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prosinec 2021

Vážení občané.
V tomto období se Vám tradičně dostává do rukou vánoční
vydání našeho Drásovského zpravodaje. Na těchto stránkách
vám opět přinášíme aktuální informace ze života obce a ohlédnutí za některými událostmi letošního roku.

Nález staré ekologické zátěže
Hned v úvodu tohoto zpravodaje nezbývá,
než z důvodu informovanosti občanů odvyprávět poměrně smutný příběh. V červnu letošního roku byla v rámci stavby cyklostezky Drásov – Čebín nalezena stará ekologická zátěž.
Stavba cyklostezky probíhala bez větších problémů od závodu Siemens k čebínské vápence.
Zde však stavební technika po odkrytí svrchních vrstev bývalého drážního tělesa narazila
na parcele č. 1190/1 na nestabilní podloží a ze
země začaly vyvěrat ropné látky. To byl důvod
k okamžitému přerušení stavby v těchto místech a vyvstal problém, který intenzivně řešíme do dnešních dnů. V prvé řadě jsme se snažili dopátrat, co to vlastně je a kde se to vzalo.
Z vyjádření pamětníků obce jsme se dozvěděli, že někdy v sedmdesátých letech – v době
socialismu došlo v tehdejší vápence k rozsáhlé havárii topného oleje, a že tehdy tekl mazut
z místa havárie přes pole až do potoka. Také

pamětníci vzpomínali, že tu havárii bylo velmi
těžké odstranit, příslušní pracovníci se to snažili snad nějak zahradit, ale pak se to prý zahrnulo a nechalo se to být. Nic bližšího o tom
nevíme. Předmětný pozemek – p.č. 1190/1 zakoupila obec zastoupená tehdejším starostou
panem Jiřím Šupem v roce 2010 za 814 946 Kč
od společnosti Českomoravský cement, a.s.
Ve smlouvě, kterou jsme dohledali, nejsou žádné zmínky o tom, že by na pozemku vázla nějaká ekologická zátěž. Neměli jsme tedy dostatek informací co je to za ropnou látku, jaký je
rozsah kontaminace území a jak území sanovat. Obrátila jsme se tedy na společnost SUEZ
CZ a.s., která obdobné havárie řeší a provádí
jejich likvidaci a zástupci SUEZ navrhli provést
primární ekologický průzkum. Obec tedy na své
náklady nechala provést „Primární průzkum
nespecifického ropného znečištění“, který zpracoval pan Ing. Jan Mičan, odborný zástupce
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sondy a pak by mělo následovat samotné vyčištění území. Jen cenová nabídka na zpracování projektové dokumentace představuje částku téměř 100 000 Kč a sanace územní v avizovaných cenách 3 500 Kč za tunu odvezeného
kontaminovaného materiálu předpokládá výdaj v řádu milionů korun. Práci případně použité techniky (jeřáb pro instalaci štětovnic)
také komplikuje fakt, že nad územím vede vysoké napětí, čímž se celý proces bude ještě
prodražovat. Zde je na místě rázně a nekompromisně vycházet ze skutečnosti, že nalezená

