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Vážení občané,
přichází k vám první letošní vydání Drásovského zpravodaje
– vydání jarní. Na těchto stránkách se opět dozvíte o plánovaných akcích, o aktuálních událostech v Drásově a přinášíme
vám souhrnné informace k tématům, která vás mohou zajímat.

Třídění odpadu v drásovských domácnostech zahájeno
Po půlročním přípravném období, kdy docházelo ke kompletaci a rozvozu popelnic na tříděný odpad, jsme od ledna letošního roku spustili v Drásově nový systém sběru a likvidace
komunálního odpadu. Popelnice na tříděný
odpad byly doručeny vesměs do všech domácností. Výjimku tvoří několik málo domů, které
nemají dvorek a nemají kam sadu popelnic
umístit. K bytovým domům byly umístěny nové
kontejnery a dá se říci, že si od ledna na nový
systém úspěšně zvykáme. Jediné, co nás v současné době trápí, je cena svozu a likvidace.
Stejně tak, jak se zdražuje vše okolo nás, vzrůstají náklady také na svoz a likvidaci komunálního odpadu. V úvodu roku jsme podepsali dodatek ke smlouvě s naší svozovou firmou CTS
Kuřim, na základě kterého došlo k markantnímu zvýšení ceny svozu zejména za směsný
odpad. Nutno však dodat, že se ceny za několik
uplynulých let neměnily a současná situace
kopíruje reálný stav v oblasti likvidace odpadů.

Další zvýšení ceny jsme museli akceptovat před
nedávnou dobou v souvislosti se zvýšením cen
pohonných hmot. Jednoduše řečeno, svoz odpadu, byť vytříděného, se stává velmi nákladnou záležitostí. Není proto divu, že většina obcí
musela svoz odpadu zdražit, aby poplatky
reflektovaly reálnou cenu. Pro příklad uvádíme
výši poplatku v okolních obcích: Malhostovice
– 600 Kč, Čebín – 700 Kč, Hradčany – 650 Kč,
Všechovice – 750 Kč. Abychom naše občany
motivovali k třídění, rozhodli jsme se pro letošní rok ponechat částku za svoz v původní výši
500 Kč na obyvatele, přestože obec bude na
svoz doplácet nemalou částkou ze svého rozpočtu. Letošní rok však bereme jako jakýsi rok
„zkušební“. Uvidíme, jak budou občané třídit
a jak bude celý proces finančně vyhodnocen
na konci roku. Obecně platí, že je žádoucí vyprodukovat co nejmenší objem směsného komunálního odpadu, protože ten je nejdražší.
Naopak za papír nějaké, i když nevelké, peníze
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dostáváme. Za likvidaci bioodpadu, stejně jako
plastu platíme a i zde došlo ke zvýšení cen.
Na četné dotazy občanů dále uvádíme, že pokud
nemáte popelnici v den svozu plnou, nemusíte
dávat před dům nutně při každém svozu. Záleží na každém, jaký režim si zavede, ale vzhledem k blížícím se letním měsícům, kdy mohou
některé druhy odpadů zapáchat, bude vhodné
využívat naplno všech svozových dnů. Nezbývá, než popřát nám všem plné nasazení a pečlivé třídění, které ukáže jak jsou drásováci
ukáznění a sami tak dílem rozhodneme o stanovení výše poplatku za svoz odpadu v příštím
roce.

Názvy drásovských ulic –
aktuální informace
Názvy ulic, které byly v Drásově stanoveny
naším zastupitelstvem v loňském roce, se postupně vžívají do podvědomí občanů a jsou
používány. Jak bylo řečeno v informačních materiálech doručených do schránek občanů, platí povinnost vyměnit si do 30. 8. 2022 občanské
průkazy z moci úřední na kterémkoliv úřadě
s rozšířenou působností a to z důvodu změny
údajů v adrese. Část občanů již tak dle našich
informací učinila. Je na místě znovu opakovat,
že není nutno měnit si řidičské průkazy, technické průkazy a jiné dokumenty, které spadají
pod státní správu, např. katastr nemovitostí,
zdravotní pojišťovny, finanční úřad atd. Změna
zde byla vložena automaticky. Je však možné,
že změnu v zápise identifikačních údajů budou vyžadovat
některé soukromé subjekty a to
např. banky. Toto by si měli
občané prověřit. Opakovaně
však uvádíme, že vzhledem
k tomu, že se neměnila čísla
popisná, nedochází ke změně
trvalého bydliště, ale ke změně údajů v adrese. V současné
době probíhá výroba cedulí,
kterými budou drásovské ulice v průběhu roku postupně
označovány. Označování ulic
probíhá podle zákonných ustanovení a to na pravé straně
ulice ve směru chůze nebo jízdy, na nárožní budově, kde je
zajištěna viditelnost. Vlastník
nemovitosti je dle § 30 zákona
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o obcích povinen strpět bezúplatné připevnění
tabulky s označením ulice na své nemovitosti.
Protože vnímáme nedotknutelnost vlastnictví
a krásu našich domků, přestože nám to zákon
umožnuje, v žádném případě nebudeme nutit
naše občany, aby strpěli připevnění cedulky na
fasády svých domů a budeme cedulky připevňovat na ploty. Tam, kde ploty nejsou, připevníme vhodně do obecního prostoru před nemovitost pomocí technického zařízení, které bude
pro tento účel vyrobeno. Cedulky s názvy ulic
jsou vyráběny za použití oficiálního drásovského logomanuálu v modré barvě.

