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VÁŽENÍ OBČANÉ,
další volební období ťuká na dveře a tak mi dovolte malé ohlédnutí. Během čtyř let se nám společně
podařilo realizovat několik významných akcí. Největší je bezesporu kanalizace, dále dokončení úpravy
„remízku“, výstavba dětských hřišť, oprava hasičské zbrojnice, Osadního výboru, realizace chodníko-
vých tras na místním hřbitově, nové autobusové zastávky a další opravy a úpravy okolí. Dovolte mi po-
děkovat všem, kteří aktivně spolupracovali při přípravě a realizace všech akcí v Drahotuších.

Mgr. Miroslav Wildner, starosta města Hranice

VÁŽENÍ OBČANÉ DRAHOTUŠ,
právě jsme vydali již 16. číslo Drahotušských no-
vinek, což znamená, že se osadní výbor již osm
let snaží informovat všechny občany o tom, co
se v naší místní části koná a co se dít bude.
NOVÁ VOLEBNÍ MÍSTNOST • Při volbách,
kdy byla v místnosti osadního výboru umístěna
volební komise, jste si mohli všimnout, že tyto
prostory prošly rekonstrukcí. Je zde nová podla-
ha, elektroinstalace, radiátory, omítky, osvětlení,
kuchyňská linka. Do konce října pak bude hoto-
va i rekonstrukce sociálního zařízení v budově.
Místnost bude sloužit jako volební místnost (kdo
z občanů nemůže vyjít po schodech, zavolá si
volební komisi s přenosnou urnou domácím te-
lefonem, který je umístěn u vchodu do budovy).
Kromě toho budou tyto prostory využívány pro
výstavy, besedy, kurzy, setkávání občanů, schů-
ze spolků a organizací i pro malé rodinné osla-
vy. Zapůjčení místnosti bude možné po dohodě
s odborem majetku města Hranice (p. Kaiserová)
a osadním výborem za poplatek 500 Kč za den.
MÍSTNÍ ROZHLAS • Místní rozhlas je důleži-
tým zdrojem informací v naší obci. Prosíme pro-
to ty, kdo ho neslyší vůbec, nebo špatně, na-
pište tuto informaci na lístek a ten vhoďte do
schránky osadního výboru u vchodu na poštu.
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ • Při poruše veřejné-
ho osvětlení prosím volejte Ekoltes: p. Dančák,
tel. 602 544 782.
VEŘEJNÁ ZELEŇ • Veřejnou zeleň seče pro
město Hranice firma Ekoltes Hranice. V Draho-
tuších jsou plochy, které jsou sečeny jednou ne-
bo dvakrát v roce. Všichni víme, že při letošních
vydatných deštích to určitě nebude stačit. Pro-
sím proto všechny obyvatele, aby sekli veřejnou
zeleň před svým domem sami. Myslím, že to
stojí za to, že naše obec bude o něco krásnější.
ÚŘEDNÍ DESKA • Informace z úřední desky
Městského úřadu v Hranicích, které se týkají
Drahotuš, jsou umisťovány na nástěnku v příze-
mí osadního výboru (v chodbě naproti poště).
PLÁNY NA 2. POLOLETÍ • Osadní výbor bu-
de letos organizovat oslavu vzniku republiky
s lampiónovým průvodem, vánoční koncert
a rozsvícení vánočního stromu. Pokud má ně-
kdo zájem na spolupráci s doprovodným pro-
gramem při rozsvícení vánočního stromu, ozvě-
te se prosím, členům osadního výboru.

ZA SEBE I ZA CELÝ OSADNÍ VÝBOR V DRA-
HOTUŠÍCH VÁM VŠEM PŘEJI SLUNNÉ PRÁZD-
NINY A KRÁSNOU DOVOLENOU.

Vlasta Zapatová, předs. osad. výboru

Nové dětské hřiště vzniklo v Drahotuších
Další místo pro hry dětí vzniklo v Dra-

hotuších. V areálu „kluziště“ v Hranické
ulici vyrostlo několik nových herních
prvků (kolotoč, prolézačky apod.).