pověřené osoby Ministerstva životního prostředí. Z tohoto provedeného průzkumu vyplývá,
že je pozemek kontaminován v přesně nezjištěném rozsahu s povrchovou rozlohou cca
250 m 2 nebezpečným odpadem – těžkým topným olejem, který pravděpodobně migruje po
jílových vrstvách v gravitačním spádu. Na doporučení zpracovatele posudku jsem podala
podnět k prošetření Inspekci životního prostředí Brno a dále podnět Policii ČR Územní
odbor Brno-venkov, oddělení hospodářské kriminality z důvodu podezření, že neznámou
osobou mohl být spáchán trestní čin Ohrožení
životního prostředí. Práci těchto dvou organizací nechci jako starostka hodnotit. Po dvou
měsících jakéhosi „snažení – nesnažení“ jsme
dostali po urgencích sdělení, že Inspekce životního prostředí nic nezjistila a nebude činit
žádné kroky, protože věc vyšetřuje policie.
Policie nám po mé urgenci zaslala vyjádření, že
nic nezjistila, jak vyplývá z obsahu jejich písemnosti patrně ani nezjišťovala a vycházela pouze
z informací, které získala naším prostřednictvím od pamětníků. Ve věci konat již nebude.
Tím pádem jsme uvízli na mrtvém bodě a ztratili zbytečné dva měsíce času. Nikdo nic nezjistil a na území obce jsou následky ekologické
havárie, která nám brání pokračovat ve výstavbě cyklostezky – investiční akce, na kterou
jsme získali dotaci z EU a která má dané termíny dokončení. Společnost SUEZ nám nabídla provedení sanace, avšak s tím, že nejprve
musí být zpracován projekt sanace, provedeny
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ropná látka není v majetku
obce, obec havárii nezpůsobila a o existenci zátěže nevěděla. Není možné, aby likvidace této záležitosti šla
na vrub a k finanční újmě obce,
která s touto záležitostí nemá nic
společného, naopak je v postavení
poškozeného. Vyjádření jak PČR, tak
zástupců ČIŽP však k tomu postupu
směřovala, že to „nakonec zůstane
na obci“. S tím se smířit nemohu a nehodlám. Budeme-li k nálezu ropných látek přistupovat jako k věci nalezené (když někde naleznete – vykopete poklad, musíte jej odevzdat
státu), měl by se o letitou záležitost, u které není
znám původce, postarat stát. Obrátila jsem se
tedy na Jihomoravský kraj – odbor životního
prostředí s žádostí o metodickou i faktickou
pomoc. Krajskému úřadu byly zaslány kompletní materiály a to jak průzkum, tak výstupy
inspekce i policie. Po několika týdnech jsme
dostali po urgencích pokyn, že se máme opět
obrátit na inspekci Životního prostředí a požádat ji, aby nadále konala a vydala pokyn k opatření dle ustanovení § 42 Vodního zákona, kdy
k tomuto účelu zřizuje kraj v rámci svého rozpočtu zvláštní účet ročně doplňovaný do výše
10 000 000 Kč. Okamžitě, ještě tentýž den jsem
tak učinila. Bohužel z inspekce životního prostředí nám po čase zavolali a následně zaslali
přípis, že celou záležitost postupují na Městský
úřad Tišnov – odbor životního prostředí k dalšímu postupu. Týdny a měsíce ubíhají a záležitost se nikam neposunuje. Instituce si předávají problém jako horký brambor a naše stavba
stojí. Cyklostezka má položený asfaltový povrch od Siemensu až po Čebín a pouze v úseku
havárie je měsíční krajina. Obrátila jsem se
s žádostí o pomoc na hejtmana jihomoravského kraje pana Grolicha, který mne odkázal na
svého náměstka pana Dubce. Jeho návštěvu
v Drásově očekáváme. Paní Ing. Čechovičovou
z odboru životního prostředí Tišnov jsem poprosila o co nejrychlejší postup ve věci, poskytla jí veškeré podklady a nezbývá než doufat, že
se vše někam posune. Toto trošku zdlouhavé
vyprávění čtete naši milí občané proto, že celá
řada z vás se dotazuje, proč je cyklostezka
přerušena a co to ze země vyvěrá. Slibuji, že
budeme bojovat dál a uděláme vše pro to, aby
mohla být celá stavba dokončena v řádném
termínu, tedy na jaře 2022 a byla oficiálně zpřístupněna veřejnosti.
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Drásovské ulice mají své oficiální názvy
Jak jsme naše občany informovali, Drásov
přistoupil ke kroku oficiálně pojmenovat drásovské ulice, jejichž názvy se tak stanou součástí adresy. Větší část ulic již své neoficiální
pojmenování měla, což jsme příslušným právním krokem potvrdili. U dosud nepojmenovaných ulic v nové zástavbě jsme částečně vycházeli z ankety, která rozhodovacímu procesu
předcházela. Při stanovení názvů ulic jsme se
řídili zákonem, který jasně definuje, kdo o názvech ulic rozhoduje a čím se metodicky řídit.
O nových názvech ulic rozhodovalo zastupitelstvo obce dne 28. 6. Tomuto jednání předcházela porada všech zastupitelů, která vycházela
jak z ankety – návrhů občanů, tak z historických
a místních názvů jednotlivých lokalit. Při rozhodování jsme se snažili vyhnout názvům citově zabarveným, názvům, které by souvisely se
situací, která je v čase proměnlivá, přestože je
někteří občané v anketě navrhovali (např. jaké
květiny se v ulici pěstují nebo jaké rasy psů
jsou v tamních domech chovány). Přiklonili jsme
se k názvům, které korespondují s podobou
jednotlivých ulic, jejich umístěním a s původními názvy lokalit, ve kterých se nacházejí.
U nových ulic byly stanoveny tyto názvy:
Trávnické I, II – tyto ulice se nacházejí v lokalitě, které se historicky říkalo Trávnické,
uvedeno též v katastrálních mapách.
Ondráčkova – rozhodli jsme se ulici pojmenovat po významném drásovském rodákovi,
který se zasloužil o rozvoj obce, bývalém starostovi, zakladateli drásovských hasičů – panu
Františku Ondráčkovi.
Spojovací – ulice spojuje starou zástavbu (ul.
Vinohradská) s novou (Trávnické, Ondráčkova),
starousedlíky s novými občany, občany vzájemně mezi sebou. V názvu této ulice vnímáme
nejen její tvar a umístění, ale také symboliku.
Krátká – pojmenována tak dle návrhu občanů, protože je opravdu krátká.
Příčná – příčně spojuje Polní a Luční (možná
též asociace se slavnou ulicí z Harryho Pottera).
Na Záhonech – ulice se nachází v místě,
kterému se historicky říkalo Záhony.
Východní – název koresponduje jak s umístěním ulice v rámci světových stran, tak s již
pojmenovanými ulicemi, Severní a Jižní.
U Hřiště – pokračování již pojmenované ulice.
Západní – koresponduje s umístěním ulice
v rámci světových stran a s již pojmenovanými
ulicemi Severní, Jižní a Východní.
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Je možné, že se někomu označení ulic nebude zamlouvat, bohužel názorů je mnoho a jsou
velmi různorodé, proto také rozhodování nebylo jednoduché. Věříme, že si nové názvy ulic
brzy osvojíme a že orientace v Drásově bude
přehlednější a ku prospěchu celé obce. V příštím roce budou instalovány informační tabule
a jednotlivé ulice budou označeny tak, jak vyžaduje zákon.

Distribuce popelnic na tříděný odpad
pokračuje
Všichni občané naši obce byli informováni
o projektu popelnic na tříděný odpad a v minulých číslech Drásovského zpravodaje bylo též
vysvětleno, proč jsme k tomuto kroku přistoupili. Nezbývá, než zopakovat pouze základní
informaci: Od začátku letošního roku platí nový
zákon o odpadech. Díky tomuto zákonu se zvyšuje poplatek za ukládání směsného odpadu
na skládky tak, aby skládkování přestalo být
nejvýhodnějším způsobem nakládání s ním.
Náš nový systém svozu má posloužit k tomu,
aby se množství směsného odpadu snížilo
a množství tříděných odpadů naopak vzrostlo.
Obec již nyní na své odpadové hospodářství
doplácí z rozpočtu nemalou částku a pokud se
nepodaří snížit množství směsného odpadu,
tak tato částka dále poroste. Pak bude zcela
jistě nutné navýšit poplatek za odpady. Na
tomto místě zodpovíme ještě dotazy občanů,
které jsou kladeny při přebírání nádob:
Kolik se bude platit za svoz? Abychom
naše občany motivovali k třídění, zachováváme
částku za svoz odpadu v nezměněné výši tedy
500 Kč. Do obce bude sice svozová firma zajíždět častěji, což zvýší náklady na svoz, avšak
dojde k úsporám v rámci třídění a k úsporám
za stávající kontejnery na sběrných místech.
Bytové domy nebudou mít 4 popelnice na
každý byt, ale budou přistaveny nové kontejnery na tříděný odpad.
Kdo zatím nádoby nepřevzal, protože nebyl zastižen doma, bude kontaktován, do konce
roku 2021 doručíme do všech domácností dle
kapacity nádob.
Proč nejsou popelnice barevné? Rozhodli
jsme tak v rámci mikroregionu (jedná se o společný projekt Mikroregionu Čebínka) a to z důvodu estetického – ne každému barevnost
vyhovuje vzhledem k barevnému ladění domu
a okolí. Vzali jsme barvu univerzální a využili
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možnost přenosných barevných klipů, které
nám umožňují s popelnicemi variabilně pracovat a nakonfigurovat sady dle přání občanů.
Popelnice na bio je jiná. Na bioodpad je
nádoba hladká, má silnější stěny a je odolnější
vzhledem k možnosti zahřívání uloženého bioodpadu.
Povinnost popelnice převzít není, ale je
povinnost třídit. Nevytříděný odpad nebude
vyvezen.
Kdo nemá na popelnice místo, může si
zakoupit na své náklady barevné pytle a umístit je před nemovitost v den svozu. Nákup pytlů bohužel obec financovat nebude.
Stávající kontejnerová stání budou zredukována a ponechána pouze v centru obce a
v místech, kde nebylo možno postupovat formou
popelnic. Budou zachovány kontejnery na sklo
a textil a také zůstanou kontejnery u sběrného
dvora. Sběrný dvůr bude fungovat beze změn.
Dostane se opravdu na všechny? To bohužel v této chvíli nemůžeme zaručit, protože nádoby byly objednávány v loňském roce a vycházeli jsme z počtu čísel popisných s jistou rezervou.
Máme celkem 630 sad, tedy mělo by se dostat
na čísla popisná do 630. Protože se ale někteří
občané rozhodli ke sdílení popelnic a k některým
číslům popisným budou přiděleny kontejnery,
dojde k posunu a dostane se na více domácností, v optimálním případě na všechny. Nejvyšší
čísla popisná budou zavážena až jako poslední.
Při předávání popelnic občany instruujeme
a zodpovídáme ještě případné dotazy. K naší
radosti drtivá většina domácností tento způsob
sběru a třídění odpadů vítá. Stali jsme se také
inspirací např. pro město Tišnov, které k popelnicím na tříděný odpad chce přistoupit v příštím roce. Věřím, že si na třídění brzy zvykneme
a bude to dobrý krok pro nás všechny.

