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Vážení čtenáři,
začaly prázdniny, pro děti krásné dva měsíce prázdnin a pro nás do-
spělé dva měsíce slunečného počasí a odpočinku. Rok 2014 je pro 
většinu drahotušáků plný očekávání, zda budeme mít novou asfalto-
vou cestu v obci nebo ne. Já pevně věřím, že se nového asfaltového 
povrchu v Hranické a Lipnické ulici brzy dočkáme. Sice se zpoždě-
ním, ale přece. Krajský úřad Olomouckého kraje potvrdil platnost 
územního rozhodnutí a doufám, že se v brzké době dočkáme i vydá-
ní stavebního povolení. Pak už bohužel budeme muset vydržet sta-
vební ruch v Drahotuších, ale věřím, že výsledek = rovná cesta s as-
faltovým povrchem bude odměnou pro nás pro všechny. Bohužel, 
tato realizace cesty se nestihne v letošním roce, ale až v roce 2015. 
A co jiného se bude v Drahotuších dít? V budově školy o prázdninách 
probíhá rekonstrukce podlah chodeb včetně schodišť. Po prázdni-
nách budou chodby svítit novotou a snad se nová dlažba bude dětem 
líbit. V Tyršově ulici bude na konci léta zahájena realizace inženýr-
ských sítí, ve zbytku obce doinstalujeme bezdrátový rozhlas. 26. 6. 
2014 na zastupitelstvu města Hranic byla schválena oprava pravého 
břehu opěrných zídek Drahotušského potoka. Těším se, a doufám, že 
Vy se mnou, až budou všechny naplánované investiční akce zdárně 
dokončeny a budeme mít v Drahotuších další části obce pěknější.

Osadní výbor i nadále organizuje společenské, kulturní a sportov-
ní akce v obci. Prosím, sledujete výlepové plochy a nástěnky v auto-
busových zastávkách, kde vylepujeme všechny plakáty.

Na závěr mi prosím dovolte, abych Vás všechny pozvala na Do-
bovou pouť v Drahotuších, ale i na další akce, které v Drahotuších 
pořádají ostatní organizace.

Přeji Vám všem krásné letní prázdniny
Vlasta Zapatová, předsedkyně OV

Osadní výbor V Drahotuších pořádal 7. března 2014 celorepublikovou ak-
ci – Celé Česko čte dětem.

Dne 23. 6. 2014  bylo v Drahotuších v hasičárně Veřejné projednání no-
vého územního plánu města Hranic.
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Pravidelně každým rokem si na Výroční schůzi schvalujeme plan činnos-
ti na následující rok. Kromě toho, že naše zásahová jednotka se zúčastnuje 
jarních školení a zásahů, tak se snažíme propagovat hasičinu akcemi, kte-
rých se můžou občané bud přímo zúčastnit a nebo se kochat jako diváci.

V měsíci duben začal čas pro zavodění našich družstev MH (mladí hasi-
či), žen a mužů. V tomto měsíci navštivili naší zbrojnici děti ze zdejší školky. 
Dětem jsme ukázali prostory zbrojnice, seznámili s technikou a hlavně jsme 
je svezli v hasičském autě. Také v měsíci duben jsme pořádali Velikonoční 
turnaj dospělých ve stolním tenise, kterého se zúčastnilo 14 sportovců.

8. června náš sbor pořádal 4. ročník soutěže o pohár osadního výbo-
ru, soutěž byla zařazena do VC OSH Přerov. Za krásného počasí se sou-
těže zúčasnilo 21 družstev mužů a 10 družstev žen, dokonce se zúčasni-
lo družstvo žen ze Slovenska, ze Spišské Soboty. V mužích zvítězilo druž-
stvo Mladcové (okr. Zlín) a v ženách zvítězilo družstvo z Radíkova.

Jejikož léta utíkají i našim mladým hasičům, kteří už datem narození 
nesplnují zařazení do kat. starší žáci, ti tak budou postupně přecházet do 
družstev dospělých. Takže silně uvažujeme, že od jara roku 2015 bude-
me chtít oslovit rodiče dětí a děti MŠ (velochy) a prvnáčky ZŠ Drahotuše, 
aby se u nás udržela tradice MH.

Všem spoluobčanům a sponzorům děkujeme za přízen a přeme Vám 
krásné letní dny a dovolené.

starosta SDH Drahotuše Ladislav Koutný st.