Ekologická zátěž – aktuální informace
Jak jsem slíbila v minulém čísle Drásovského
zpravodaje, přináším aktuální informace o nálezu ekologické zátěže v rámci stavby naší
cyklostezky. Situace se v posledních měsících
nevyvíjela příliš příznivě a dostávali jsme se do
časové tísně. Na pokyn České inspekce životního prostředí převzal aktivitu v této věci odbor
životního prostředí Městkého úřadu v Tišnově
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a vypsal výběrové řízení na zpracování kompletního geologického průzkumu. V první polovině měsíce dubna budou zahájeny průzkumné práce a začnou se vrtat sondy. Po dokončení
průzkumu bude vypsáno výběrové řízení na
zpracovatele projektové dokumentace a samotnou sanaci lze předpokládat nejdříve koncem
letošního roku. Vzhledem k tomu, že nás tlačí
termín dokončení stavby, odhodlali jsme se
k radikálnímu řešení a tím je úprava projektu,
kterou se dostaneme s naší stavbou mimo kontaminované místo. Projektant celého díla pan
Petr Odehnal nám byl nápomocen a v poměrně krátkém čase přeprojektoval úsek, který je
havárií přerušen. Nechali jsme vykopat sondu
v místě, kam se bude překládat stavba a prověřili jsme, že podloží je v pořádku, nezasažené
a čisté. Za rychlou akci a provedení sondy děkujeme panu Zdeňkovi Ostřížkovi z Čebína.
Nyní již stavba opět pokračuje a zdá se, že nic
nebrání splnění původně plánovaného termínu
dokončení – květen 2022.
Co se týká financování sanace ekologické
havárie, tak se nám podařil uhájit náš postoj
a sanaci naše obec platit nebude. I přes počáteční snahy dotčených orgánů převést břemeno sanace na obec, nakonec tato půjde na vrub
státu, potažmo kraje. Jak se opět ukázalo na
tomto případě, i problémy a situace, které se
zpočátku zdají neřešitelným, až fatálním problémem se nakonec podaří zdárně zvládnout,
pokud je odhodlání lidí silnější než nepřízeň
osudu.
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Problémy s objížďkou – stavba Tišnov
Jedním z aktuálních problémů, které v současné době řešíme, je také zvýšený provoz
těžkých nákladních vozidel v naší obci v souvislosti s uzavřením části Tišnova – rekonstrukce ulic Riegrova, Černohorská. Přestože oficiální objížďka v rámci uvedené stavby je vedena
trasou přes Štěpánovice a Předklášteří, veškerá nákladní doprava, zejména doprava z kamenolomu v Lomničce, jezdí kratší cestou a to
je přes Rohozec, Unín, Všechovice a Drásov.
Markantní navýšení frekvence těžké nákladní
dopravy přes naši obec pociťujeme zvýšenou
prašností, hlučností a nebezpečnými dopravními situacemi na drásovské křižovatce. Pokud
jezdíte směrem na Všechovice, zajisté jste
mohli zaznamenat, jak byla v posledních měsících zdevastována silnice mezi Drásovem
a Všechovicemi. V jízdním pruhu, kudy jezdí
plná auta z lomu, je část komunikace roztrhaná
a krajnice prakticky neexistuje. Je velmi nebezpečné potkávat se v těchto úsecích s autobusem, o naložených a přetížených velkých nákladních autech s přívěsem nemluvě. Primární
bezpečnost na této komunikaci již absolutně
chybí. Prakticky zůstal jeden jízdní pruh a to
uprostřed vozovky. Se starosty z Rohozce, Unína
a Všechovic jsme vyvolali jednání na odboru
dopravy MÚ Tišnov, za účasti zástupců vedení
města Tišnova, Policie ČR a Správy a údržby
silnic Jm. kraje a snažili jsme se danou situaci
vyřešit. Jednání nebyla jednoduchá, neboť
každý hájí své zájmy a popravdě ani majitel
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komunikace – SUS Jm. kraje není nakloněn
úplnému zákazu nákladní dopravy do našich
obcí, neboť oprávněně předjímá, že striktním
přesměrováním veškeré nákladní dopravy na
oficiální objízdnou trasu, dojde k poškození
tamních komunikací tak, jak k tomu došlo u nás.
Nakonec jsme dopěli ke kompromisnímu řešení
a tím je úplné odklonění naložených nákladních
aut na oficiální objízdnou trasu a ponechání
průjezdu prázdných nákladních aut ve směru
Drásov – Všechovice – Unín – Rohozec – Lomnička. Toto omezení by mělo trvat do konce stavby, resp. do konce srpna 2022. Částečné strpění dopravy prázdných nákladních automobilů
našim směrem bylo kompenzováno příslibem
vedení SUS Jm.kraje, že v nejbližším možném
období po ukončení objížďky, bude do plánu
investic SUS Jm. kraje zahrnuta kompletní oprava komunikace Drásov-Všechovice přebalením
živičného povrchu v celé šíři komunikace. Snad
se dočasnou úpravou provozu dopravní situace
v naší obci výrazně zlepší a stavba v Tišnově
bude dokončena v čase co nejkratším.