Podnik Siemens se zapojil do projektu
Zelená pro Drásov
Podnik Siemens Drásov, který dlouhodobě
podporuje naši obec v oblasti společensky prospěšných projektů, se rozhodl zapojit do naší
Zelené pro Drásov a to ve spolupráci se společností Sázíme stromy. Dne 3. 11. 2021 se sešla
skupina asi třiceti pracovníků podniku Siemens
Drásov včetně obou pánů ředitelů pana Ing.
Libora Mezníka a pana Ing. Romana Kuchaře na
p.č. 1622 v blízkosti mysliveckého remízu, aby
vysadila novou alej stromů. Smyslem výsadby
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aleje je vytvoření významného
krajinného prvku, který rozdělí stávající polní monokulturu
s významným účelem protierozním a biodiverzitním. Vznikla
tak krásná a dlouhá alej stromů,
která bude jak vycházkovou trasou pro občany z Drásova a okolí, tak biokoridorem pro místní
zvěř a ptactvo. Bylo vysázeno
celkem 50 ks listnatých stromů,
a to jeřábů, hrušní, třešní, mišpulí, kdoulí, višní, švestek,
jabloní a platanů. Velké poděkování patří vedení podniku
Siemens Drásov za účast a finanční zajištění akce, paní
Daniele Kellnerové za organizační zabezpečení a všem přítomným zaměstnancům za pracovní nasazení. Městys Drásov

číslo 4, prosinec 2021

se na této akci spolupodílel
zejména tím, že zajistil výkop
50 výsadbových jam a následně
bude zajišťovat péči o stromy
a zálivku. Zásluhou podniku
Siemens Drásov tak v letošním
roce vznikla v okolí Drásova již
třetí alej stromů. Tyto aleje významně zlepšují přírodní prostředí v okolí naší obce a jsou
zároveň významným estetickým krajinným prvkem.
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Domov pro seniory Drásov má svou podobu
V průběhu měsíců června, července a srpna
probíhala architektonická soutěž na zpracování
studie Domova pro seniory Drásov. K účasti na
zpracování studií byly vyzvány tři architekti:
1. Ing. Petr Němec z Kuřimi, který je autorem projektu nástavby ZŠ č. ev. 32 na náměstí
v Drásově i autorem architektonického návrhu
rekonstrukce našeho zdravotního střediska.
2. Společnost ATX architekti z Brna, která je
autorem moderního architektonického řešení
zástavby v lokalitě Trávnické.
3. Společnost kynčl knesl, s.r.o. která je špič-
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kovou renomovanou architektonickou a projekční kanceláří, má významné reference staveb
v okolí, je autorem např. krásné nové stavby
občanské vybavenosti v sousedním Čebíně
a má s projektováním zařízení pro seniory značné zkušenosti.
Hodnotícím kritériem pro jednotlivé studie
bylo architektonické ztvárnění, předpokládaná
cena objektu a cena projektových prací.
Vítězným návrhem v tomto řízení se stala
studie společnosti kynčl knesl architekti a dne
22. 9. 2021 byla z rozhodnutí Rady městyse
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Drásov podepsána smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace. Kompletní projektová dokumentace ve stupni dokumentace pro
provedení stavby včetně stavebního povolení
by měla být hotova do konce roku 2022.
Náš budoucí dům pro seniory se bude nacházet na p. č. 1870 vedle fotbalového hřiště. Poskytne komfortní domov pro 24 seniorů a krásné zázemí včetně společenských prostor a parku. V objektu bude umístěna také ordinace
lékaře s veškerým vybavením. Objekt je koncipován jako energeticky nenáročná budova
s moderními alternativními zdroji energie, neboť
bychom chtěli aby bydlení v tomto zařízení ne-
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bylo drahé a našim seniorům bylo maximálně
dostupné. Naší filozofií je myšlenka, že kdo
v Drásově žil, měl by v něm i dožít, protože tady
je doma. Domov pro seniory bude stát v klidné
lokalitě avšak téměř v centru obce, poblíž všeho
dění sportovního, kulturního i společenského.
Nastoupili jsme na nelehkou cestu celý záměr
administrativně zvládnout, zajistit financování
a stavbu zrealizovat. Úkol je to velký, ale stejně
velké je naše odhodlání. Dokázali jsme postavit
školu a školku, dokážeme postavit i domov pro
seniory. Jak s oblibou říkám: „postarali jsme
se o ty nejmladší, postaráme se i o ty nejstarší.“
Věřím, že nám bude štěstěna nakloněna.
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Vážení občané,
jak jsem ve svém předchozím psaní smutně
začala – nálezem ekologické havárie, tak mám
možnost radostně skončit – výsadbou nové
aleje a přípravami stavby domova pro seniory.
V práci starosty je to jako v životě, chvíle marnosti a vyčerpání se střídají s chvílemi radosti,
naděje a odhodlání, špatné střídá to dobré
a důležité je vidět před sebou cíl a jít za ním.
Nakonec vždy je toho dobrého víc a to pozitivní
převažuje nad problémy a úskalími. I mnozí
z vás, našich občanů, musí projít nelehkou
cestou, aby se ve svých životech posunuli na
to šťastné místo, kde je jim souzeno být. V této
těžké době je velmi důležité udržet si ten svůj
správný směr, optimismus a do budoucna hledět s nadějí a vírou. Přeji Vám z celého srdce,
aby nadcházející vánoční čas byl pro vás požehnaný. Prožijte ho v klidu a lásce se svými
rodinami, blízkými a přáteli. Ať je ten příští
rok 2022 alespoň o trochu klidnější a vyrovnanější, ať jej můžeme prožít ve zdraví, přátelství
a vzájemné sounáležitosti.
Martina Bočková, starostka

