Leč nezbývá, než přetrpět tento dočasný stav
a vytrvat s tím, že za pár měsíců bude vše hotovo. Co se týká nástavby naší ZŠ Drásov, stavba
probíhá v souladu s harmonogramem prací a již
brzy se můžeme těšit na odstranění lešení, neboť
další stavební práce se přesunou do interiérů.
V interiérech se v současné době aplikují omítky
a pracuje se na obkladech. V plném proudu je také
výroba vybavení vnitřních prostor. V jarních měsících plánujeme nejen slavností otevření této
budovy, ale také spuštění nové fontány na náměstí. Četné dotazy vás občanů směřují k tomu,
jak bude fontána vypadat, proto přicházíme se
stručným popisem. Fontána bude pouze přízemní, jen mírně vyvýšená, vyrobená z nerezu, bude
mít kruhový tvar se znakem Drásova uprostřed
a po obvodu budou instalovány podsvícené přízemní vodotrysky. Naší snahou bylo dokončit
fontánu ještě v letošním roce, avšak klimatické
podmínky nepřály instalaci technologie, proto
prosíme naše občany trpělivost, neboť nevzhledný výkop v centru náměstí budou muset bohužel
ještě nějaký čas obcházet.

Hodiny v centru obce
Součástí budované nástavby ZŠ na našem náměstí jsou ve schváleném architektonickém pojetí také velkoplošné venkovní nástěnné hodiny. Jejich pořízení činí tzv. neuznatelné náklady
stavby ve vztahu k získané dotaci a vzhledem
k výši spolufinancování stavby z rozpočtu městyse, znamenají pro obec nemalou finanční zátěž.
Proto jsme se rozhodli požádat naše místní podnikatele, živnostníky a spolupracovníky o poskytnutí finanční pomoci formou sponzorského
daru a to v jakékoliv, byť i minimální výši. Pořizovací hodnota hodin činí 80 000 Kč a každý získaný příspěvek je velkou podporou. Během krátké
doby se podařilo na pořízení hodin shromáždit
téměř polovinu jejich hodnoty a to 37 000 Kč.
Velmi děkujeme dárcům, kterými jsou Agria Drásov, s.r.o., BalaSTAV Drásov s.r.o, JAPO GROUP
s.r.o., Oknostyl group s.r.o., INSEGA Drásov s.r.o.,
pan Rostislav Matal a společnost HAKO spol.
s.r.o. z Předklášteří.

Informace k plánované rekonstrukci
zdravotního střediska
V průběhu druhé poloviny letošního roku probíhaly také přípravné práce k rekonstrukci zdravotního střediska a bylo vyhlášeno výběrové řízení na projekt této rekonstrukce. Vítězem výbě-
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rového řízení se stala společnost KAMPARA s.r.o.
z Bučovic, se kterou byla též uzavřena smlouva
o dílo. Dle uzavřené smlouvy by projekt rekonstrukce budovy včetně inženýrské činnosti měl
být hotov v červnu příštího roku. Samotnou
realizaci stavby předpokládáme nejdříve na jaře
2021 po té, co zajistíme financování, neboť se
jedná o nákladnou investici. Projekt se bude odvíjet od vítězné varianty D, kterou si naši občané
vybrali ve veřejné anketě.

Co nás čeká v příštím roce
V příštím roce se můžeme těšit hned na několik významných akcí. První z nich bude již avizované slavnostní otevření nástavby školy a spuštění nové drásovské fontány. Rádi bychom tyto
slavnostní chvíle prožili s našimi občany a společně tak oslavili završení těchto dvou významných investičních akcí.
V první polovině příštího roku nás
čeká další významná událost a tou
je předání nové cisternové automobilové stříkačky našim hasičům.
Tímto počinem se tak výrazně zvýší
akceschopnost naší jednotky SDH