Drásov má svůj služební vůz
Jak měli naši občané možnost zaznamenat,
v blízkosti úřadu městyse parkuje bílý automobil s označením Městys Drásov. Jedná se o nový
služební vůz naší obce, který jsme zakoupili na
konci loňského roku. O nákupu služebního vozu
rozhodla Rada městyse Drásov a to především
z důvodu úspor. Služební cesty zaměstnanců
a představitelů obce a to zejména cesty na
jednání a schůze, projednávání záležitostí obce,
nákupy pro městys, atd. byly dosud řešeny
používáním soukromých osobních automobilů
zaměstnanců a vyplácením cestovních náhrad,
tzv. cesťáků. Protože tento systém je vlastně

4

pronájmem soukromých osobních aut pro veřejný účel a potřeby zaměstnavatele a cestovné
náhrady jsou vypláceny dle ceníku ve vztahu
k druhu automobilů a jejich spotřebě, je zakoupení automobilu pro účely obce jednoznačně
ekonomickým krokem. Nákup našeho nového
vozu probíhal formou výběrového řízení, které
bylo řádně vypsáno a byly osloveny prodejny
automobilů různých značek. Bohužel situace
na trhu s automobily je taková, že nyní auta
v podstatě ani nejsou k mání a čekací doba je
u některých značek automobilů i rok. V rámci
výzvy jsme obdrželi pouze jednu cenovou nabídku a to od společnosti Brnocar a.s., nabídku
automobilu Citroen C3 Aircross, který jsme
v prosinci loňského roku zakoupili těšně před
zvýšením cen osobních automobilů od ledna
2022. Náš nový automobil slouží nejen pro potřeby správy obce, ale také pro potřeby našich
imobilních občanů, seniorů a to zejména za
účelem dopravy do Čebína k MUDr. Francovi
a též pro dopravu seniorů na MÚ Tišnov k vyřízení nezbytných záležitostí.

Nové hřiště pro drásovské děti
V letošním roce zbudujeme pro naše drásovské děti nové hřiště.
Projekt „Lodě u potoka“ jsme plánovali zrealizovat již v loňském roce, ale z důvodu nejisté doby a výpadku výroby herních prvků jsme
záměr odložili na letošní rok. Na co se mohou
naše děti těšit?
Nové dětské hřiště „Lodě u potoka“ bude
umístěné na obecních pozemcích na parcelách
1831 a 1833 v těsné blízkosti potoka Lubě,
čehož jsme se snažili tematicky využít. Kdysi
dávno bylo na tomto místě vytvořeno malé
hřiště, kam si chodily hrávat děti ze spodního
konce obce. Poté byly pozemky dlouhodobě
nevyužívané a v neutěšeném stavu, zarostlé
a těžko přístupné. Tento nehezký kout jsme se
rozhodli smysluplně využít a vzhledem k množství dětí v naší obci bylo dětské hřiště jasnou
volbou. Na místě samém nyní již probíhají terénní úpravy a je vyhlášena výzva na dodavatele. Protože se bude hřiště nacházet v těsné
blízkosti vody, rozhodli jsme se je celé pojmout
v námořnickém duchu. Herní prvky jsme vybrali tak, aby oslovily co nejširší věkovou skupinu.
Pro děti ve věku 2–15 let budou k dispozici
maxi balanční lanová dráha ve tvaru lodi, věžová soustava ve tvaru lodi se skluzavkou, stěnou
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s nášlapy, jezdeckým lanem, sítí a kreslící tabulí, čtvercové trampolíny vsazené do země,
pískoviště včetně zakrytí, kolotoč, houpačka,
řetězová trojhoupačka a jiné prvky. Vše bude
doplněno mobiliářem, lavičkami a odpadkovými koši. K hřišti vede zpevněná přístupová cesta z ul. Pod Mlýnem, podél které
jsme před dvěma lety vysadili ovocnou
alej. Předpokládáme, že realizací tohoto záměru vznikne v Drásově hodnotná odpočinková a herní zóna,
která bude vyhledávaným
místem aktivního odpočinku pro drásovské děti a jejich rodiče.

Jednotka drásovských hasičů
má nového velitele
V lednu letošního roku jsem přijala žádost
pana Radka Homolky o uvolnění z funkce velitele zásahové jednotky SDH Drásov. Na základě doporučení sboru a se souhlasem Hasičského záchranného sboru Jm. kraje jsem do funkce velitele jmenovala pana Martina Hamříka,
který se svých povinností okamžitě iniciativně a příkladně ujal. Panu Radkovi Homolkovi
velmi děkuji za jeho dlouholeté působení v náročné funkci velitele, za obětavou práci pro
hasičský sbor i pro obec. Novému veliteli panu
Martinovi Hamříkovi přeji, aby se mu v této
významné a odpovědně funkci dařilo a naše
hasičská jednotka pokračovala ve své činnosti
stejně vzorně a bezchybně, jako tomu činila
doposud.
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Posílení služeb Zásilkovny
Velmi oblíbený systém zásilkových služeb –
Zásilkovna se v Drásově dočkal svého posílení.
Protože stávající Zásilkovna v prodejně obuvi
a Z-Box na drásovském náměstí kapacitně nedostačovaly, obraceli se na nás občané s žádostí o rozšíření služeb Zásilkovny o další místo.
Po dohodě se společností Zásilkovna jsme nechali umístit nový Z-Box ve spodní části obce
na křižovatce ulic Všechovická a Pod Mlýnem,
který službu Zásilkovna v naší obci významně
rozšiřuje.
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Co nás čeká v letošním roce –
stavební sezóna
I když stavebnictví a investiční rozvoj v současné době zažívá velkou krizi, bojuje s nedostatkem materiálu i vysokou cenou pohonných
hmot, čeká v letošním roce naši obec poměrně
bouřlivá stavební sezóna a to jak v důsledku
provádění staveb obecních, tak staveb jiných
subjektů. Významnou stavbou, která právě nyní
probíhá, je rekonstrukce střechy našeho kostela Povýšení svatého Kříže, jejímž investorem
je Římskokatolická farnost Drásov. S touto investiční akcí byla spojena též veřejná sbírka
občanů a obec na tuto investiční akci poskytla
účelovou dotaci ve výši 500 000 Kč.