Z činnosti SDH Drahotuše

Prázdniny…
…to magické slovo vypouštěné v posledních dnech tak často z úst 

nejen dětí, ale i jejich rodičů a zaměstnanců školy však pro každého 
znamená něco jiného. Pro jedny období hodnocení výsledků, pro druhé 
lenošení a užívání si zasloužených dnů odpočinku, pro bývalé deváťáky 
čekání na nový začátek, pro jiné čas perné práce na přípravě nového 
školního roku a další rekonstrukci prostor školy. 

Je začátek léta, přeji Vám klid, pohodu a jen samé krásné zážitky. 
Najděte si se svými dětmi co nejvíce času na popovídání, hraní her a vý-
lety. Vždyť jsou přece prázdniny… Mgr. Dagmar Pospíšilová

Místní knihovna Drahotuše
Jak je již známo, knihovna Drahotuše, propůjčuje již řadu let, svým 

věrným čtenářům knihy všeho druhu. Ať se jedná o sci-fi, detektivní, ro-
mantické a také dětské romány, ale i naučnou literaturu.

Mimo jiné si zde mohou návštěvníci vypůjčit také časopisy, jako jsou 
Květy, Vlasta či Večery pod lampou ze starší edice. Pro naše čtenáře, kte-
ří mají již vše z naší knihovny přečtené, mám jednu zprávu. Každá půl rok 
obměňujeme nové tituly knih, takže si každý přijde na své. Je možné do 
knihovny zajít i na veřejný internet. Pro zájemce je knihovna otevřená 
v pondělí a ve středu od 13:00 – 16:30 a v pátek od 8:00 – 16:30.

Do knihovny se nechodí jen půjčovat knihy, ZŠ a MŠ Drahotuše, zde 
již párkrát vystavila výrobky a obrázky, které děti vlastnoručně namalo-
vali a vyrobili. Knihovnu také jednou za čas navštíví pan Roman Prokeš 
se svým divadlem. Naposledy tomu bylo 7. dubna, kdy se uskutečnilo 
divadlo pro prvňáčky ze ZŠ, jež si sami namalovali kulisy dle daného té-
matu a zahráli si divadlo.

Jako poslední snad zmíním, že knihovna bude zavřená, a to přes 
prázdniny v těchto dnech: 11. 7., 25.7., 8.8., 22.8.

Těším se na nové čtenáře a věřím, že jich bude přibývat.
M. Ošťádalová

Jedním z opatření je instalace kamery na náměstí Osvobození s on-line 
přenosem obrazu na služebnu městské policie. Na tuto kameru byla získá-
na v rámci programu prevence kriminality dotace z Ministerstva vnitra ČR.

Dalším opatřením je zvýšený dohled strážníků, kteří budou do Draho-
tuš vysílání v různých dnech a hodinách, a to vždy na několik hodin. Aby 
strážníci mohli vykonávat pochůzkovou činnost i několik hodin bylo do-
mluveno, že využijí sociální zázemí Osadního výboru Drahotuše.

Dále bylo dohodnuto, že každou středu od 16–17 hod. budou mít 
v prostorách Osadního výboru úřední hodinu, kdy občané mohou řešit 
své žádosti osobně.

Od září zvýší městská policie
svoji kontrolní činnost
v místní časti Drahotuše
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V letošní divadelní sezóně Divadelní soubor Tyl Drahotuše nastudoval 
klasickou divadelní komedii od W. Shakespeara, Veselé paničky windsor-
ské v úpravě Ramana Čevely, který se po delší odmlce ujal i režie. Hru 
jsme nastudovali během tří měsíců. Premiéra se konala 25. ledna již tra-
dičně ve Velké a nezůstalo jen u ní. Opět jsme se zúčastnili divadelní pře-
hlídky ve Štramberku a představili jsme se také v obcích, které si nás po-
zvaly vůbec poprvé. Letošní rekordní množství repríz stále narůstá. V dub-
nu proběhl také druhý ročník divadelního festivalu Pobečví. Po čtyři večery 
jste mohli zhlédnout divadelní hry v podání amatérských souborů z široké-
ho okolí od Přerova po Ostravu. Dramaturgem těchto večerů byla Pavla 
Tvrdoňová. Program byl pestrý a diváci, kteří se nechali nalákat na tuto ak-
ci, si užili nejen představení, ale i pohostinnosti areálu Stará střelnice.