ku prospěchu nejen naší obce, ale i širokého
okolí.
Starší drásovské děti se mohou v příštím roce
těšit na velký dárek – nové hřiště, které vznikne
rekonstrukcí dětského hřiště Na Rafandě. Plánujeme zde osadit herní prvky workout a parkur
a vytvořit herní místo i pro naši drásovskou mládež. Pro menší a malé děti budou pořízeny další
herní prvky na různá místa v obci.
V průběhu příštího roku bude také probíhat
komunitní výsadba veřejné zeleně, v rámci které chceme vysadit v obci další stromy na různých
vhodných místech.
Do konce měsíce května příštího roku dojde ke
zbudování druhého tenisového kurtu na našem
sportovišti, kdy bude umělým povrchem nahrazena antuka i u druhého kurtu. Tím se zvýší kapacita pro sportovní vyžití místních milovníků tenisu.
Na příští rok je plánována také předprojektová příprava výstavby drásovského
domova pro seniory, v rámci které
budeme hledat nejvhodnější režim
zařízení, kapacitu a budou zpracovány architektonické studie budoucí podoby tohoto zařízení.

Vážení občané,
přeji vám z celého srdce veselé Vánoce plné radosti, pohody, lásky a klidu,
v novém roce hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů.
Mgr. Martina Bočková
starostka

Změna formátu vysílání na DVB-T2 se týká i kabelové TV Drásov
Aby vám fungovala televize i po přechodu na nový standard, je nutno buď koupit nový televizor, nebo set-top-box.
Pokud budete kupovat televizor,
trvejte na tom, aby byl ve Full HD (tj. rozlišení
1920 x 1080 bodů) a uměl normu DVB-T2 s novou
verzí H 265, tzv. HEVC. Starší verzi H 264 nekupujte!!! Výběr Vám usnadní zlatá pečeť (nálepka)
od Českých radiokomunikací nebo seznam přístrojů na www.dvbt2overeno.cz. Televizor by
měl mít i vstup pro modul CI (do budoucna).

Pokud kupujete set-top-box,
musí rovněž umět novější kodek H 265, tzv.
HEVC. Navíc si zkontrolujte, čím bude set-top box
DVB-T2 k Vašemu stávajícímu televizoru připojen. Většinou se jedná o malý konektor HDMI.
Starší televizory ho ale nemají a mají jen zastaralejší velký konektor SCART, a proto konektor
SCART musí mít i nově pořizovaný set-top box.
Ing. Zdeněk Lebiš
provozovatel kabelové televize Drásov
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TJJ LUCKY Drásov a sportovní sezóna 2019
Zimní období 2018/19 jsme mohli zvládat v prostorách našeho oddílu hlavně díky malé kryté
jízdárně a dále v pronajaté drásovské Sokolovně.
Ve voltižní disciplíně jsme se zaměřili na domácí české závody a plnili kvalifikační známky
na M-ČR. Uspořádali jsme dvě úspěšné soustředění v jarních a letních měsících .
Rok 2019 začal vyhlášením jezdů JMO. Získali
jsme řadu ocenění, mimo jiné i Voltižního koně
roku 2018.
Podařilo se nám opět otevřít Voltižní přípravku a také jsme pořádali 2. ročník seriálu závodů
„Voltiž pro radost“ právě pro začínající cvičence.
Zástupkyní oddílu na mezinárodních závodech
byla v kategorií dětí Adéla Kotolová, juniorech
Barbora Trávníčková. Svoje mezinárodní starty
proměnila v umístění na medailových místech.
Tyto dvě cvičenky se rozhodly zkusit nominaci
na MS juniorů ve voltiži v kategorii dvojic. I přes
mladý věk cvičenek se cíl podařil a děvčata se
mohou pochlubit 14. místem na MS!
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Jako každý rok nezaháleli naše voltižní koně,
kteří pomáhali startujícím z jiných států-Argentina,Finsko, Madarsko, Slovensko, Rusko,Uruguay a získávali cenná umístění.
Vrcholem na domácí půdě bylo M-ČR, kde získáváme pravidelně řadu titulů.
I přes velmi mladý tým jsme chtěli podat co
nejlepší výsledek. Koně znovu potvrdili, že patří
mezi nejlepší voltižní koně ČR, především Landar.