Další právě probíhající akcí je pokládka sítí
NN do země, odstraňování starých betonových
sloupů a instalace nového veřejného osvětlení
na ul. Malhostovická. Investorem této stavební
akce je společnost EG.D, a.s. a práce vykonává
společnost Elqa, s.r.o. Termín dokončení předpokládáme koncem léta a následně bude v celém
úseku položen nový chodník. Stavba chodníku
bude financována z rozpočtu městys Drásov.
V současné době je také dokončována naše
obecní stavba – výstavba dvou menších podkrovních bytů v budově hasičské zbrojnice.
Investorem je městys Drásov, v rámci výběrového řízení podala nejvýhodnější cenovou nabídku společnost Balastav s.r.o., cena díla činí
1 691 764 Kč a termín dokončení
je květen 2022. Byty jsou vedeny jako služební a budou
určeny pro zaměstnance
obce a drásovské hasiče.
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Občané, žijící ve spodní části obce, zajisté
zaznamenali, že v plném proudu je také II. etapa rekonstrukce přivaděče Vírského oblastního
vodovodu. Stavbu, stejně jako I. etapu, provádí
společnost Imos a.s. a termín dokončení je
30. 6. 2023.
V měsíci dubnu započne také dostavba obecního úřadu Drásov. Jedná se o stržení zchátralých a zhavarovaných garáží a skladových prostor navazujících na zasedací místnost ve dvorním traktu budovy obecního úřadu. Na místě
demolice bude provedena dostavba, respektive zvětšení a rozšíření stávající zasedací místnosti. Nová část bude oddělena posuvnými
dveřmi a vznikne tak krásný velký prostor –
menší sál, který bude sloužit pro potřeby městyse, k obřadům, výstavám, besedám a jiným
činnostem. V rámci výběrového řízení na tuto
investiční akci podala nejvýhodnější cenovou
nabídku společnost V&K s.r.o., Bystřice nad
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Pernštejnem, cena díla činí 2 433 202 Kč a termín dokončení je 30. 9. 2022.
Další plánovanou stavební akcí jsou stavební
úpravy naší základní školy – původní budovy.
Jedná se o zavedení vodoinstalace a odpadů
do učeben, kam voda dosud zavedena nebyla
a chyběla umyvadla. Dále dojde ke kompletní
rekonstrukci elektroinstalace a staré nevyhovující hliníkové kabeláže budou nahrazeny novými, včetně nových rozvaděčů. Do učeben tak
budeme moci pořídit nové osvětlení, které vyhovuje současným hygienickým normám. V rámci výběrového řízení na tuto investiční akci podala cenově nejvýhodnější nabídku společnost
Stavkom, spol. s r. o. Boskovice, cena díla činí
3 428 594 Kč a stavba bude probíhat v období
letních prázdnin, termín dokončení 30. 8. 2022.
V letošním roce nás také čeká dostavba kulturního areálu městyse Drásov na louce vedle
fotbalového hřiště. V rámci II. etapy tohoto záměru bude postavena velká dřevěná pergola,
která bude sloužit jako zastřešení pro návštěvníky a dále vedle tanečního parketu bude postaveno zastřešené podium. Těmito dvěma stavbami bude dokončen záměr zbudování kompletního kulturního zázemí, které bude mít svoji premiéru v rámci připravovaného tradičního letního
festivalu Drásovské kulturní léto dne 20. 8. 2022.
Ve druhé polovině roku předpokládáme zahájení velké a dlouho připravované akce – rekonstrukce zdravotního střediska Drásov. Výběrové řízení na tuto investiční akci připravujeme
a pracujeme na zajištění finančních prostředků
na dofinancování stavby.
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Vesnice roku 2022
V letošním roce se naše obec opět zúčastní
soutěže Vesnice roku, vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj. V důsledku epidemie
covid byla soutěž na dva roky přerušena a v letošním roce jsme odhodláni vrhnout se do
soutěže v plné síle. Zajisté se máme u nás
v Drásově čím pochlubit. Zatím pracujeme na
scénáři prezentace a rádi bychom do této akce
zapojili v co nejširší míře vás, naše občany. Tato
soutěž není jen o tom, jak je obec upravená
a kolik a jak velkých investic se jí podařilo.
Popravdě řečeno komise přijede do Drásova,
který bude v té době zažívat čilý stavební ruch.
Smysl soutěže je však více ve vesnické pospolitosti lidí, aktivitě občanů, rozvoji v mnoha
směrech, je to o nápadech, tradicích i novinkách, prostě o tom, co k životu na vesnici patří.
Proto bych vás, kdo máte zájem pomoci, chtěla
poprosit, abyste mne kontaktovali v případě,
že se jak se říká „máte čím pochlubit“ – ať už
jsou to výrobky, různé činnosti, pokrmy… atd.
Také bych chtěla poprosit všechny rodiny,
které vysázely v loňském roce stromy do
komunitní aleje, aby si své stromky zkontrolovaly a obnovily cedulky. Toto výjimečné místo bychom rádi hodnotící
komisi ukázali. Do prezentace obce
samozřejmě tradičně zapojíme místní drásovské spolky. Hodnotící komise naši obec navštíví v první polovině června, přesné datum ještě
nevíme. Máme tedy dostatek času,
abychom se dobře připravili, vše
vymysleli a naplánovali. V soutěži
Vesnice roku jsme již tradičním
soutěžícím a nikdy jsme neodešli
bez nějakého krásného ocenění.
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Velikonoční přání
Vážení občané,
letošní jaro je opět poznamenáno smutnými
událostmi, stejně jako minulé dva roky, kdy
jsme bojovali s tehdy neznámou nemocí. Jsme
obklopeni zprávami o zlu, které se šíří nečekanou silou. Po prvním šoku z rozpoutané agrese nemyslitelných rozměrů přichází strach,
co bude dál. Kromě války nás ohrožují i jiná
nebezpečí – ekonomická, sociální, narušení
mezilidských a společenských vztahů, rozbroje
mezi lidmi. Poselství Velikonoc je poselstvím
naděje a víry v Boží moc převyšující každé zlo.
Obnovíme-li svou víru v přirozenou dobrotu
lidí a milosrdenství, ve vzkříšení hodnot dobra
a naděje pak i pod tíhou kritické situace a reálných hrozeb budeme posilněni, abychom
mohli vyjít ze svého strachu a zlosti a být nápomocni tak jak je právě třeba: být rukama,
které pomáhají a hladí, být ušima, které naslouchají lidem v nouzi, být očima, které pohledem
dodávají odvahu a sebedůvěru. Protože cokoliv
uděláme pro druhé, pro toho nejposlednějšího
člověka, udělali jsme pro sebe.