První etapa v budování areálu pro děti
byla spolufinancována městem Hranice
a také Rozvojovým partnerstvím regionu
Hranicko, finanční prostředky byly použi-
ty z Evropského zemědělského fondu pro
rozvoj venkova v rámci osa IV. Leader, do-
tační titul „Měníme Hranicko“.

„Na druhou etapu se budeme opět sna-
žit získat finanční prostředky z dotace,“ ří-
ká předsedkyně osadního výboru v Draho-
tuších Vlasta Záparová.

Slavnostního otevření hřiště se v sobotu
5. června zúčastnil starosta města Hranic
Miroslav Wildner. Po slavnostním přestři-
žení pásky byl program ve slunečném let-
ním odpoledni určen hlavně dětem – mohly
vidět ukázku starých zbraní ze sbírky Ro-
mana Prokeše, zhlédnout pohádku „O prin -

ceznách a drakovi“ divadla Tilia a kromě
vyzkoušení nových prolézaček si také moh-
ly vyzkoušet nejrůznější kousky (například
střelbu z kuše, rytířský turnaj atd.).

Text a foto Magdalena Gladišová
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Zpráva z divadelních prken…
Na letošní 147. sezónu připravil diva-

delní soubor TYL Drahouše pohádkovou
pekelnou komedii podle Jaroslava Kolo-
děje „Jak se peklo zadlužilo a co z toho
potom bylo…“

Premiéra byla odehrána dne 20. března
2010 již tradičně ve zcela zaplněném sále
sokolovny ve Velké. Následovalo dalších
devět repríz v okolních vesnicích a měs-
tech hranicka. 

V této komedii si v režii Emilie Uřinov-
ské zahráli dlouholetí členové souboru:
Bedřich Štěpán, Pert a František Vránovi,
Eva a Alois Kettnerovi, Markéta Buriano-
vá a Sylvie Sommerová. Výjimkou je mla-
dá Martina Uřinovská, Kamil Štroncer,
který se do souboru vrátil po několikaleté
přestávce, Richard Uřinovský, který se po
pár letech v Praze vrátil do Drahotuš, a náš
dorost – Magdalenka Caletková a Šárinka
Sommerová. Jan Keclík jako osvětlovač,
nápověda Anna Vojkůvková i hudebnice

Milena Vyčítalová patří také k dlouholetým
oporám souboru. Ano, tak se stalo, že naše
herecké mládí dorostlo do věku maminek
a taťků, budovatelů domovů atd., a protože
ochotnické divadlo jako koníček momen-
tálně nejspíš nefrčí, je velmi těžké doplnit
soubor mladými lidmi.

Přesto doufáme, že na příští sezónu bu-
deme schopni vybrat a obsadit novou diva-
delní hru a že tradice ochotnického divadla
v Drahouších se nepřeruší ani nezanikne.

S letošní pohádkovou komedií jsme
pozváni ještě na dva festivaly, které se bu-
dou konat během listopadu v Heřmanicích
a Odrách. Během října až listopadu plánu-
jeme představení pro naše drahotušské
příznivce v sále U jelena. Přesný termín
bude včas avizován.

Krásné divadelní prázdniny všem býva-
lým, současným i budoucím členům diva-
delního souboru i všem drahotušským ob-
čanům přeje režisérka.

Vyhláška stanovuje majitelům psů
povinnost nechat si psa staršího 3 měsí-
ců trvale označit elektronickým čipem.

Označit psa je nutno do 9 měsíců od
účinnosti vyhlášky, tedy do září 2010. Ja-
ko označení nepostačuje ani psí známka
ani tetování. Čipování se děje výhradně
na náklady majitele a cena čipu se pohy-
buje okolo 500 Kč. Evidenci psů vede na
Městském úřadě v Hranicích finanční
odbor, kam je nutno označeného psa na-
hlásit do 30 dnů od načipování.