S podzimem plánujeme ještě několik představení s nastudovanou hrou 
a zároveň zahájit další divadelní sezónu studiem nové hry, tentokrát pod re-
žijním vedením Emilie Uřinovské. Můžete se také těšit na další ročník diva-
delního festivalu Pobečví, na kterém bychom vám rádi nabídli také produk-
ci divadelních souborů, které jste zatím v Hranicích neměli možnost vidět.

Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům, zejména městu Hranice 
za finanční podporu a firmě Auto-Drei, která nám letos sponzorovala 
kočování našeho souboru. Děkujeme také vám, občanům Drahotuš a ši-
rokého okolí, že přestože nemáme podmínky k hraní na domácí scéně, 
zůstáváte našimi největšími fanoušky. Sylvie Sommerová

Mnozí z vás zaregistrovali vznik nového divadelního souboru, který 
v loňském roce vplul do stojatých vod hranické ochotnické scény. Jsme 
parta nadšenců, nemáme tradice ani velké cíle, chceme jen hrát divadlo.

Cesta k premiéře komedie O. Wildea Jak je důležité míti Filipa 
(16.11.2013 – Velká) však byla trnitá a dlouhá (2,5 roku) a „s holým zad-
kem“, lemovaná lidmi, kteří měli mylné představy o nárocích ochotnické-
ho divadla, časem odcházeli a museli být nahrazování dalšími ochotníky.

Finančně jsme se podpořili sami, protože grantová politika města 
není nakloněna začínajícím souborům. Poskytnutím prostor ke čteným 
zkouškám nám pomohl Osadní výbor Drahotuše a zázemím pro kulisy 
a hrané zkoušky T.J. Sokol v Hranicích, sponzorským darem nás potěšila 
Renetra s.r.o. Všem patří naše díky.

A tak jsme mohli rozjet sezónu o 29 představeních napříč okresy 
a kraji, zahrát i v obcích, kde divadlo do té chvíle nebylo. V 1. sezóně 
nás shlédlo víc než 2200 diváků.

Pro trvající zájem obcí budeme i v 2.sezóně reprízovat inscenaci „Jak 
je důležité míti Filipa“ a diváci se můžou těšit i na nově nacvičovanou 
komedii, kterou bychom chtěli uvést v listopadu 2014.

V Drahotuších vystoupíme s „Filipem“ 14. září 2014 v 17 hodin v sá-
le restaurace u Jelena. Všichni jsou srdečně zváni.

Recenze, ohlasy diváků a další informace najdete na stránkách sou-
boru www.ventyl.cz. Za DS Ventyl – K. Štroncer

Veselé paničky z Tylu Divadlo Ventyl ukončilo 1. sezónu

Výročí posvěcení kostela sv. Vavřince – 
drahotušský kostel byl posvěcen 19. 7. 1810. 
Mše svatá k tomuto výročí bude v neděli 20. 7. 
v 7:50 ve farním kostele v Drahotuších.

POuť Ke SV. Anně V DrAHOtuŠícH
27. čerVence, MŠe SV. V 10:00
Již tradiční pouť ke sv. Anně na drahotušském 
hřbitově vrcholí nedělní mší svatou před kaplí. 

Adorační den farnosti Drahotuše
– čtvrtek 31. 7. od 9:00 do 19:00
1x za rok má každá farnost svůj adorační den. 
Čas, kdy se můžete zastavit v kostele a spolu 
s modlícími se věřícími odevzdat Bohu své ra-
dosti, starosti i problémy. 

Hody ke sv. Vavřinci v Drahotuších – v ne-
děli 10.  8., mše sv. v 7:50. Jste srdečně zváni 
k oslavě patrona Drahotuš, který je patronem 
farnosti od té doby, co na náměstí stojí kostel 
sv. Vavřince

Žehnání školákům – při nedělních mší sva-
tých dne 31. 8. bude požehnáno všem školá-
kům: Drahotuše 7:50, Jezernice 8:00, Loučka 
a Partutovice 9:30, Podhoří a Potštát 11:00

5. pěší pouť na Sv. Hostýn – vychází se v so-
botu 4. října v 6:00 od drahotušského kostela 
sv. Vavřince. Trasa je cca 25 km.

Mše sv. s poděkováním za úrodu „Dožín-
ky“ v Drahotuších – v neděli 12. 10., mše svatá 
a po ní žehnání plodin v 7:50.