Vážení občané,
přeji vám všem veselé
velikonoční svátky
a krásné, slunečné
a rozkvetlé jaro.
Mgr. Martina Bočková,
starostka

číslo 1, březen 2022

Co si přečteme v kronice
Ve zpravodaji č 1/2021 jsem napsala o smírčích
kamenech v Drásově, jejich historii a kde se vyskytují. V tomto čísle bude pokračování o kamenech,
které v Drásově byly a jsou i s příběhem, tak jak to
zapsal tehdejší kronikář pan Otmar Jurnečka.
Opis je z roku 1967 z kroniky č. 2, s. 104 a 105,
a je bez jakýchkoliv úprav.
Nejstarší z těchto památek je kámen s templářským křížem zazděný na jižní straně našeho kostela. Stával jistě někde u cesty, až byl našimi
předky vyzvednut a použit jako stavební materiál.
Dle zápisu v pamětní knize farního úřadu v Drásově, roku 1168 daroval Jindřich, syn Vladislava I.
statky Tišnov bratrům sv. Jana Jeruzalemského,
čili Johanitům – Templářům. Tento rytířský řád
střežil kraje, odtud hraništní a strážní názvy kopců
„Stráž“. Z těchto dob pochází zmíněný kámen.
Další památný kámen s křížem stával na dvorku chalupy Plevačových, nyní Matalů č.p. 67.
Tento kámen byl opatřen pověstí, dle které v určité dny na dvorku bylo slyšet hrát vojenské pochody. Dle tohoto se soudilo, že u kamene jsou pochováni vojenští vysloužilci. Pozdějšímu majiteli domku kámen překážel, rozbil ho na kusy a odvezl
kamsi za humna na hromadu kamení.
Třetí památný kámen stával za humny na východní straně vesnice, uprostřed obecní parcely
90/2, tak asi proti vchodu do zahrady Babáka Josefa č.p. 48. Byl asi jeden metr vysoký a křížem
obrácený k východu.Na parcele byla obecní školka
ovocných stromů, na které tehdejší nadučitel
Zeber Jan s žáky školy vypěstoval značné množství
stromků, jmenovitě jabloní, které byly vysázeny
podél silnic a v zahradách drásovských občanů.
Tím se pan nadučitel zasloužil o zvelebení ovocnářství v Drásově. V dřívějších dobách bylo ovocných
stromů ne vesnici málo a jablko v zimě bylo vzácností. Když školka byla zrušena a na parcele se
pěstovalo obilí, kámen při orbě překážek, byl vyzvednut a posunut několik metrů na západ a posazen do kraje parcely k cestě za humny.U kamene,
jmenovitě severním směrem, kde se terén snižuje,
nachází se nehluboko pod povrchem lidské kostry,
Přicházelo se na ně při orání pozemku. Vyskytují
se pověsti, že v Drásově a na rovině mezi Drásovem
a Malhostovicemi tábořil uherský král Zikmund.
V obecní kronice první kronikář Jan Vrchlabský
o tom píše: „Roku 1425 byl Drásov, jako hradbami
obehnané město zvolen Zikmundem z rodu Lucemburského se zeťem tohoto markrabětem Olbrachtem, jako operační základna v polním tažení proti
Táborům, kteří v té době obsadili klášter Třebíč.