Elektronický čip psovi aplikuje veteri-
nární lékař, který také chovateli vydá regi-
strační kartu o označení psa elektronickým
čipem. Po vydání registrační karty se může
chovatel sám, nebo prostřednictvím veteri-
nárního lékaře, zaregistrovat v Národním
registru majitelů zvířat za účelem centrální
evidence zvířat. Evidence psů v Národním
registru majitelů zvířat umožní, že pokud se
pejsek zatoulá, je možné pomocí čipu a re-
gistrace najít jeho majitele. Bez registrace je
však čip pro toto vyhledávání bezcenný, jen
evidence na finančním odboru MěÚ nesta-
čí. Označení mikročipem a následná regi-
strace čipu teprve jednoznačně spojí ozna-
čeného pejska nebo fenku s jeho majitelem. 

Veterinární lékaři, u kterých můžete
označit psa čipem:
MVDr. Jindra Marková, Tovární 1444,
Hranice, tel. 581 601 378
MVDr. Pavel Krejčiřík, Hřbitovní 789,
Hranice, tel. 581 603 092
MVDr. Libor Kufa, Hromůvka 1544,
Hranice, tel. 777 580 157 MG

Kalendář 2011
Počátkem září bude v kostelích v okolí

Hranic k zakoupení klasický listovací stolní
kalendář „Děkanát Hranice“ za 60 Kč. Kro-
mě fotografií kostelů, kaplí a náboženských
akcí budou v něm též uvedeny termíny poutí,
hodů, zájezdů, farních plesů a jiných vý-
znamných dnů farností, olomoucké diecéze
a vůbec všech památek, svátků a slavností
církevního roku. Pochopitelně nebudou chy-
bět klasická jména a s nimi jména církevní,
jména a kontakty na duchovní správy jednot-
livých farností. P. Radomír Šidleja, farář

Klub rodičů a přátel školy patří mezi výrazné spolky v naší obci. Pořádá celou
řadu akcí, hlavně pro děti. Z výtěžku akcí pro dospělé (ples, zábavy) pak finanč-
ně dotuje školu a školní aktivity.

V právě končícím školním roce pořádal KRPŠ v říjnu drakiádu (každé dítě, které se
zúčastnilo, dostalo čokoládu), v listopadu pak „strašidelný“ večerní pochod s opéká-
ním buřtů. V únoru je tradiční akcí KRPŠ a školy Školní ples. Ten se již několik let ko-
ná v krásném prostředí Zrcadlového sálu. V dubnu byl uspořádán pro děti cyklozávod
Drahotušský okruh, kterého se zúčastnilo cca 50 závodníků.

Dětský den v červnu pořádala pro děti škola – z prostředků KRPŠ byly uhrazeny
balíčky pro děti. KRPŠ pak spolupořádal v červnu Červnovou noc.

Jak z příspěvku rodičů, tak z výtěžku akcí jsou během školního roku dotovány tyto
školní aktivity: účast školy v závodě dračích lodí, lyžařský výcvik, plavání, Mikuláš-
ská besídka, karneval v MŠ, kroužky ZŠ, Den dětí. Přispívá se také na účast drahotuš-
ských dětí na nejrůznějších sportovních a kulturních akcích.

Činnost KRPŠ zajišťuje výbor, který ve svém středu přivítá rád další aktivní rodiče.
MH

Rukodělné kurzy
Vzhledem k tomu, že je opravena míst-

nost osadního výboru, vznikl nápad uspo-
řádat na podzim v Drahotuších několik kur-
zů netradičních ručních prací (např. pletení
z pedigu, tvoření z fimo hmoty, drátkování
apod.). Kurzy by byly jednou za měsíc, ce-
na jednoho kurzu by se pohybovala od 250
do 300 korun. Absolventky kurzu by si do-
mů odnesly hotový výrobek (košík, náušni-
ce…). Pokud máte o kurzy zájem, ozvěte
se na telefonní číslo 733 560 004. MG