VÝSLEDKY TJJ LUCKY Drásov na M-ČR
ve voltiži 2019 ve Frenštátě pod Radhoštem
Výprava byla velmi úspěšná, což potvrzuje
získání 3 ! medailí pro Drásov. Junior ženy B –
2. místo Adéla Kotolová – Landar. Junior ženy A
– 6. místo Barbora Trávníčková – Rocky. Soutěž
dvojic – 1. místo Barbora Trávníčková, Adéla
Kotolová – Landar; 4. místo Vejrostová Nikola,
Dvořáková Veronika – Dajana. Juniorské skupiny
– 3. místo – A skupina Drásov – Bowie.
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Paravoltiž
Velmi se začalo rozvíjet paravoltižní družstvo,
získalo nové členy. Účastnili se paravoltižních
soutěží s cílem nominovat se na M-ČR v paravoltiže v jednotlivcích i skupinách. Díky velké
obětavosti cvičitelek i rodičů těchto dětí se vše
podařilo. Nakonec jsme slavili velký úspěch a to
již třetím! vítězstvím po sobě Hanky Šimečkové
na koni Dajána. Obrovského výsledku a úspěchu dosáhla naše skupina, která obsadila skvělé 2. místo na koni Evita!!
HIPOTERAPIE se v našem oddíle začala také velmi úspěšně rozvíjet. Během
roku jsme se aktivně zapojovali do vožení handicapovaných dětí především ze
sdružení ELPIS.
Peníze z transparentního
účtu využíváme na rozvoj
PARAVOLTIŽE, nyní „šetříme“ na nový voltižní pás.
O prázdninách jme uspořádali tři týdny příměstských táborů.
Opět jsme od září zahájili
nové Pony kroužky TJJ
LUCKY Drásov. Obrovský
zájem ze strany dětí nás přesvědčil o tom, že i v dalších
letech bude potřeba udělat
maximum pro úspěšný chod
všech našich jezdeckých
kroužků a disciplín, především zkvalitňovat zázemí
pro jezdce i koně.
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Během roku jsme uspořádali soustředění poníků,
seriál Pony a hobby závodů.
Konec sezóny jsme věnovali i několika startům v disciplínách drezúra a parkur.
V roce 2020 chceme dále
pokračovat ve všech disciplínách, které mají v našem
klubu zastoupení, podpořit
co nejvíce handicapované
sportovce.
Cílem reprezentantů ve
voltiži je start na ME juniorů
a MS seniorů ve voltiži.
za TJJ LUCKY Drásov
MVDr. Petra Cinerová,
předsedkyně oddílu
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Volejbal – 1. liga junioři
1-JRI-C Skupina C
p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

družstvo
Svitavy
Lanškroun
Česká Třebová II
Drásov
Rychnov n. K.
Šlapanice

utkání
8
10
8
8
8
6

V3
7
5
4
2
2
0

V2
1
1
1
1
0
0

Po odstoupení dvou týmů se skupina 1JRIC
zmenšila na pouhých 6 družstev. Drásovští junioři jsou po první polovině soutěže a po nepře
svědčivých výsledcích v druhé polovině tabulky.
Z družstva odešlo po loňské sezóně pět hráčů,
kteří tvořili základní konstrukci tohoto týmu
a jejich mladší nástupci se zatím úplně nevyrovnali s náročností prvoligové soutěže.

P1
0
2
1
0
1
0

P0
0
2
2
5
5
6

K
0
0
0
0
0
0

sety
24:4
22:18
19:12
10:19
10:18
4:18

míče
688:569
898:874
698:647
622:651
612:669
430:538

body
23
19
15
8
7
0

Rovněž tréninková morálka není podle představ trenéra Pospíšila na takové úrovni, jak by
si představoval, což se projevuje na výsledcích
a celkové morálce družstva. Na jejich obranu je
však nutno říci, že ne vždy se daří a pokud je tým
takto celkově obměněn, musí si takříkajíc sednout a výsledky se dostaví, když ne letos, tak za
rok.