číslo 1, březen 2022

Že Drásov skutečně pevností byl o tom svědčí název kopce „Stráž“. Konečně největší důkaz podává
to, že za humny se dosud říká „Na Valech“.
Čtvrtý památný kámen nacházel se na břehu
potoka Lubě proti domu Marie Rousové č.p 138,
(asi 10 metrů před prvním oknem), byl asi 50 až 60
cm vysoký, při regulaci potoka byla k němu nahrnuta hlína, takže nyní vyčnívá ze země asi 10 cm.
Pátý a snad největší památný kámen s křížem
stával na parcele čís. 3804 – Žárské prostřední hony
asi 1 až 2 m od jižní hranice – brázdy a 3/5 délky
pole od cesty do Jeker a 2/5 délky pole od cesty do
Všechovic. Dle výpovědi Františka Hejmaly Drásov
č.p. 136 narozeného 1888, kámen byl asi 140 cm až
160 cm vysoký a překážel v orbě. Tehdejší majitel
pozemku František Ondráček asi v roce 1902–1904
dal kámen vyzvednouti a odvezti na svůj dvůr.
Kámen a jeho okolí byly opředeny různými pověstmi, některou roční dobu prý tam v noci řehtal kůň,
strašilo tam apod. Proto některé osoby, jmenovitě
ženy přemluvily pana Ondráčka, aby kámen zavezl zpět a nehýbal s ním, což tento učinil. Aby však
nepřekážel v orbě, nechal vykopat jámu a kámen
do ní zapustili a zahrnuli tak, aby asi ½ m ornice
bylo nad ním. Práci tuto prováděli bratři Šultésové,
kteří bydleli v obecním domě č.p. 7. Dle výpovědi
Josefa Borkovce č.p. 26, syn Františka Ondráčka,
Otmar Ondáček, asi v roce 1933 chtěl se přesvědčiti, zda kámen na svém místě je a jak vypadá.
Nechal jej částečně vykopati, odkrýti, asi do hloubky 1 m až 1.30 m. Kámen seděl pevně v zemi, nemohli s ním pohnouti, proto ho znovu zahrnuli.
Borkovec Josef udává, že byl při tom a kámen viděl.
Šestý kámen s křížem dle sdělení Vladislava
Rašovského č.p. 54, byl nalezen při úpravě cest
a rozorávání mezí, po zcelování pozemků v roce
1949 u jejich pole parcela č. 2168 – Klucanský. Toto
pole bylo krajní Klucanský a hraničilo s polnostmi
„Dílce“. Hranice mezi Klucanskými a Dílcemi tvořil
příkop a stezka, která měla též parcelní číslo 2169.
Horní část (západní) hraničila s katastrem Tišnova. Asi 50 m od hranic Tišnova v příkopě stával
kámen s křížem, byl téměř celý zahrnut hlínou,
proto byl nepovšimnut a skoro se o něm nevědělo.
Tudy vedla kdysi cesta z Drásova do Tišnova, která šla od kostela ke kříži u brodu (tam byl brod přes
potok Lubě před regulací) a dále do Dílců a Šatanama ke kostelu v Tišnově. V dnešním Mezihoří
se nacházel les a močály. Po zcelování pozemků,
při rozorávání mezí a úpravě cest, byl kámen vyorán
a pohozen. Nějakou dobu tam ležel, pak byl někým
odvezen, neznámo kam.
D.J. kronikářka
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Z činnosti Občanského sdružení
rodičů a přátel Z.Š. Drásov, z.s.
Vážení obyvatelé našeho
krásného městyse, poslední
dobou určitě sledujete akce
pořádané Občanským sdružením rodičů a přátel Z.Š. Drásov, z.s. (dále OSRP). Pravděpodobně Vás zajímá, kdo vlastně jsme. Jsme skupinka maminek žáků ZŠ Drásov, která se
ve spolupráci se školou snaží
zlepšovat kvalitu vzdělávání
našich dětí a pořádá během
celého roku akce k posílení komunitních vztahů v naší obci.
Veškeré výdělky z akcí námi
pořádaných investujeme do
školy a snažíme se našim dětem poskytnout nadstandartní
pomůcky, které by si škola jinak nemohla dovolit.
V listopadu, jak nám to jen trochu pandemická situace dovolila, jsme uspořádali každoroční Toulky za svatomartinským světýlkem.

Adventní čas jsme nám všem zpestřili Adventními toulkami, kdy se každý den rozsvítilo číslo na některém domě v Drásově, dle nápovědy. Tam na rodiče a děti čekalo drobné
občerstvení, tématické úkoly a odměny.
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V této souvislosti bychom chtěli poděkovat
všem, co si vzali rozsvícení čísla na starosti,
protože veškeré občerstvení bylo v jejich režii.
Velice Vám všem ještě jednou děkujeme.

číslo 1, březen 2022

Jarní prázdniny jsme
našim dětem obohatili
Hádankami za poznáním Evropy, které zavedly všechny odvážné
luštitele na deset stanovišť, kde získávali prostřednictvím svých znalostí, šifer a rébusů písmenka do tajenky.

A v tomto roce nás ještě čeká
Ukliďme Drásov,
v pořádku jde všechno lépe – 9. dubna
Barevný velikonoční týden – 11.–18. dubna
Školní ples 6. května (předprodej vstupenek
od 18. dubna info na tel. 776 830 708)
Dětský den s 2. rodinnou olympiádou
a vícebojem – 28. května
Zahradní slavnost – 17. června
září – Dopravní odpoledne a Přespolní
běh po drásovských památkách
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Pokud máte zájem podpořit
neziskovou organizaci OSRP,
přikládáme číslo účtu
2501900954/2010 nebo
QR kód pro příspěvky.
Za OSRP Vám přejeme krásné jaro
a těšíme se na viděnou na našich akcích.
Aneta Dvořáčková, místopředseda OSRP
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Volejbalová sezona 2021–2022
spěje ke konci
Když před půlrokem začal nový ročník volejbalových soutěží, nevěděl nikdo jak se bude
situace vyvíjet a zda se soutěže dohrají. Všichni jsme rádi, že přes veškeré obtíže a problémy
se hrálo a až na drobné výjimky jsou základní
části soutěží za námi. Zbývá dohrát několik
utkání odložených kvůli COVIDU, budou se
hrát finálové turnaje, play-off a baráže o postup
či záchranu v soutěži. Pojďme se podívat, jak
se dařilo našim týmům.

MUŽI II. LIGA
Do druhé poloviny soutěže vstupovalo mužstvo na druhém místě tabulky s cílem toto umístění udržet, stabilizovat výkony a dát šanci
našim juniorům, kteří byli dopsáni na soupisku.
Cíle se podařilo splnit. Hráči podávali podstatně lepší výkony než na podzim a nejlépe jim
vyšel přímý souboj o druhé místo v Havlíčkově
Brodu, kde nedali domácím žádnou šanci a po
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výhrách 3:1 a 3:0 si odvezli rozhodujících šest
bodů. V některých zápasech dostali šanci i junioři, takže první zkušenosti s volejbalem dospělých mají za sebou M. Pospíšil, T. Rozman,
M. Rozsypal a L. Odehnal. Mužstvo teď čeká
krátký odpočinek, přípravu na další zahájí brigádou na kurtech začátkem května a startem
na VC Brna 8. května.