Ohlédnutí za podzimní výstavou
Ve dnech 4.–14. 9. 2021 se
v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov konala
výstava obrazů a quiltů.
Návštěvníci měli možnost
shlédnout díla paní Hany Čuperové z Drásova, paní Jaroslavy Grycové z Drásova a paní Miroslavy Vlčkové z Tišnova. Uveřejněné fotografie jsou
vzpomínkou na tuto krásnou
výstavu, za kterou výtvarnicím
moc děkujme.

číslo 4, prosinec 2021
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Rekonstrukce střechy kostela
v Drásově
Vážení spoluobčané,
před více než měsícem jsme vás jménem naší
farnosti oslovili s prosbou o finanční podporu
rekonstrukce střechy na našem drásovském
kostele. Zdaleka jsme nečekali takovou odezvu.
To, že takřka okamžitě začaly chodit na účet
farnosti vaše dary, nás naplňuje velikou vděčností. V této chvíli bych vás o tom všem chtěla
jménem farnosti informovat. Právě v těchto
dnech bylo ukončeno výběrové řízení a celou
akci bude realizovat firma STŘECHY – 1. Slezská, s.r.o., která s rozpočtem 2.053.244 Kč nabídla při stejných zadávacích podmínkách
nejnižší cenu. Jedná se o firmu, která realizovala i střechu kostela v blízkém Vranově, kde
s ní byli spokojeni a věříme, že stejně tomu bude
i v našem případě. K dnešnímu dni (4. 12. 2021)
se vybralo 505.900 Kč a přicházejí další a další
dary. Po Novém roce budeme žádat o dotace
na část výdajů této akce a věříme, že se nám
podaří podporu získat. Díky vaší štědrosti
máme velikou naději, že bude moci celá akce
proběhnout naráz a nebude se muset realizovat
ve více etapách, což by všechno velice prodražilo. Na straně druhé se reálně obáváme, že se
celková cena navýší o vícenáklady. Původně
se např. počítalo s tím, že báň nahoře na věži

číslo 4, prosinec 2021

kostela zůstane původní, ale přítomní odborníci trochu zpochybnili, že bude ještě dobrá.
Dále také v případě věžičky nad sakristií se
původně počítalo jen s jejím natřením, nicméně
její stav už je dosti žalostný, takže se nakonec
bude muset pořídit nová. Obáváme se tedy, že
konečná částka se vyšplhá v optimistickém
odhadu nejméně na 2.500.000 Kč. Rádi bychom
vám teď napsali, kolik se ještě musí vybrat,
ale je tu tolik nejistot ohledně dotací i celkové
ceny, že se to v téhle chvíli nedá odhadnout.
Proto ještě i teď dáváme číslo účtu farnosti:
188249499/0300. Rádi vám následně vystavíme potvrzení o vašem daru pro účely snížení
daňového základu, kdy předpokládáme, že tato
potvrzení budou hromadně vydávána počínaje
lednem příštího roku. Do zprávy pro příjemce,
prosím, uveďte své jméno, případně bydliště.
Kontakty na nás, zástupce farnosti, na které se
můžete obracet s případnými dotazy a s domluvou ohledně upřesnění náležitostí a způsobu
předání potvrzení o daru:
Ing. Alena Lavičková, tel. 608 430 459,
e-mail: lavickova@seznam.cz,
Ing. Tomáš Jaroš, Ph.D., telefon 773 623 235,
e-mail: jarosto@seznam.cz.
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V našem kostele se za celou
tuto akci a také za vás a za vaše rodiny, při každé nedělní
mši svaté modlíme.
Já za sebe nabízím prohlídku kostela, varhan, možnost si
na ně zkusit zahrát...po dohodě kdykoliv.
Jako malý dárek bych vám
chtěla převyprávět příběh
o svatém Jeronýmovi. Byl jedním z největších učenců církve, žil v letech 345–420 v Betlémě a známý je tím, že přeložil Bibli z hebrejštiny a řečtiny
do latiny.

Příběh o svatém Jeronýmovi
Jednoho dne – bylo to na Vánoce – měl svatý
Jeroným vidění. Zjevil se mu Ježíš a obrátil se
k němu: „Jeronýme, dnes je den mého narození. Dej mi nějaký dárek!“ Jeroným odpověděl:
„Pane, co ti já můžu dát? Jaký dar ti můžu nabídnout? Největší dar, který ti můžu poskytnout, je překlad Bible. Vezmi si ho, vezmi si
práci za všechna léta strávená překládáním.
Jsem ochoten Bibli i spálit, spálit celé své dílo.“
Ale Ježíš odpověděl: „Děkuji ti, Jeronýme, za
tvou velkorysost, ale já chci od tebe něco úplně

jiného.“ „Co ti tedy můžu dát, Pane? Jestli chceš,
daruji ti svůj život. Vezmi si můj zrak, můj sluch!
Vezmi si celý můj život, vezmi si, cokoli chceš!
Jsem ochoten za tebe i umřít.“ A Ježíš mu řekl:
„Jeronýme, děkuji, ale všechno to, co mi chceš
dát, mi patří. Těmito dary bys mi jen vrátil to,
co máš ode mě. Chci něco, co náleží jen tobě.“
Jeroným odpověděl: „Nemám nic, co by bylo
jen moje. Co ti můžu dát, co patří jen mně?“
A Ježíš mu odpověděl: „Jeronýme, dej mi své
hříchy, jen ty jsou tvoje!“

POKOJNÉ A POŽEHNANÉ VÁNOCE VÁM VŠEM! RADOST A NADĚJI!
ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ VÁM, VAŠIM RODINÁM, VŠEM, KTERÉ NOSÍTE VE SVÉM SRDCI!
Alena Lavičková za farnost Drásov
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Život zvěře v zimě

Rok se chýlí ke svému konci, lovecká sezona
se s prosincem přehoupla do druhé poloviny
a zima letos začala svírat krajinu o něco intenzivněji, než v předchozích letech. Nadcházející
měsíce – leden a únor – patří k období, kdy je
nutné více pečovat o zvěř tak, aby při sněhové
pokrývce nestrádala hlady či nezpůsobovala
škody na mladých lesních kulturách.