JM-JRI JM – krajský přebor juniorů a kadetů
p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

družstvo
VK PFN Znojmo
VS Drásov
Sokol Česká Třebová
VK Brno, z.s.
VOLEJBAL VYŠKOV
TJ Sokol Šlapanice
TJ TESLA BRNO z.s.
Lokomotiva Břeclav
TJ Holubice, z.s.
TJ Lokomotiva Ingstav

utkání
4
4
5
5
6
6
5
5
4
4

V3
3
1
3
2
2
0
2
2
1
0

V2
1
0
1
1
2
1
1
0
1
0

Ve sloučené skupině juniorů a kadetů Jihomoravského kraje si vedou drásovští kadeti o poznání lépe. V turnajově hrané soutěži se po kvalifikaci i odehraných zápasech pohybují v horní
části tabulky. Po nepodařeném druhém turnaji
sice sestoupili do druhé skupiny ale v závěreč-

P1
0
0
1
0
1
2
1
2
0
1

P0
0
3
0
2
1
3
1
1
2
3

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

sety
12:3
4:10
11:4
7:7
9:6
4:11
9:6
8:7
8:9
3:12

míče
344:299
290:320
349:298
303:279
314:303
279:330
338:330
329:314
364:380
295:352

body
20
17
16
15
12
9
8
7
4
2

ném třetím turnaji před polovinou soutěže 8. 12.,
snad opět vybojují postup do první elitní trojice.
Za soupeře ve druhé skupině mají družstva Tesly Brno, Lokomotivy Břeclav a Volejbalu Vyškov.
Upozorňuji na rozdílný bodovací systém v turnajově hraných soutěžích.

VY-JRI KP ve volejbale VY-JRI
p.
1.
2.
3.
4.
5.

6

družstvo
VS Drásov Intertech
Žďár n. Sázavou
Polná
Demlova Jihlava
Velké Meziříčí

utkání
6
6
8
6
6

V3
4
2
2
2
2

V2
0
2
1
1
0

P1
0
0
2
1
1

P0
2
2
3
2
3

K
0
0
0
0
0

sety
13:6
12:11
14:18
11:11
9:13

míče
434:361
491:521
679:713
480:447
454:496

body
12
10
10
9
7
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Něco z historie, poznáte je ???

V nepočetné juniorské skupině v kraji VysoNakonec, jako obvykle, přeji všem mládežnicčina máme velmi slušně nakročeno. Loni jsme
kých družstvům hodně úspěchů a dokončení
tuto soutěž v sousedním kraji vyhráli a snad se
sezóny bez zranění a nemocí.
to podaří i letos. Do uzavření poloviny sezóny nám
zbývá ještě zápas 8. 12. se soupeřem z Jihlavy.
Všem příznivcům a sponzorům mládežnicDo soutěže v kraji Vysočina se zapojujeme již
kého volejbalu děkuji za přízeň a poskytnuté
několikátou
sezónu, a využíváme zdraví
ji k testování
dary anovém
přeji hodně
zdraví a úspěchů do nového
Veselé Vánoce,hodně
a štěstv
roce
roku 2020.
a včleňování všech hráčů, tedy včetně náhradnípřVeselVánocehodně
zdraví a štěv
Stanislav Slezák
ků
a starších žáků.

norocVolejbalsdruženDrásov

Veselé Vánoce,
hodně zdraví a štěstí
v novém roce přeje

Volejbalové sdružení Drásov
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Počátek
žákovských úspěchů
Žáci mají za sebou první tři turnaje sezóny
a musím říct, že očekávání ze září se potvrdila.
Oproti minulé sezóně je vidět razantní zlepšení
jak v celkovém pohledu na hru, tak především
v tabulce. Kluci se drží v polovině tabulky, v kvalifikaci se dostali do druhé skupiny ze tří a od té
doby své postavení zde již dvakrát obhájili,
čímž se drží přesně v polovině celkové tabulky.
Poměrně bez větších problémů poráží soupeře
tabulkově za nimi, bohužel je vidět jistý výkonnostní rozdíl i mezi nimi a týmy tabulkově nad
nimi. Již dvakrát se nám nepovedlo porazit tým,
který sestoupil z první skupiny.
Kluci se právě drží na šestém místě z deseti
a udržení tohoto postavení již začínám pokládat
za samozřejmost. Naším budoucím cílem je alespoň jednou postoupit do první skupiny, bude to
boj, ale pevně věřím, že by to mohli dokázat.
Dominik Jaroš