JUNIOŘI I. LIGA
Junioři měli situaci zkomplikovanou tím, že
pro nedostatek tréninkových hodin v naší hale
trénovali v Tišnově, což samozřejmě není ideální z hlediska časového ani finančního. V soutěži
se pohybovali po celou sezonu uprostřed tabulky, momentálně jim patří čtvrté místo. K dobru
mají ještě odložený zápas ve Žďáru n. S. ten
však již na umístění nebude mít vliv. Pozitivní je, že trenér Pospíšil dal příležitost hráčům
v kadetském věku a ti ho většinou nezklamali.
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KADETI KP JMK
Trenér kadetů Dominik Jaroš měl k dispozici
dostatek hráčů, takže vyslal do boje dvě družstva. Áčko bojovalo do posledního turnaje o první
místo, nakonec skončilo druhé o pouhý bod za
vítěznými Letovicemi. Béčko, kde startovali
začínající kadeti se rvalo statečné a mezi osmi
účastníky obsadilo sedmé místo. Soutěž pokračuje finálovým turnajem v Rousínově, který
se bude hrát systémem play-off a vzhledem
k se naše družstva střetnou hned v prvním kole.

JUNIORKY KP JMK
Naše Vydry vstupovaly do soutěže s cílem
obhájit, případně vylepšit loňské třetí místo.
Svoji základní skupinu s převahou vyhrály a do
finálové skupiny vstupovaly s menší ztrátou na
vedoucí Junior Brno. Po dramatických bojích
se jim podařilo pomyslné stříbro uhájit a o jednu příčku tak vylepšit loňský bronz. Velkou
pochvalu si dívky zaslouží za finanční sbírku ve
prospěch Ukrajiny při jednom z domácích
zápasů, kdy diváci místo dobrovolného vstupného mohli přispět na účet charitativní organizace Člověk v tísni.
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ŽÁKYNĚ KP JMK
V soutěži žákyň startovalo 24 družstev, hrálo se turnajovým systémem kdy vítěz čtyřčlenné skupiny postupuje do skupiny vyšší, poslední naopak sestupuje. Naše dívky se po celou
dobu soutěže pohybovaly v první polovině tabulky, většinou startovaly ve třetí výkonnostní
skupině. Nakonec obsadily osmé místo a jen
těsně jim unikl start ve finálovém turnaji.

MINIVOLEJBAL
Soutěže minivolejbalu se hrají turnajovým
způsobem ve velkých halách kde se sejde až
300 malých sportovců a je tedy patrné, že tato
kategorie patřila k nejvíce ohroženým. Naše
družstva se v novém roce zúčastnila dvou turnajů a dosáhla těchto výsledků: Letovice – žlutí 2., 5. a 6. místo, oranžoví 4. a 5. místo, červení 4., 5. a 6. místo. Brno – žlutí 3., 5. a 5. místo,
oranžoví 4. a 6. místo, červení 2., 2. a 4 místo.
Velmi vydařenou akcí byl Mikulášský turnaj
rodičů s dětmi 4. 2. 2021 v naší hale, na 27. a
28. květen plánují trenérky rozloučení s halovou
sezonou.
Miroslav Řezník
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Fotbalový klubu SK Drásov
Vážení čtenáři
zpravodaje,
dovolte, abychom
Vám v následujících
větách přiblížili dění
v našem fotbalovém
klubu SK Drásov a jeho jednotlivých týmech, které mohou
po nucené herní přestávce v důsledku
pandemie covid-19
opět naplno trénovat
a hrát soutěžní utkání. Po nedohraných
nebo pouze z části
odehraných sezónách 2019/2020 a 2020/2021
byl podzim 2021 odehrán v plném rozsahu
a předpokládáme, že také jarní část bude odehrána kompletně.
Na konci uplynulého roku proběhla Valná
hromada SK Drásov, kde se volil nový výkonný
výbor SK, jehož 6 členů zůstalo stejných jako
v uplynulých letech, jako nový člen výboru SK
byl zvolen Lukáš Raichl.
V roce 2022 plánujeme kromě tréninků, odehrání mistrovských utkání a péče o travnatou
plochu hřiště dokončit zatravnění plochy před
kabinami, jako spolupořadatelé se podílet na
7. ročníku turistického pochodu Drásovská
stopa (21. 5. 2022) a také uspořádat oslavy
80. výročí založení fotbalového klubu SK Drásov, které se uskuteční 4. 6. 2022 na fotbalovém
hřišti a také touto cestou bychom Vás na tyto
oslavy chtěli všechny pozvat. Po fotbalových
zápasech všech věkových kategorií bude k tanci a poslechu hrát kapela LSD Drásov.

Minipřípravka
trenéři Milan Pindryč, Michal Podal
V týmu minipřípravky se fotbalových tréninků v průběhu podzimní sezóny a zimní přípravy zúčastňovalo 16 dětí ročníků 2012–2017.
Tyto děti se neúčastní pravidelných soutěží,
na trénincích se seznamují se základy fotbalu
a pohybu obecně. Tyto mladí fotbalisté absolvovali přátelské zápasy v Tišnově, v hale s Čebínem a halový turnaj ve Svitávce.
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Mladší přípravka
trenéři Zdeněk Homolka, Milan Pindryč
V týmu mladší přípravky SK Drásov zasáhlo
do zápasů podzimní části sezóny 2021/2022
14 chlapců a 2 dívky ročníků 2012–2015. I když
jeden z chlapců v průběhu podzimu odešel do
FC Kuřim, je to stále dostatečný počet ke zdárnému zvládnutí soutěží. Odehráli jsme 9 soutěžních utkání, přičemž bylo 6 vítězství a 3 prohry.
V průběhu zimní přípravy se na docházce
nepříznivě projevila epidemie Covid, ale i tak
jsme odehráli halový turnaj ve Svitávce, turnaj
v Tišnově na umělé trávě a halový turnaj
v Kuřimi. Poslední přípravou je turnaj na trávě
v Lysicích 2. dubna a od 8. dubna startují jarní
mistrovská utkání.