číslo 4, prosinec 2021

V zimě se zažívací trakt spárkaté zvěře tj.
srnců, muflonů a daňků výrazně zpomalí, a tak
je myslivci přikrmují především nízkoenergetickým krmivem jako je seno, plevy či oves.
V přírodě pak spárkatá zvěř okusuje listy ostružiníku či jiných bylin pro doplnění nutných živin.
Právě zpomalení trávicího traktu je pro srnce,
zajíce a jiné býložravce klíčem k přežití zimy.
Aby však z chudé potravy vytěžila zvěř co nejvíce energie, potřebuje na tento zdlouhavý
proces množství času, kdy v klidu leží a tráví.
Pokud je neustále rušena, vede to k poruchám
vstřebávání živin a ztrátě energie, což může
v konečnému důsledku končit zeslábnutím
a úhynem postižených kusů.
Proto prosíme naše spoluobčany, aby se
v honitbě chovali během zimních měsíců vůči
zvěři co nejohleduplněji a zbytečně ji nerušili.
Chtěli bychom touto cestou apelovat především
na majitele psů, aby měli svoje mazlíčky pod
kontrolou a nenechali volně žijící zvířata zneklidňovat, nebo dokonce honit. Je potřeba si
uvědomit, že jedno takové psí proběhnutí může
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skončit až zbytečnou smrtí pronásledovaného
zvířete vyčerpáním.
Za tento podzim jsme zaznamenali několik
incidentů, které skončily stržením a usmrcením zvěře psem. Majitelé těchto zvířat nesou
za tyto skutky jednak morální zodpovědnost,
ale také se proviňují i proti obecní vyhlášce

zakazující volné pobíhání psů, zákonu o myslivosti a zákonu na ochranu zvířat proti týrání.
Škoda, kterou tím na zvěři způsobí, pak po nich
může být zákonně vymáhána.
Doufáme, že tento článek najde pochopení
u všech, kteří se pohybují v přírodě. Děkujeme
všem, jenž se ke zvěři chovají ohleduplně.
Za MS Drásov z.s.
jednatel MVDr. Jan Sítař

Mikulášská naháňka na černou zvěř

Z důvodu zamezení vzniku škod na polích drásovských zemědělců a pro snížení rizika šíření
afrického moru prasat se členové Mysliveckého
sdružení Drásov z.s. věnují intenzivnímu lovu

černé zvěře. Na letošní mikulášské naháňce se
jim podařil rekordní úlovek osmnácti kusů divokých prasat.
Zdeněk Sítař, předseda MS Drásov
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Volejbalové soutěže
dospěly do poloviny
Na rozdíl od loňského ročníku, který byl
ukončen dříve než se rozběhl, letos se stále
hraje a soutěže jsou zhruba ve svém poločase.
Brzy po zahájení soutěží se ukázalo, jak negativní vliv měla sedmiměsíční přestávka na
výkonost sportovců. Volejbal je sport, ve kterém
zásadní roli hraje šikovnost, technické dovednosti a úderová jistota. Všechny tyto vlastnosti u většiny hráčů značně utrpěly a je těžké se
vrátit na dřívější úroveň. Pojďme se podívat jak
se našim družstvům dařilo.
Druholigové mužstvo mužů vstoupilo do soutěže velmi špatně, po 6 kolech mělo na svém
kontě pouhých 5 bodů a v tabulce kleslo na
předposlední příčku. Zlom nastal na palubovce
v té době druhé Chocně, kde naši zabojovali
a zvítězili dvakrát poměrem 3:2. Od té doby
nepoznali hořkost porážky, vybojovali dalších
21 bodů a v polovině soutěž jsou v tabulce
druzí.
Solidně si vedou v 1. lize naši junioři. Dvě kola
před přestávkou jim v tabulce patří 3. místo,
navíc mají k dobru odložené utkání s posledním
týmem tabulky Žďárem nad Sázavou.
V kategorii kadetů máme letos dostatek
hráčů takže trenér Dominik Jaroš přihlásil do
KP JMK dvě družstva, přičemž v Béčku dostávají příležitost i hráči žákovského věku. V současnosti Áčko tabulku vede Béčko je předposlední. Soutěž se hraje turnajovým způsobem
a nás nejvíce mrzí, že turnaj, který se měl konat

5. 12. v naší hale byl pro nedostatek hráčů některých družstev zrušen.
Velmi dobře si vedou naše juniorky. Na jejich
výkonech se projevuje fakt, že během antukové přípravy o prázdninách trénovaly čtyřikrát týdně. V KP JMK startuje 12 družstev
ve dvou skupinách, první tři postoupí do skupiny finálové další budou bojovat o umístění
na 7.–12. místě. Naše Vydry utrpěly dosud
pouze dvě porážky, vybojovaly 41 bodů a vedou
tabulku své skupiny. V novém roce se můžeme těšit na dramatické boje o co nejlepší
umístění.
V KP JMK žákyň startuje letos 24 družstev.
Trenéři Malý a F. Lavička odvedli přes léto dobrou práci a na většině hráček jsou patrné
výkonnostní pokroky. Také tato soutěž se hraje turnajově a našim dívkám patří momentálně 10. místo.
Nejvíce postižena současnou situací je kategorie minivolejbalu. Dosud byl odehrán pouze
jeden turnaj v hle na Vodově ulici v Brně a naši
nejmenší v něm dosáhli těchto výsledků: červení 4. a 5. místo, oranžoví 3. a 6. místo, žlutí
dvě 5. místa.
Tolik ve stručnosti o výsledcích našeho oddílu. Všichni víme, v jak složité situaci se halové
sporty nacházejí. Důležité však je, že se hraje,
trénuje, kolektivy jsou pospolu. Věřme, že se
situace postupně zlepší a volejbal nám všem
bude přinášet radost jako dříve.
Miroslav Řezník

číslo 4, prosinec 2021

17

TJJ LUCKY Drásov
a sportovní sezóna 2021
Rok 2021 začal vyhlašováním a oceněním sportovců
v jezdectví za rok 2020.
Nejvyššího ocenění dosáhla
Adéla Kotolová ve voltiži a Hana Šimečková v paravoltiži.
Staly se „Jezdcem roku“ ve své
disciplíně! Mrzelo nás o to víc,
že se za dané situace s koronavirem neuskutečnilo slavnostní vyhlašování.
Dále proběhlo vyhlášení
jezdů JMO, získali jsme řadu
ocenění ve voltiži i paravoltiži,
mimo jiné i Voltižního koně
roku 2020.