Do konce září
musí mít psi čip

Činnost Klubu rodičů a přátel školy
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Drahotuše a zeleň
Drahotuše jsou obcí s množstvím městských prvků, ale

přesto si ponechaly základní vlastnosti venkovské obce,
jednou z nichž je sepjatost sídla se zemědělskou výrobou
a jeho propojení s okolní krajinou. Právě řešení návaznos-
ti sídla na krajinu bylo předmětem diplomové práce, na
Mendelově univerzitě v Brně, s názvem „Studie řešení roz-
hraní sídlo – krajina v případě obce Drahotuše s návrhem
ozelenění a případných dalších úprav v přechodové zóně“.

Významným podkladem této práce bylo dotazníkové še-
tření, které bylo provedeno s cílem zjistit postoj a zájem oby-
vatel obce Drahotuše k rozhraní sídla a krajiny, následně pak
tyto poznatky byly zohledněny při návrhu řešení úpravy a vy-
užití tohoto prostoru. Dotazník byl tvořen obecnými otázkami
zohledňující celkový prostor obce a částí zaměřenou pouze na
rozhraní sídla a krajiny.

Celkem bylo osloveno 38 respondentů ve věkovém rozmezí
18 – 84 let, průměrný věk činil 43 let.

Na otázku, zdali se na území obce Drahotuše nachází dosta-
tek ploch zeleně, odpovědělo 50 % respondentů „ano“ a 50 %
respondentů „ne“ s tím, že se někteří následně ústně vyjádřili,
že ploch zeleně jako takové je v obci dostatek, nicméně jsou bez
dalších úprav, tzn. zanedbané, bez výsadby nových dřevin či
květinových výsadeb nebo bez mobiliáře. Na základě tohoto
výsledku pak bylo dotazováno vedení obce, zdali tento výsle-
dek považují za uspokojivý a není tedy potřeba úpravu ploch
zeleně řešit, nebo za alarmující, který povede k řešení této prob-
lematiky a k zajištění zlepšení součastného stavu. Vedení obce
se ztotožňuje s názorem, že se v obci nenachází dostatek upra-
vených ploch zeleně pro relaxaci obyvatel a plánuje nápravu to-
hoto neuspokojivého stavu. 

Významnou informací je také to, že pro většinu dotáza-
ných obyvatel je důležitý také vzhled obce při dálkových po-
hledech z okolí, což potvrzuje, že zájem obyvatel není čistě
jen o zastavěné území obce a veřejné prostranství v něm, ale
i o sídlo jako celistvý prostor v krajině. 95 % respondentů si
zároveň myslí, že se na tomto celkovém vzhledu sídla podílí
také vzhled a upravenost soukromých zahrad na obvodu ob-
ce. Lze tedy předpokládat, že pokud by se vytvořil soupis do-
poručení pro úpravu těchto ploch, obyvatelé by je alespoň čás-
tečně respektovali a tím se aktivně podíleli na pozitivních
změnách v obraze sídla. S touto problematikou však úzce sou-
visí také osvěta obyvatel v tématech zachování původních
charakteru venkovského sídla. 