Starší přípravka
trenéři Petr Schön, Ivo Raisigl,
Ondřej Brychta
Starší přípravka má aktuálně 15 hráčů.
Podzimní sezóna ročníku 2021/2022 nás zastihla ve velmi dobré kondici. První zápas jsme
sice s Kuřimí „A“ prohráli 3:4, ale o týden později jsme s Kuřimí „B“ již bodovali naplno. Po zbytek podzimní části sezóny jsme se snažili výkony mužstva ustálit, což se i povedlo a díky tomu
jsme se pohybovali ve středu tabulky. Bohužel,
ke konci podzimní části nás trápila špatná koncovka, která nás stála několik bodů a určitě
i lepší postavení v tabulce po podzimní části.
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V zimní přípravě jsme se
více zaměřili na zlepšení koncovky, práci s míčem a tomu
jsme i přizpůsobili množství
tréninků a jejich náplň. V lednu
jsme se zúčastnili Turnaje
v Kuřimi, který byl obsazen
kvalitními mužstvy, sehráli
jsme tréninkové utkání s Lažánkami v hale ZŠ a odehráli
jsme kvalitně obsazený halový
turnaj ve Svitávce. Dále jsme
v rámci přípravy odehráli tři
přípravné zápasy s Tišnovem
a jeden v Blansku, kdy jsme po
dohodě se soupeři mohli využít
jejich hřiště s umělou trávou.
Před startem jarní části sezony
máme v plánu sehrát ještě utkání v Boskovicích
s tamní mužstvem opět na umělé trávě a poté
již budeme ladit formu a směřovat ji ke startu
jarní části a prvnímu „mistrovskému“ utkání.
Věříme, že absolvované množství tréninkových jednotek a odehraných přípravných zápasů,
nám v jarní části pomohou zkvalitnit naše výkony, které se na konci sezóny odrazí v lepším
postavení v tabulce a skončíme v její první polovině!

Mladší žáci
trenéři Roman Havránek, Zdeněk Klíma
Tým mladších žáků se nám podařilo přihlásit
do soutěže díky spolupráci s FC Čebín. V soutěžním roce 2021/2022 hrajeme ve skupině C
okresního přeboru Brno-venkov. Tým má celkem 16 hráčů, z toho 9 z ročníku 2010, 6 z ročníku 2009 a 1 hráčku z ročníku 2008. V podzim-
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ní části, která byla pro většinu týmu z hlediska
hrací plochy, počtu hráčů a rozšíření pravidel
(offside systém) velkou změnou, jsme odehráli
celkem 8 zápasů, z toho bylo 6 proher a 2 výhry.
Sehráli jsme zápasy se zkušenějšími i rovnocennými týmy a do jarní části soutěže vstupujeme se ziskem 6 bodů, což znamená předposlední, 8. místo v tabulce. Zde je nutno podotknout, že 6. a 7. místo obsadily týmy se stejným
počtem bodů, ovšem lepším gólovým skóre.
Během zimní přestávky trénujeme v hale,
pravidelně každý pátek, v případě volného termínu si jdeme zahrát fotbal i v neděli odpoledne. Máme za sebou celkem 5 turnajů (v Kuřimi,
ve Svitávce a v Kunštátě).

Muži
trenér Ondřej Brychta, vedoucí mužstva
Jiří Daniel
Po nedohraném minulém fotbalovém ročníku
2020/2021 vinnou koronavirové pandemie se
nová sezóna 2021/2022 rozběhla dle plánovaného scénáře. Ačkoliv se i na našem mužstvu
lehce podepsala nucená pandemická přestávka,
a to především úbytkem hráčů, kteří absolvovali všechny tréninkové jednotky a především
mistrovská utkání, se mužstvo mužů SK Drásov
po podzimní části soutěže umístilo na 5. místě
se ztrátou pouhých dvou bodů na vedoucí příčku.
Po odehrání 12 soutěžních zápasů má mužstvo
bilanci 23 bodů za 7 výher, 2 remízy a 3 prohry.
Během zimní přestávky je snaha stabilizovat popřípadě doplnit hráčský kádr mužstva
a následně v průběhu jarní časti sezóny udržet
postavení na předních pozicích soutěže.
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Staří páni
vedoucí mužstva
Oldřich Hlavůněk,
Jaroslav Klouda
Tým starých pánů, složených
z bývalých hráčů SK Drásov
a doplněný fotbalovými nadšenci z Drásova si běhen sezony individuálně domlouvá přátelská utkání s týmy z blízkého
i vzdálenějšího okolí. Na podzim roku 2021 proběhlo několik zápasů s týmy ze Zbraslavi
a Deblína. Rovněž se mužstvo
zúčastnilo turnaje v Lovčičkách a pořádali turnaj na domácím hřišti. Vzhledem k malému počtu okolních týmů
starých pánů se se svou oblíbenou hrou mužstvo dostává
i dál od našich malebných končin a na jaro se rýsují zápasy například v obci Bulhary
a možná zavítáme i na turnaj
k našim východním sousedům
do obce Trnovec (SK). Samozřejmě i nadále bude pokračovat zápasová spolupráce
s již osvědčenými mužstvy.
Doufejme, že situace v souvislosti s pandemií dostane
do normálu a nedojde k žádným dalším opatřením, které
by mohly omezit naši snahu
o pohyb na zelených pažitech
a tím i nějaký způsobem přispět
k našemu zdraví.
Lukáš Raichl
a trenéři jednotlivých týmů
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