Druholigová sezona je v plném proudu
Jak jsme před začátkem sezony 2019–2020
druhé ligy volejbalu předpokládali, soutěž je
velmi vyrovnaná a není nouze o překvapivé výsledky. O ten první se postarali naši hráči, když
v úvodním dvojzápase sice podlehli Volejbalu
Ostrava 0:3, v odpolední odvetě se však vzepjali
k vynikajícímu výkonu a spolufavorita soutěže
dokázali porazit 3:1. V dalších zápasech mužstvo odvádělo solidní výkony, mrzí nás pouze porážky 0:3 a 2:3 v Palkovicích kde naši hráči nezvládli dramatické koncovky setů a podlehli nadšeně bojujícímu nováčkovi, kterého hnali dopředu
výborní a hluční příznivci. Potěšily nás naopak
výsledky v regionálních derby Drásov – Šlapanice 3:0 a 3:1 a Brno Komárov – Drásov 1:3 a 2:3.

V době vzniku tohoto článku nám v tabulce
patří čtvrté místo a my věříme, že hráči udělají
vše pro to, aby tomu tak bylo i po první polovině
soutěže.

Přehled domácích zápasů v odvetné části soutěže
18. 1.
15. 2.
7. 3.
21. 3.

TJ Sokol Palkovice
Blue Volley Ostrava
Brno – Komárov
TJ LIGNUM Morávka

Na tato utkání zveme všechny sportovní příznivce, přijďte naše hráče povzbudit v boji o co nejlepší postavení v tabulce.
Miroslav Řezník

8

číslo 4, prosinec 2019

Vánoce v naší škole

Pojednání o Vánocích
Milý Ježíšku, když mně byly tři roky,
přála jsem si tu nejlepší panenku. Když
mně bylo pět, chtěla jsem chodícího pejska. Postupně jsem chtěla čím dál víc
dražší a zajímavější věci. Už to nebyli jenom pejsci, už to byl i lepší telefon a notebook. Nejdříve Samsung, pak i iPhone.
Za dárky jsem samozřejmě i teď strašně
ráda. Jsem ráda, když dostanu něco, co je
jakkoli zajímavé. Ale už mě začalo čím dál
víc zajímat i to, když se moje maminka usmívá. Když rozbaluje svůj dárek a když ho rozbalí, usměje se. Protože pravý smysl Vánoc
je, abychom byli zdraví, šťastní a hlavně všichni spolu. To je, myslím, v dnešní uspěchané
době velmi důležité.
Tereza Kozelková, 7. ročník

číslo 4, prosinec 2019
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Vánoční čas
Už se to zase blíží. Čas, kdy ve vzduchu
voní smůla ze stromků, skořice, jablka
a hrušky, svařák a zima. Ve tmě budou,
jako každý rok, barevně svítit mnohá
obydlí a na lampách zase ty klasické
ozdoby ve tvaru sněhových vloček.
To už je tady taková pěkná tradice.
Když nad tím tak přemýšlím, musím
se ptát, co je vůbec smyslem Vánoc?
Jsou to ty krásně osvícené domky
a ozdoby, dárky, čas strávený s rodinou? Vánoce mají pro každého člověka jiný význam, ale všechno to spolu nějak souvisí. Tak třeba jeden
člověk vidí Vánoce jako čas, kdy
může utratit hromadu peněz za
dárky a jídlo, zatímco druhý člověk
to vidí jako příležitost vypadnout
z práce a odjet si na dovolenou
někam do teplých krajin. Možná
se ptáte, co je na tom stejné.
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Abych popravdě řekla, tak ani já sama nevím. Tak se nad tím zamyslíme společně... Utratili oba lidé peníze? Ano,
ale jeden to udělal pro
ostatní a druhý pro sebe...
Možná ale ten druhý vzal
s sebou své blízké. Protože
jestli ano, tak v tom už souvislost vidím. Vy také?
O Vánocích se říká, že by
rodiny měly spolu strávit svůj
volný čas a oslavovat to, že
mají jeden druhého, že nezáleží na dárcích a jídle, oslavách
a cizí společnosti, dokonce ani
na množství utracených peněz.