Pod pojmem humna, tedy rozhraní sídla a krajiny, si více než
85% respondentů představuje vnější obvodovou část obce, pás
zahrad a další zeleně, jejichž prostřednictvím vesnice přechází
do krajiny. Rozhraní sídla a krajiny v obci Drahotuše hodnotí
60 % respondentů jako výrazné, nejsou však spokojeni s jeho
současným vzhledem. Přesto jej využívají k rekreaci. Jedná se
především o procházky spojené s relaxací a venčením psů, cy-
klistiku, běžecké lyžování, sáňkování, pouštění draka, kolečko-
vé brusle nebo rekreaci ve sportovních areálech na okraji sídel.
Lidé by si zde přáli umístění laviček, odpadkových košů a vy-
tvoření delší procházkové nebo naučné trasy. V případě, že by
došlo k takovéto úpravě humen, začali by humna navštěvovat
i ti obyvatelé, kteří je v současné době nevyužívají k žádnému
způsobu rekreace. 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že obyvatelé obce Dra-
hotuše mají zájem o vzhled obce nejen v její zastavěné ploše,
ale také v širším kontextu a tedy i na rozhraní sídla a krajiny.
Na základě tohoto výsledku lze předpokládat, že po realizaci
úprav okraje sídla s vytvořením podmínek pro rekreaci bude
rozhraní s krajinou významným cílem obyvatel i návštěvníků
obce. rš

Čeština v posledních letech často hýří přejatými slovy, ja-
ko by nepatřila k nejbohatším a nejkrásnějším jazykům světa.
A tento trend nemíjí ani školství. Často používaným termínem
posledních let je „autoevaluace“, což česky znamená „sebe-
hodnocení“.

V životě se hodnotíme neustále – co se nám povedlo, co mé-
ně, jestli jsme si nemohli lépe rozvrhnout práci, více se věnovat
rodině, sportu, péči o zdraví.

A nejinak je tomu i v drahotušské škole. Hodnotíme práci dě-
tí, hodnotíme svoji práci. Proto jsme oslovili žáky, zaměstnance
školy i rodiče se žádostí o vyplnění dotazníku, který by nám měl
být pomocníkem při další činnosti, potvrdit či vyvrátit naše do-
mněnky, že svoji práci děláme dobře.

Chceme se neustále zlepšovat a zkvalitňovat. Jsme potěšeni
tím, že i vám záleží na dobrém jménu školy, což dokazujete vel-
kým množstvím vyplněných dotazníků. Jsme také rádi, že si spo-
lu s námi plně uvědomujete fakt, že škola a rodina musí úzce
spolupracovat. Je přece naším společným zájmem, aby byly dě-
ti nejen vzdělané, ale aby z nich vyrostli slušní lidé, kteří najdou
v životě uplatnění. A to je běh na dlouhou trať nejen v životě ro-
dičovském, ale i tom pedagogickém. Vždyť to, jestli se dítě ně-
čemu naučilo na základní škole, nezhodnotí život hned, ale až při
vstupu na střední školu, ze středních škol jsou pak výsledky patr-
né v terciárním vzdělávání či samotné praxi.

Nyní se tedy nacházíme ve fázi „získávání podkladů“ a věř-
te, že s napětím a očekáváním budeme o prázdninách výsledky
zpracovávat a vyhodnocovat, aby mohly být použity jako jeden
z důležitých zdrojů pro celkové hodnocení školy, které provádí-
me vždy jednou za dva roky. S výsledky Vás seznámíme v příš-
tím vydání Drahotušských novinek.

Dovolte mi závěrem – jako již tradičně – popřát Vám všem
jménem všech zaměstnanců a žáků školy krásné léto, mnoho pří-
jemných chvil prožitých s blízkými lidmi a Vám, milí deváťáci,
také máváme na rozloučenou s přáním, ať Vás v životě potkává
jen to dobré.              Mgr. Dagmar Pospíšilová, ředitelka školy

Výzva pro bývalé žáky a pedagogy,
zaměstnance a přátele ZŠ Drahotuše

Vlastníte-li fotografie či jiné zajímavosti ze starší i nedáv-
né historie Základní školy v Drahotuších, pak s velkým vdě-
kem uvítáme jejich laskavé zapůjčení k případné prezentaci či
použití do připravovaného školního Almanachu ke 100. vý-
ročí školní budovy.

Kontaktujte nás prosím na e-mail adrese: zsams@seznam.cz,
nebo na  tel. čísle: 581 641 034, 581 641 033

ZŠ a MŠ Hranice IV-Drahouše, Hranická 100, 753 61

Hodnotím, hodnotíš, hodnotíme
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Vážení příznivci a příznivkyně drahotušské kopané,
děkujeme vám za podporu v průběhu celé fotbalové sezóny.