Doufali jsme ale, že se přece jen závodní sezóna rozjede a začali se na ni připravovat.
Zaměřili jsme se na výchovu mladých nadějných jezdců v pony sportu, dále přípravu na
složení základních zkoušek jezdeckého výcviku (ZZVJ). Voltižní disciplína se začala trénovat
na české i mezinárodní závody, především
MS juniorů ve voltiži, kde jsme měli splněnou
kvalifikaci. O účast na M-ČR se opět rozhodli
bojovat i naši paravoltižní jezdci.
Ovšem situace s problémem koronavirové
nákazy nám přípravu moc neusnadnila. Přesto
jsme vydrželi a nakonec jsme i v této sezóně
výborně reprezentovali.
Ve voltižní disciplíně se dlouho očekáváné MS juniorů v dalekém Le Mans nakonec
pořádalo.
Do nominace se poprvé jako jednotlivec probojovala Adéla Kotolová, která se s koněm Landarem v konkurenci 60 cvičenců probojovala do
finále. Při svém prvním startu v této kategorii
obsadila skvělé 15. místo. Dvojice Adéla Kotolová a Barbora Trávníčková na klisně Dajána
obsadily v kategorii dvojic skvělé 7. místo!
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M-ČR ve voltiži proběhlo v září ve Frenštátě pod
Radhoštěm.Výsledky TJJ LUCKY Drásov
na M-ČR ve voltiži 2021:
Výprava byla velmi úspěšná, což potvrzuje získání 2 medailí pro JMO.
junior ženy A: 2. místo Adéla Kotolová – Landar, 6. místo Barbora Trávníčková – Calamia
soutěž dvojic: 1. místo Barbora Trávníčková,
Adéla Kotolová – Dajána. Tato dvojice obhájila
titul již potřetí za sebou.
Paravoltiž
Rozhodli jsme se uspořádat již druhým rokem
Finále Českého paravoltižního poháru přímo
v areálu našeho oddílu a to se k velkému štěstí podařilo. Měli jsme radost opět z velké účasti závodníků z celé ČR.Ještě větší byla radost
z výsledků našich oddílových cvičenců.
Český pohár v paravoltiži (ČJF)
Hana Šimečková 1. místo
Marcela Mikelová 1. místo
Lucie Putnová 2. místo
Michal Sperát 2. místo
Další umístění: Kryštof Dudek 7., Adéla Kusá 8.,
Kateřina Dudková 8.
M-ČR v paravoltiži se konalo v Brně
Slavili jsme obrovský úspěch!!! 2 zlaté, 2 stříbrné
a jedna bronzová medaile M-ČR v paravoltiže:
1. místo a čtvrté vítězství po sobě Hanka
Šimečková na koni Valiska
1. místo v kategorii skupin – kůň Valiska
2. místo Marcela Mikelová – Valiska
2. místo Lucie Putnová – Valiska
3. místo Michal Sperát – Valiska

Během mistrovství se také vyhlašoval Český
paravoltižní pohár ČHS:
Hana Šimečková 1. místo
Marcela Mikelová 3. místo
Pony sport
Vyplatila se poctivá příprava a výsledkem bylo:
4. místo na Oblastním mistrovství v pony – Eliška Vyskočilová – Lipík, 7. místo Nikola Lundová
– Mike, 8. místo Nikita Kovářová – Sonet
Drezúra a parkur
V rámci ČR jsme získali řadu umístění na předních místech, několik vítězství v těchto disciplínách. Další naše svěřenkyně úspěšně zvládli ZZJV.
I tuto sezónu jsme více času trávili v naší „domácí“ stáji, využili jsme ho v rámci možností
na zvelebování, opravy celého zázemí a tréninkových prostor. Pro naše pony jsme zrekonstruovali stáje.
Opět byl a je velmi oblíbený Pony kroužek
a také je zájem o voltižní přípravku. Snažíme se
v rámci našich možností vyhovět co největšímu
počtu zájemců o tento sport.
Za velmi zdařilé také považujeme uspořádání příměstských táborů v letních prázdninách.
Všichni věříme, že se budeme připravovat na
sezónu 2022 již bez omezení a budeme se účastnit závodů nejen na území ČR, ale i ve světě,
což si všichni přejeme.
Děkujeme zástupcům Městyse Drásov, že
i v roce 2021 finančně podpořil naši činnost.
za TJJ LUCKY Drásov
MVDr. Petra Cinerová – předsedkyně oddílu