Pouť za obnovu rodin a kněžská a řeholní 
povolání – 1x za rok jezdí děkanát Hranice spo-
lu s děkanátem Šternberk na pouť za tento úmysl, 
tentokrát olomoucké katedrály. V sobotu 18. 10. 
budou vypraveny autobusy tímto směrem. Více 
informací: http://farka.antiochia.cz/infolisty

Přípravy na svátosti doporučujeme žádat
Křest – 2 měsíce předem

Sňatek – 5 měsíců předem
Sv. přijímání – 2 roky předem (u dětí obvykle 
formou výuky náboženství; přihlášky na ZŠ)
Biřmování bývá cca 1x za 5 let; 1–2 roky předem

Infolist – vychází pravidelně každý týden. 
Najdete zde podrobnosti nejen o akcích a bo-
hoslužbách pořádané z římskokatolické farnosti 
Drahotuše. Můžete si ho vyzvednout v kostelích 
v Drahotuších, Partutovicích, Potštátě, Jezernici, 
Loučce a Podhoří a také na farních stránkách: 
http://farka.antiochia.cz

Kontakty
na Římskokatolickou farnost Drahotuše

farka@antiochia.cz
http://farka.antiochia.cz
Tel. kancelář: 581 616 139, 608 344 586
P. Radomír Šidleja, farář 731 626 515
P. Petr Utíkal, kaplan 736 522 840
Vojtěch Hýbl, pastorační asistent 732 670 688

Pozvánky Římskokatolické farnosti Drahotuše
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Naše základní škola navázala již v minulém roce spolupráci se slovin-
skou školou Pod goro z města Slovenske Konjice a společně jsme zažá-
dali o grant v dotačním programu EU Partnerství škol Comenius zahrnu-
tého do Programu celoživotního učení (Lifelong learning programme).

Náš projekt, který jsme nazvali Friendship makes the universe smaller, 
tedy Přátelství zmenšuje vesmír, posuzovatele zaujal a my jsme získali 
prostředky na realizaci plánovaných společných aktivit v období od zá-
ří 2013 do června 2015. Žáci naší školy během letošního školního roku 
poznávali geografii, dějiny, památky i osobnosti Slovinska. Deset žáků 
2. stupně se spolu se dvěma pedagogy také snažilo proniknout do zá-
kladů slovinštiny a připravovalo se na březnový dvanáctidenní výjezd do 
Slovinska.

11. března nastal den D a my jsme se vydali na cestu k našim slovin-
ským přátelům, které jsme dosud znali jen z emailů, facebooku a dopisů. 
Konečně měly děti příležitost ukázat, že dokáží být samostatné a zvlád-
nout dvanáct dnů v cizí zemi bez láskyplné péče svých rodičů.

Děti se téhle šance i přes počáteční obavy a nejistotu zhostily na vý-
bornou a velkou oporou jim jistě byli jejich slovinští kamarádi se svými 
báječnými rodinami, kteří se o naše žáky starali doslova jako o vlastní. 
A co všechno jsme společně ve Slovinsku prožili? Seznámili jsme se 
s chodem školy a nakoukli jsme do slovinského školského systému – vě-
děli jste například, že nejlepší známka slovinských žáků je pětka?

Absolvovali jsme dojemné přivítání ve škole pro děti se speciálními 
potřebami, která je součástí ZŠ Pod goro; poznali jsme malebné histo-
rické městečko Slovenske Konjice a jeho okolí. Slovinští přátelé pro nás 
připravili bohatý program a spoustu exkurzí a výletů a objednali krásné 
jarní počasí. Společně jsme navštívili nejznámější slovinská města Mari-
bor i Lublaň – hlavní město Slovinska.

Při prohlídce Lublaně v angličtině jsme si ověřili naše znalosti jazy-
ka, v Domě experimentů jsme se snažili proniknout do tajů fyzikálních 
zákonů a užili jsme si zasloužený výhled na toto krásné město z hradní 
věže. Podívali jsme se také do Muzea evropských vesmírných technolo-
gií ve Vitanje, kde jsme si prohlédli nejen vesmírný záchod, ale přede-
vším si připomněli osobnost Hermanna Potočnika Noordunga – muže, 
který se již na počátku 20. století vážně zabýval možností pobytu lidí ve 
vesmíru; muže, z jehož práce vycházeli i vědci NASA a který část svých 
studií strávil na Vojenské akademii v Hranicích. Vesmírem jsme se zabý-
vali i během astronomické noci a při společných dílničkách pozorovali 
hvězdy a vyrobili si model zatmění slunce, cameru obscuru a astroláb.