Podařilo se nám zapracovat do mužstva nové mladé hráče, pro-
tože nás starších je díky neúprosně běžícímu času stále víc a víc.
Vážně jsme uvažovali, že uplynulá sezóna bude naší poslední.
Pro účast v dalším ročníku nakonec rozhodlo odhodlání mlad-
ších hráčů, že do toho půjdou s větším zápalem. 

Po finanční stránce na tom nejsme moc dobře, ale stále „žije-
me“. Sezóna nás stojí kolem 65 000 Kč (účast v soutěži, elektri-
ka, voda, sečení hřiště, míče, dresy, atd.). Sehnat v dnešní době
sponzory je téměř nemožné. Příspěvek 20 000 Kč od osadního
výboru nám pomůže, ale rozhodně nestačí. Nad vodou nás drží
bufet a dobrovolná bezplatná práce lidí, kterým velice děkuji.
Nezbytná je finanční spoluúčast všech členů oddílu. Letos na-
štěstí děláme Anenskou zábavu, takže věříme, že si finančně po-
lepšíme a výdělek použijeme na provoz klubu.

Doufáme, že přízeň našich diváků nebude upadat. Pokud si
chcete zpříjemnit nedělní dopoledne, choďte nám fandit na naše
domácí zápasy, popřípadě i na utkání venku. Podrobnosti včas
sdělíme na plakátech a na nástěnce. Novou sezónu zahájíme v dru-
hé polovině srpna. Všechny tímto zveme na Anenskou zábavu,
kterou pořádáme na našem hřišti v sobotu 24. července 2010. 

Přijďte nás svou účastí podpořit, budeme Vám velice vděční! 
Ing. Bohdan Lýsek, Sokol Drahotuše – oddíl kopané

V letošním roce se hráči Volejbalu Drahotuše zúčastnili něko-
lika halových turnajů v Hranicích, jako Valentýnského turnaje,
TM Cupu a turnaje Medmesu, dále pak ziskaly 4. místo ve Sla-
víči. V letošním roce je ještě čeká asi 8. turnajů, kde se poperou
se soupeřem nad vysokou sítí.

V sobotu 7. srpna 2010 chystáme společně volejbalisté Dra-
hotuš a Těžkého míče z Hranic tradiční letos již 5.ročník vo-
lejbalového turnaje „Drahotušská smeč“ na hřišti za místní
základní školou. Počítáme s účastí kolem 15. družstev ze široké-
ho okolí. Drahotuše v loňském roce na tomto turnaji obsadily ne
moc šťastné 10. místo a letos se pokusí zabojovat a získat zpátky
pohár za první místo z roku 2007, které jim již druhým rokem „vy-
fouklo“ družstvo Stříteže. Alespoň touto akcí na hřišti za školou
chceme trochu více využít hřiště a ukázat veřejnosti, že je tady pro
ně a mohou ho využívat ke všem možným sportům. Nebude chy-
bět výborné občerstvení a všechny srdečně na tento turnaj zveme.

Od října do dubna trénovaly Drahotuše v hale v Hranicích a už
se moc těší, až vyroste nová víceúčelová sportovní a kulturní ha-
la v Drahotuších, kterou určitě budou rádi využívat. V letních mě-
sících trénují několikrát týdně na hřišti za základní školou.