číslo 4, prosinec 2021
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Z naší školky a školy
Vánoce budou
O tom, že je situace složitá a měnící se každým dnem nemá cenu se dlouze rozepisovat.
Všichni to jistě zažíváme v rodině nebo ve svém
okolí. Ani naší MŠ se na podzim nevyhnula
velká nemocnost dětí i zaměstnankyň. Od začátku listopadu bylo velice složité zajistit provoz a tak se chvílemi zdálo, že letos nebude
adventní jarmark a rozsvícení stromečku u MŠ.
Z důvodu velké nemocnosti bylo velmi obtížné připravit s dětmi program a chvílemi nacvičovala jen hrstka těch nejstatečnějších.
Maminky z Klubu rodičů MŠ Drásov tuto akci
naplánovaly na úterý 23. 11. 2021, ale do poslední chvíle bylo vše nejisté. Nakonec jsme se
společně rozhodly akci nerušit a pustit se do
příprav. Už od rána se chystaly na prodej nejrůznější vánoční dekorace, cukroví, výrobky
rodičů, paní učitelek z MŠ a dětí z mateřské
i základní školy. Odpoledne se prodávalo před
školkou, hrály koledy a děti zpívaly a přednášely tak, že nikdo nepoznal, že na nácvik vystoupení měly jen pár dnů. Jejich hlásky a roz-
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zářené oči nám všem udělaly velikou radost
a zahřály nás u srdíčka. A při poslední písničce
se stromeček opravdu rozsvítil!!! A nám všem
se zase vrátila naděje, že Vánoce budou a přes
všechny obtíže si je uděláme krásné a prožijeme
je v klidu a pohodě.
Musím zde poděkovat všem, kteří se na pořádání této akce podíleli a především maminkám z Klubu rodičů MŠ Drásov a paní Bilanové,
která měla s organizací nejvíce práce a starostí. Výtěžek z akce částka 21.697 Kč bude věnována dětem z mateřské školy na dovybavení
zahrady, zakoupení hraček a pomůcek a jako
příspěvek na pasování předškoláků.
Od této akce nás provázejí slova básničky:
Já mám z Vánoc nejraději,
když se kolem všichni smějí.
Když se kapři mrskají
a prskavky prskají.
Není vůbec důležité dostat dárků horu,
hlavní je, že těšíme se na Vánoce spolu.
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A to se opravdu všichni těšíme. Od začátku
adventu jsme školku krásně vyzdobili a čekali
jsme, jestli k nám do školky zastaví Mikuláš
s andělem a čertem. Když přišli, byla v některých dětech malá dušička, ale když slíbily, že
se polepší, dostaly sladkou odměnu. Do Vánoc
si budeme společně užívat hezkou adventní
atmosféru, budeme vyrábět přáníčka a malé
překvapení pro celou rodinu, ozdobíme si ve
třídách vánoční stromečky. Vánoce totiž budou
a ve školce možná o něco dříve než doma.
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Přejeme všem
Krásné Vánoce
plné pohody
a hodně zdraví
v roce 2022
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Mikuláš v 1. B.
Děti z 1. B se připravovaly na příchod Mikuláše,
čerta a anděla ve výtvarné
i hudební výchově. Svými
obrázky vyzdobily třídu
a také pro vzácnou návštěvu nacvičily písničku s tanečkem. Vystoupení se dětem vydařilo a za odměnu
pak dostaly od andílka malou pozornost.

od

Ježíška
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Vánoční kouzlo
Byla jednou jedna dívka jménem Sára, která
nesnášela Vánoce. Proč? Přišlo jí strašně hloupé zdobit stromky, péct cukroví nebo zpívat
otravné koledy. A potom jsou tu dárky. Všechny malé děti přece vědí, že je ve skutečnosti
dávají rodiče, ne Ježíšek nebo Santa Klaus!
Podle Sáry by bylo nejlepší, kdyby se prostě
vynechaly. Každé Vánoce trávila sama ve svém
domě a četla. „Kdyby Vánoce nebyly, byl by čas
dělat něco užitečnějšího,“ tvrdila Sára. Nikdo
ji nedokázal přesvědčit o opaku. Sára byla tvrdohlavá a stála si za svým. Jenže jednoho
Štědrého dne se všechno změnilo.
Byl další Štědrý den a každoroční utrpení
Sáry právě začalo. Hned ráno ji vzbudili protivní
koledníci. Poté jí přátelé posílali ty zbytečné
zprávy s přáním hezkých Vánoc. Po obědě, když
se vydala ven, na ni z legrace začaly děti házet
sněhové koule. Když se vrátila domů, začali sousedi pouštět vánoční koledy. To už byla Sára
vytočená a vzteklá. „Nesnáším Vánoce,“ rozčilovala se. „Dnes opravdu nemá smysl zůstat vzhůru,“ řekla si a rozhodla se jít do postele. Avšak
netušila, že vánoční kouzlo je velmi mocné
a nepředvídatelné. A dívka začala pomalu usínat.
Najednou stála na zasněžené louce. Vedle ní
poletovala zářivá bytost. „A je to tady, zbláznila jsem se,“ pomyslela si dívka. Nečekala však,
že jí bytost odpoví: „Nezbláznila ses, jsem duch
Vánoc a mám za úkol ti ukázat, jak by vypadal
svět bez Vánoc, jak by vypadal svět, který sis
vysnila.“ Kolem Sáry se v tu ránu začalo měnit
prostředí. Náhle se ocitla opět ve svém domě.
Ta podivná bytost nikde. „Byl to sen?“ přemýš-

lela Sára. Koukla na kalendář a nestačila se divit. Štědrý den tam nebyl. „Takže to nebyl sen!“
pomyslela si dívka. Byl to pro ni ten nejúžasnější den. Sára vyšla ven z domu.
Na ulicích bylo liduprázdno, domy byly polorozpadlé, nikde se nezpívalo ani netenčilo.
Sára tomu nemohla uvěřit. Šla dál, aby si vše
pořádně prohlédla. Nikde nebyli žádní sněhuláci, vánoční stromky nebo barevné vánoční
ozdoby. Okolo Sáry bylo ticho, prázdno. Čím
déle se dívka procházela, tím víc jí bylo smutno.
„Nikde se nikdo nesměje a všichni jsou sami
doma“ přemýšlela Sára. Začala být nešťastná.
„Takhle opravdu vypadá svět bez Vánoc? Bez
radosti, bez vánočních oslav, koledníků nebo
bez smějících se dětí a vůní cukroví, bez vánočních stromků, sněhuláků a bez času stráveného s rodinou a přáteli? Takhle to nechci. Slibuji, že od teď si nikdy nebudu myslet, že Vánoce
jsou zbytečné, jen chci odsud pryč!“
A v té chvíli všechno zmizelo. Byla zpátky
doma. Teď už si byla jistá, že je vzhůru, všechno
to byl jen strašný sen. Venku byla tma, ale Sára
doufala, že ještě není tak pozdě. Věděla, že její
přátelé pořádají velkou vánoční oslavu až hluboko do noci. Třeba ji ještě stihne. Rychle popadla pár svých oblíbených knih a zabalila je
do novin. Žádné jiné dárky neměla, ale chtěla
svým přátelům udělat radost. Poté rychle vyběhla ven. Když ji přátelé uviděli, byli velmi
překvapeni, ale zároveň šťastní, že letos budou
Vánoce slavit všichni spolu. Od té doby je to
tak každý rok a Sára si každé Vánoce užívá.
Veronika Gébová, 8. B
ZŠ a MŠ T. G. M. Drásov

Advent
Předvánoční období, které by mělo být plné
rozjímaní, odpočinku a pohody. Pro mě to však
vždy byly jen dny, které musím přečkat do
Štědrého dne. Nadměrné uklízení, pečení
a dodělávání posledních školních úloh. Těšila
jsem se především na poslední adventní neděli a hádám, že nemusím objasňovat proč.
Tu jsem strávila sledováním pohádek a častým pozorováním hodin. A přitom se zatajeným
dechem vyčkávala na zazvonění zvonečku,
které ohlašovalo, že je mé čekání u konce.
Avšak na co bych se měla zaměřit teď? Na
pomoc při úklidu? Na školu? Nebo snad na to,