Nezapomněli jsme ani na přírodní krásy Slovinska a vydali se do Alp – 
do lyžařského a turistického centra Bohinj, kde jsme si po výjezdu lanov-
kou do výšky asi 1700 m n. m. na vrchol hory Vögel užili pravý alpský sníh 
a v údolí si osvěžili unavená chodidla v největším slovinském jezeře a ale-
spoň zdálky se pokochali pohledem na nejvyšší slovinskou horu Triglav. 
V Olimje nás sympatický pan opat provedl klášterní lékárnou a chrámem 
a v blízké čokoládovně jsme ochutnali speciální čokoládu se solí.

Rok s projektem Comenius

Součástí naše pobytu byla také společná práce na představení, které 
bylo slavnostním vyvrcholením naší návštěvy. Představení čili ŽUR Pod 
goro je každoroční program pro rodiče, do kterého se zapojuje celá ško-
la. Letos jsme byli přizváni také my a společně odehráli divadelní předsta-
vení na téma Přátelství zmenšuje vesmír. Událost byla o to slavnostnější, 
že se jí zúčastnili nejen hosté z řad představitelů města, ale pozvání přijal 
také český velvyslanec ve Slovinsku pan Petr Voznica. Pan ambasador ve 
své krásné řeči oslovil naše žáky jako mladé velvyslance České republiky 
a já mohu s hrdostí říct, že naše děti během celého pobytu skutečně pěk-
ně reprezentovaly své rodiny, svou školu, Drahotuše i Českou republiku. 

Velké poděkování patří našim slovinským přátelům za perfektní orga-
nizaci a péči, kterou nám věnovali. Ze Slovinska jsme si všichni odvezli ne-
zapomenutelné zážitky, milé vzpomínky a v srdcích nové přátele. Věřím, 
že nezůstaneme pozadu a během říjnové návštěvy 10 slovinských dětí 
a 2 pedagogů jim jejich péči oplatíme a připravíme pro ně podobně na-
bitý program.

Jeden z výletů po přírodních krásech Slovinska

Děti se slovinskými „adoptivními“ rodinami

S panem velvyslancem

V domě experimentů
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Akce KRPŠ
Školní ples proběhl v únoru, tradičně v repre-

zentačních prostorách Zrcadlového sálu v Hrani-
cích. Program zpestřil kroužek country tanců, 
roztleskávaček a žáků 8. a 9. třídy, kteří před-
vedli své taneční začátky.

V květnu se uskutečnil Cyklozávod, kterého 
se zúčastnily děti předškolního věku až po žá-
ky 9. třídy. Novinkou byla kategorie „Rodiče“, 
ve které se na start postavili 4 stateční závod-
níci. Příští ročník bude snad obsazenější.

Organizace KRPŠ poskytla finanční příspěvek 
na tréninky Dračích lodí – v soutěži škol, a pří-
spěvek na zakoupení knih pro nejlepší žáky z ka-
ždé třídy. Byly také zakoupeny balíčky ke Dni dě-
tí, a uhrazena doprava na lyžařský výcvik.

Začátkem nového školního roku, v září, bude 
na místním rybníku opět soutěž Netradičních 
plavidel. Postavte plavidlo a přijďte si zasoutěžit.

 V říjnu si vypustíme na poli za školou dra-
ky a pro děti, které se nebojí, bude v listopadu 
Putování za světýlkem.

KRPŠ děkuje všem, kteří v tomto školním ro-
ce podali pomocnou ruku a přeje příjemné pro-
žití letních prázdnin.

Martina Hluchá, předseda KrPŠ

Děti ze ZŠ a MŠ Drahotuše se zúčastnili akce Hry bez hranic v kasárnách generála Zahálky v Hranicích.

Srdečně Vás zveme na tradiční dobovou pouť, která se bude konat ve dnech 26.–27. července. Fotografie připomínají pouť v minulém roce.
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Vážení příznivci a příznivkyně Drahotušského sportu,
v zimní přestávce jsme se zúčastnili každoroční amatérské hokejové sou-
těže Numeri-Valmez liga.

Z 16-ti účastníků jsme po základní části skončili na výborném 5. místě. 
Do čtvrtfinále play-off jsme dostali nepříjemného soupeře a jednoho 

z aspirantů na celkového vítěze HC Juřinku. Utkání skončilo vítězstvím Dra-
hotuš 4:2 a postupem do semifinále. V semifinále jsme nestačili na budou-
cího vítěze HC Rakov a čekal nás boj o celkové 3. místo s HC Hošťálková.