Ale proč se takhle omezovat? Prostě proto, že podle mě
by měli být všichni pospolu,
a uvědomit si, že stejný okamžik už třeba příští rok nenastane. Život můžeme prožít jen jednou, a proto je třeba se nešetřit a žít naplno.
Až se tedy o svátcích
u vašich dveří objeví neoblíbený soused, neváhejte
a pozvěte ho dál, nabídněte nejlepší cukroví, dejte si nějaký ten alkohol
a napravte váš vztah.
To je totiž to, o čem jsou,
podle mého názoru, Vánoce.
Viktorie Galko, 9. ročník

Významné místo „Drásov“
Proč jsme uvedli toto pojmenování při názvu
městyse Drásov „Významné místo“?
Ve farní kronice je záznam z 18. století, kde je
popisována celá historie, a právě toto pojmenování pro Drásov. Čím a proč si to zasloužil být takto
označován, hledejme vysvětlení v kronikách.
V dřívějších dobách býval Drásov svobodným
místem, nepodléhal poplatkům městským nebo
klášterním, až do roku 1239, kdy jej král Václav I
uvedl pod klášter tišnovský a to již byl Drásov
označován jako městys.
Ležel při významné obchodní cestě z Brna na
Tišnov, Třebíč a dál do Čech, která musela být
chráněna (Stráž), šel po ní také Cyril a Metoděj,
kteří zde založili kostelík Povýšení Svatého Kříže.
Všechna vojska, která prošla Drásovem nebo
okolím, Tataři, husiti, od třicetileté války až po
druhou světovou válku, vždy měla Drásov jako
velitelskou základnu. Drásov nebyl nikdy vypleněn, ale musel živit přítomná vojska, což bylo
menší zlo. Tím, že zde byla úrodná půda, schopní a pracovití hospodáři, odváděli také vysoké
poplatky vrchnosti, čímž byla obec uznávána.
Období průmyslové revoluce, umožnilo zavedení železnice do Drásova, tím je usnadněn lepší
odbyt zemědělských plodin a také možnost zaměstnání obyvatel z tohoto regionu ve vzdáleněj-

ších městech, např. v Kuřimi a Brně. Železnice
dala také podnět ke vzniku továrny na stroje pro
cihelny a tím i zaměstnání lidí z okolních obcí,
kde roste počet obyvatel.
V Drásově se staví škola, poskytují se další
služby, řemesla, obchody, vznikají zájmové spolky, pošta, peněžní služby. Drásov se stává střediskovou obcí, která poskytuje služby, které okolní obce nemají.
Po druhé světové válce, kdy vznikají JZD, patřilo drásovské družstvo vždy mezi nejpřednější
v celém Jihomoravském kraji, buduje se mateřská
škola, při závodu MEZ vzniká zdravotní středisko.
A součastnost – buduje se všude, např. rozšiřování ZŠ, rekonstrukce sokolovny, opravena byla
hasičská zbrojnice, podpora zájmových spolků …
Nakonec úprava a rekonstrukce veřejných částí
obce a také celkového vzhledu za který dostal
Drásov několik ocenění, které jsou k vidění ve
vchodu do budovy úřadu.
Sečteno a podtrženo věříme, že to ocenění, které Drásov dostal již v 18. stol. „Významné místo“
si až do dnešních dnů zaslouží. Nutno si však
uvědomit, že za tím co všechno Drásov má, stála
a dodnes stojí řada ochotných občanů, kteří byli
a jsou v čelu úřadu, mnohdy nedocenění, spíše
kritizováni, ale výsledky práce jsou zde.
Kronikáři J.S a D.J.
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Jeden den v Polné