že ještě nemám nakoupené dárky pro své blízké? Už nejsem ta malá holčička, která se těšila
na vzrušení z rozbalování dárečků. Právě teď
bych chtěla pozastavit čas a péct, uklízet a dodělávat školní úlohy. Chtěla bych zastavit čas
a všechny ty věci, které pro mě dříve nepředstavovaly tak velký zážitek, bych si chtěla užít
se svými nejbližšími. Pomoct svojí mamince
s úklidem a naučit se přesně tak dobré cukroví,
jako dělá moje babička.
Právě proto je pro mě v této době tím největším dárkem to, že mám svoji rodinu.
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Tereza Kozelková, 9. A
ZŠ a MŠ T. G. M. Drásov
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A jsou tu vánoce
Opět se blíží vánoční svátky
a tak si v letošním vánočním
„Zpravodaji“ připomeneme historii adventního věnce, betlému
a vánočního stromečku. V loňském vánočním čísle jsme si psali o vánocích, adventu, o Štědrém
dnu a svátku Tří králů. Ale vždy
to tak nebylo, že všechny tyto
vánoční symboly které si připomínáme měly všechny domácnosti tak jako je dnes. Dříve to
byla záležitost bohatých rodin
než se postupně vše rozšířilo do
každé domácnosti.

Adventní věnec
Tradice adventního věnce byla založena až
v 19. století v Hamburku, ale prapůvod tohoto
zvyku sahá do 16. století , který zavedli luteráni.
V křesťanských církvích symbolicky odpočítává čtyři týdny adventu. Obvykle má podobu
věnce z jehličnatých větví se čtyřmi svícemi,
ty mohou být různě vysoké a různě barevné.
Věnce bez svíček se zavěšovaly a zavěšují na
stuhách k ozdobení vchodových dveří.
Od počátku 21. století se nahrazují věnce
i jiným seskupením na stole např. vedle sebe
na podložce umístěny čtyři svíce a dozdobeny
šiškami,vánočními baňkami, ořechy, stuhami,
kaštany, skořicí…
První svíčka se zapaluje v neděli čtyři týdny
před Štědrým dnem.

Betlém nebo také jesličky
Je zobrazení scény narození Ježíše Krista.
Ústřední téma je Svatá rodina, Marie a svatý
Josef v chlévě pečující o právě narozeného Ježíška, který leží na seně v jesličkách.
Pro vznik tradice betlémů byla událost, která
se stala v roce 1223. Tehdy italský šlechtic
Giovanni di Velita pozval Františka z Assisi,
aby strávil vánoce na jeho panství. Budoucí
světec si přál vidět právě narozeného Ježíška,
jak leží v chlévě na seně v jesličkách, tak se
rozhodl, že tento výjev zobrazí. Vybral si pro to

jeskyni na vrcholu kopce u vesničky Greccio, kterou upravil jako
kapli a uspořádal v ní výjev narození Ježíška. Sem pozval v noci
24. prosince vesničany z širokého okolí. Když vystoupali k jeskyni, tak u jesliček sloužil kněz
mši a František četl úryvky z Lukášova evangelia.
Podle tradice byla tato událost
nejen prvním betlémem, ale i poprvé sloužena půlnoční mše.
Betlémy jsou vyráběny z nejrůznějších materiálů: z keramiky, dřeva, kukuřičného šustí, papíru, ze skla, možností je nepřeberné množství.
O vánocích bývají betlémy vystaveny v kostelích, v muzeích.
U nás je nejznámější betlém v Třebechovicích pod Orebem a betlém v Jiříkově je největší na světě, má 138 dřevěných soch v životní
velikosti.
Každý rok bývá výstava betlémů v Předklášteří a jsou tam také vystaveny betlémy z Drásova a okolí. V knihovně máme knihu o betlémech kterou sestavil Zdeněk Jílek s kolektivem
„Pojďme spolu za betlémy“.
Ale i drásovský kostel má svůj betlém, který
bývá instalován na vánoční svátky.
Betlém je z dílny brněnského řezbáře Aloise
Vajera, který ho zhotovil kolem roku 1935 ve
věku 78 let.

Vánoční stromek
Je ozdobený strom ze stálozelených jehličnanů. Tradice zdobení stromku pochází z Livonska (dnes Estonskoa a Lotyšsko) a z Německa.
V Čechách se poprvé objevil v roce 1812, ale
více se začal prosazovat až v 40. letech 19. století v měšťanských domech. Stromky se zdobily
jablky, ořechy, perníčky a později se i rozsvítil,
když se začaly zdobit lojovými svíčkami. Dnes
si bez ozdobeného vánočního stromečku nedovedeme vánoce představit. A živý stromek se
již také nahrazuje umělým.
D. J., kronikářka
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Vánoce
v Drásově
2021
23. 11. Předvánoční jarmark v Mateřské škole
– 15.00 na paloučku před MŠ
28. 11. Advent v Drásově – 14.00 v prostorách Úřadu městyse Drásov
Včelařská výstava – pořádá Český svaz včelařů, ZO Drásov
Jindřiška Inka Pokorná – obrázky, perníčky, dekorace
Vánoční kavárna
5. 12. Mikuláš na koních – 16.00 průvod od Lucky Drásov
19. 12. Zpívání koled na náměstí – 17:00
24. 12. Štědrý den
Betlémské světlo před domem Lavičkových, Hradčanská 267 – 8.00–16.00
První Vánoční bohoslužba se zpěvy a hudbou – 17.00
25. 12. Hod Boží vánoční, Slavná mše svatá se zpěvy a hudbou – 8.00
26. 12. Svátek Svaté rodiny, sv. Štěpána,
mše svatá s obnovou manželských slibů, žehnání manželům – 8.00
Štěpánský turnaj veteránů ve volejbale – 9.00 sportovní hala
29. 12. Vánoční koncert, Kostel Povýšení sv. Kříže – 17.00
(dle okolností popř. na náměstí v Drásově)
31.12. Silvestr, mše svatá, poděkování za uplynulý rok a svátostné požehnání – 8.00
1. 1. Nový rok, Slavnost Matky Boží Panny Marie, mše svatá – 8.00
8. 1. Novoroční turnaj veteránů v nohejbale – 9.00 sportovní hala
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