Pro ty, kdo by se chtěli seznámit s volejbalovým děním
v Drahotuších blíže, jsou zde k dispozici webové stránky klubu,
kde jsou přehledy a informace o dění na turnajích i mimo ně.
www.volejbaldrahotuse.tym.cz 

Za volejbal Drahotuše Petr Podařil

200 LET POSVĚCENÍ FARNÍHO KOSTELA
SV. VAVŘINCE V DRAHOTUŠÍCH (1810–2010)
PROGRAM OSLAV 17. – 18. ČERVENCE 2010
Sobota 17.7. v 1700 Začátek výstavy památek kostela v jeho prostorách

1800 Varhanní koncert v kostele sv. Vavřince
Neděle 18.7. 1000 Slavnostní mše svatá v kostele sv. Vavřince

1130 Dechová hudba Partutovjanka před kostelem
1200 Slavnostní oběd pro pozvané hosty
1300 –1430 Výstup ke zvonům a výhled z věže (co 15 min.)
1500 Svátostné požehnání a koncert Scholy Drahotuše
1630 –1800 Výstup ke zvonům a výhled z věže (co 15 min.)
1930 Ukončení prohlídky výstavy a kostela

DOPROVODNÝ PROGRAM BĚHEM ROKU 2010
1. – 5. 7. 4. vodní pouť mládeže

„Bečvou (a Moravou) na Velehrad“
Pondělí 19.7. 1800 Mše svatá z výročí posvěcení kostela
Sobota 24.7. Cyklopouť ke sv. Anně do Staré Vody na Libavé
Neděle 25.7. Tradiční svatoanenská pouť v Drahotuších

1000 Mše sv. před hřbitovní kaplí sv. Anny
Sobota 31.7. 800 –1600 Adorační den farnosti 800 – 1600

Neděle 8.8. 750 Mše sv. ke cti patrona kostela – sv. Vavřince
1500 Svátostné požehnání v kostele sv. Vavřince

Neděle 15.8. 1500 Poutní mše sv. v kapli Nanebevzetí P. M. v Milenově
Sobota 11.9. Pouť farností na Provodov, do Štípy a Luhačovic
Neděle 12.9. 1500 Poutní mše sv. v kapli Povýšení sv. Kříže ve Velké
Neděle 26.9. 150 Poutní mše sv. ke cti sv. Václava v Radíkově

Podrobněji před jednotlivými akcemi na vývěsce kostela i na
http://farka.antiochia.cz

Zveme Vás na oslavu tohoto významného výročí. K této příležitos-
ti bude vydána publikace o kněžích působících v drahotušské farnosti.

Po čtyřech letech SDH Drahotuše vytvořilo družstvo mladých
hasičů. Do družstva se přihlásilo 12 žáků zdejší školy. Vedením
družstva mladých hasičů byl pověřen bratr Jiří Bernkopf ml. 

Mladí hasiči se zúčastnili už dvou závodů. První byl v Přestavl-
kách, kde děti běhaly po stanovištích – zdravověda, střelba ze vzdu-
chovky, lezení po laně apod. Druhý závod se konal v Prusinovicích,
a to v uzlování (plochá smyčka, zkracovačka, úvaz na proudnici,
lodní uzel a tesařský uzel). Za jednotlivce soutěžili Monika Kout-
ná a Honza Staškovan. Ve skupině byli Naděžda Šnejdrlová, Hon-
za Bekárek, Ondra Bernkopf, Martin Kňazovčík a Olda Míček.

Kromě těchto dvou závodů mladí hasiči skládali zkoušky od-
bornosti, a to preventisty a kronikáře. Zkoušky u všech dopadly
na výbornou. www.sdhdrahotuse.xf.cz

Kluziště – plán akcí
26. 6. 2010 – Fotbalový turnaj – 9:00 hod.
27. 6. 2010 – Pochod Lišky Bystroušky 15:00 hod.

3. 7. 2010 – Konec školního roku a neb hurá prázdniny jsou
tady – 16:00 hod.

10. 7. 2010 – Western – 14:00 hod.
24. – 25. 7. 2010 – Pouť
31. 7. 2010 – Štědrý den – 16:00 hod.
28. 8. 2010 – Konec prázdnin – 16:00 hod.

Sbor dobrovolných hasičůSokol Drahotuše – oddíl kopané

Úspěchy drahotušského volejbalu
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