Městys Drásov uspořádal 21. září 2019 zájezd
do Polné. Je to město v kraji Vysočina asi 20 km
od Žďáru nad Sázavou. Město Polná má asi
5 000 obyvatel a je tam velké množství památek. Střed města je městská památková zóna.
Navštívili jsme bývalé židovské město, které se
nachází jihozápadním směrem od centra. Je zde
židovské muzeum v bývalém rabínském domě
a synagoga.
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Na Husově náměstí je římskokatolický kostel
Nanebevzetí Panny Marie, kde jsme měli domluvenou komentovanou prohlídku. Je to největší
polenský chrám postavený v letech 1700–1707.
Součástí kostela je i církevní muzeum. Na závěr
prohlídky nám zahrál na varhany a pověděl něco
o historii tohoto nástroje místní varhaník. Kdo
měl zájem, mohl si vystoupat na věž kostela odkud byl krásný výhled jak na město, tak na okolí.

číslo 4, prosinec 2019

Další zastavení bylo v zámecké restauraci na
obědě. Odpoledne jsme měli domluvenou prohlídku v místním zámku. Původně hrad byl postaven kolem roku 1320. Několikrát vyhořel.
V roce 1922 byl částečně zrekonstruován a od
roku 1924 je v něm muzeum.
Kdo měl zájem mohl se stavit na místním hřbitově, který je nedaleko od náměstí. Je tady hrob
Anežky Hrůzové (známá oběť vraždy) a také zde
našla místo posledního odpočinku herečka Míla
Myslíková. Kdo se prošel po historickém jádru
města, tak si mohl prohlédnout historické domy.
Na některých jsou umístěny pamětní desky známých osobností (Božena Němcová, Vlasta Pittnerová, Bohumil Hrabal).
V podvečerních hodinách jsme se plní zážitků
vraceli domů.
D.J.

PF vytvořil Fotoatelier Silvie
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28. 12. SK Drásov - fotbálek, sportovní hala, 9:00

26. 12. Svátek sv. Štěpána, mše svatá, 8:00
Štěpánský turnaj veteránů ve volejbale, 9:00
sportovní hala

25. 12. Hod Boží vánoční,
Slavná mše svatá se zpěvy a hudbou, 8:00

24. 12. Štědrý den
Betlémské světlo před domem Lavičkových,
Hradčanská 267, 8:00 - 16:00
První Vánoční bohoslužba se zpěvy a hudbou, 17:00

19. 12. a 20. 12. Vánoční program v ZŠ a MŠ Drásov,
vánoční dílničky, besídky, filmové představení

29. 12. Svátek Svaté Rodiny, mše svatá,
5. 12. Mikuláš naděluje - nadílka pro děti ZŠ a MŠ
obnova manželských slibů, žehnání manželům, 8:00
za přítomnosti bytostí nadpozemských
Vánoční koncert, Kostel Povýšení sv. Kříže, 17:00
Mikuláš na koních, 16:30
průvod od Lucky Drásov přes náměstí na novou jízdárnu, 31. 12. Silvestr, mše svatá,
17:00 - nadílka pro děti s možností svezení se na koních
poděkování za uplynulý rok a svátostné požehnání, 16.00
(TJ Lucky Drásov)
1. 1. Nový rok, Slavnost Matky Boží Panny Marie,
mše svatá, 8:00
10. 12. Setkání generací, 15:00,
v přízemí Úřadu městyse Drásov
4. 1. Novoroční turnaj veteránů v nohejbale
společné vánoční tvoření pro seniory, rodiče a děti
9:00, sportovní hala
18. 12. Vánoční zpívání v drásovském kostele
dopolední program pro žáky ZŠ Drásov

1. 12. Advent v Drásově, 14:00
Vánoční výstava v prostorách Úřadu městyse Drásov
- výstava vánočních dekorací,
prodej medu a medových produktů,
výstava „Drásovské betlémy,“
tradiční vánoční kavárna
Mikulášská jízda na železnici, 11:00-16:00,
zahradní železnice Drásov

28. 11. Adventní věnce, 15:00
tvořivá dílna pro rodiče s dětmi i veřejnost
v prostorách ZŠ s Anetou Dvořáčkovou

26. 11. Jarmark v Mateřské škole, 15:00
16:00 Rozsvícení vánočního stromečku
s vystoupením dětí z MŠ a školního pěveckého sboru

Vánoce v Drásově