O vítězi se rozhodovalo ve dvou zápasech, které skončili 3:2 a 7:3 ve 
prospěch hokejistů z Hošťálkové.

Poř. tým Záp. V PV PP P Body
1 Rakov 15 13 1 0 1 41
2 Juřinka 15 12 1 1 1 39
3 Hošťálková 15 10 1 2 2 34
4 Reichovy Domy 15 10 0 3 1 33
5 Drahotuše 15 9 1 1 4 30
6 LH Sports 15 10 0 0 5 30
7 Kačeři 15 8 0 0 7 24
8 Kelč 15 7 1 0 7 23
9 Schott 15 6 0 1 8 19

10 Piškoti.B 15 6 0 1 8 19
11 Hranice 15 5 2 0 8 19
12 Zděchov 15 5 0 0 10 15
13 Oznice 15 3 1 1 10 12
14 Saláti 15 3 0 0 12 12
15 Žabáci 15 1 2 0 12 7
16 Roosters 15 2 0 0 13 6

rk. tým Záp + 0 – Skóre Body PK (Prav)
1. Skalička 22 17 4 1 77:27 55 (22)
2. Lazníky 22 15 2 5 84:38 47 (14)
3. Černotín 22 13 6 3 53:23 45 (12)
4. Žákovice 22 13 2 7 70:33 41 (8)
5. Horní Nětčice 22 10 4 8 54:47 34 (1)
6. Bělotín „B“ 22 10 2 10 76:58 32 (– 1)
7. Jezernice 22 9 2 11 31:52 29 (– 4)
8. Drahotuše 22 8 3 11 52:64 27 (– 6)
9. Radslavice „B“ 22 8 2 12 37:55 26 (– 7)

10. D. Hranice 22 6 3 13 61:79 21 (– 12)
11. Domaželice „B“ 22 4 1 17 42:109 13 (– 20)
12. Potštát 22 3 1 18 34:86 10 (– 23)

TJ Sokol Drahotuše Sportovní setkání

Konečné pořadí týmů:

1. RAKOV, 2. LH Sports, 3. HOŠŤÁLKOVÁ, 4. DRAHOTUŠE, 5. KAČEŘI
6. JUŘINKA, 7. KELČ, 8.  REICHOVY DOMY

tABuLKA jarní části fotbalové soutěže

tabulka po základní části amatérské hokejové soutěže

V průběhu jarní části fotbalové soutěže se nám příliš nedařilo. Vy-
hráli jsme pouze 3 zápasy, 2-krát remizovali a 6-krát skončili poraženi. 

Všichni věříme, že sezóna 2014/2015 bude úspěšnější! Tým před-
vádí pěkný fotbal, důkazem toho byla domácí výhra nad Duklou Hra-
nice 4:2 a výhra v posledním venkovním zápase proti Sokol Domaželi-
ce „B“ 6:2.

Děkujeme za podporu našich fanoušků, které si nesmírně vážíme 
a doufáme, že nám zachováte svou přízeň i v příští sezóně.

Rád bych připojil pozvánku na tradiční Annenskou zábavu, jež se le-
tos koná 26. 7. pod naší záštitou.

S přáním krásného léta za TJ Sokol Drahotuše Ing. Karel Fojtík

Jednou z posledních sportovních akcí v tomto školním roce bylo fotba-
lové dopoledne s tomášem Kalasem.

Tento mladý a nadějný fotbalista zavítal mezi žáky drahotušské školy, 
aby si s nimi zahrál oblíbený fotbálek. Po prvních chvilkách rozpaků se roz-
poutávaly pravé fotbalové řeže a děti se s Tomášem pouštěly do hrdinských 
soubojů ve snaze ukázat, že jsou sportovci tělem i duší, ale také srdcem, 
což dokazuje řada letošních sportovních úspěchů.

Vydařené dopoledne všechny nadchlo a děti odcházely ze školního hři-
ště s úsměvem na rtech a mnohé i s podpisem v památníku, na tričku či fot-
balovém míči.

Tomášovi přejeme mnoho sportovních úspěchů v jeho novém působiš-
ti v Kolíně nad Rýnem a dobrou střeleckou mušku do sítě soupeře. Už teď 
se těšíme na jeho další návštěvu v drahotušské škole!

Mgr. Iveta Mertová


