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Nastala doba prázdnin, dovolených, vol-
ných dní, dlouhých teplých večerů. Po ob-
dobí coronaviru se můžeme scházet s rodi-
nou, kamarády i známými. Věřím, že jsou 
všichni zdraví, v pořádku a můžeme se těšit 
na dny, které nám budoucnost připraví. Do-
volím si touto cestou poděkovat všem, kte-
ří v období coronavirové pandemie praco-
vali v první linii, pomáhali dle svých mož-
ností a také těm, kteří šili roušky. Já děkuji 
paní Čechové, Bernkopfové, Bortlové, Buč-
kové, Krejčiříkové, Birnbaumové, Hanzel-
kové, Šnejdrlové a Chytilové za ušití roušek 
pro občany Drahotuš. Také děkuji nejdůle-
žitějšímu členu rouškového týmu – distribu-
torovi roušek Petru Podařilovi. Poděkování 
také patří paní Veselské, Pavlíkové a Pum-
prlové za roznos informačních letáků do 
schránek.

V letošním roce bylo naplánováno spous-
tu akcí, které se bohužel nemohly konat. 
Věřím, že v příštím roce bude v naší zemi vše 
při starém, budeme zase slavit velikonoce, 
stavět májku a společně prožijeme dětský 
den. Naštěstí jsme stihli tradiční Vodění 
medvěda, jak je vidět na přiložených foto-
grafiích. Členové Osadního výboru položili 

věnec k pomníku obětem I. a II. světové 
války při příležitosti Osvobození republiky. 
O prázdninách je svátek sv. Anny, v Draho-
tuších bude pouť a vše, co k pouti patří. Ži-
vot v obci se pomalu dostává do zaběhlých 
kolejí. Věřím, že na konci prázdnin připra-
víme na kluzišti akci – Rozloučení s prázd-
ninami.

U stromu svobody od jara kvete květi-
nová louka, v jarních dnech na náměstí 
kvetly tulipány, následně jsme nechali vy-
set letničkové záhony a věříme, že draho-
tušské náměstí bude veselejší. 

Přeji vám všem příjemné prožití letních 
dnů. Vlasta Zapatová

Předsedkyně OV Drahotuše

Milí čtenáři Drahotušských novinek.



STRANA 2 

Fotoreportáž z Vodění medvěda
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S vděčností jsme prožili další rok s vámi v Drahotuších. Byl to rok 
jako každý jiný a moc se toho u nás nezměnilo. Přibylo nám pár 
nových obyvatel, a to většinou maminek s dětmi. Několik lidí nás 
také opustilo, a to buď z důvodu zhoršujícího se zdravotního sta-
vu nebo proto, že nezvládli bydlení s vyšší mírou samostatnosti.

Pokračujeme v provozování „farmy“ naproti škole, kde se s oby-
vateli našich domů staráme o ovce, oslice, slepice a králíky. Lidé, 
kteří nemají zaměstnání (většinou ze zdravotních důvodů), tak 
mohou být užiteční a dělat něco zajímavého.

Naší prioritou je i práce s dětmi, které u nás bydlí. Ty malé se 
snažíme připravit na školu, a to především formou her nebo krea-
tivního vyrábění a malování. Těm větším pak pomáháme s úkoly 
a snažíme se, aby se jim ve škole dařilo a mohly jednou žít lepší ži-
vot než jejich rodiče

Přeji pěkný den
Bc. Bohuslav Rybníček

ředitel společnosti ELIM Hranice

Dům ELIM Drahotuše
v roce 2020

Z činnosti SDH Drahotuše

Letiště Drahotuše v první polovině roku 2020

Dne 18.1.2020 se konala Výroční valná hromada našeho sboru. 
Na této valné hromadě jsme hodnotili činnost roku 2019 a samo-
zřejmě jsme si schválili plán činnosti na rok 2020. Ale bohužel vy-
skytla se pandemie, která se dotkla každého občana nejen naší re-
publiky, ale celého světa. I činnost našeho sboru byla přerušena, 
jen zásahová jednotka byla připravena ku pomoci, ale v omezeném 
režimu. Akce,které byly naplánovány na měsíc duben a květen by-
ly přesunuty nebo úplně zrušeny.

Dne 26. a 27.6.2020 se konal sběr kovového odpadu. Následují-
cí den jsme byli spolupořadateli oslavy sv. Floriána patrona všech 
hasičů se mši svatou ve zdejším kostele. Z Velikonočního turnaje 
ve stolním tenise se pravděpodobně stane Vánoční turnaj, bude-
me o tom informovat naše občany. Zrušeny byly veškeré soutěže 
jak okrsku, okresu i na celostátní úrovni. Po uvolnění zákazů kvůli 
pandemii se život pomalu vrací do svých kolejí i v hasičině. O ak-
cích, které bude pořádat náš sbor, budete včas informování.

 Děkujeme za Vaší přízeň a přejeme Vám hodně zdraví. Jsme tu 
pro Vás...

Za sbor dobrovolných hasičů Drahotuše starosta sboru 
Ladislav Koutný st.

Letošní sezona se bohužel díky situaci s korona virem nerozběh-
la v březnu, tak jak jsme zvyklí z minulých let. Nebylo možno pro-
vést ani běžnou jarní údržbu letiště z důvodů omezeného pohy-
bu osob.

Sportovní letectví bylo v celé Evropě ochromeno. Piloti v České 
republice se zapojili do letecké distribuce ochranných prostřed-
ků, a to ve vlastní režii. Několik zásilek pro nemocnice v Ostravě, 
Olomouci, pro domov důchodců v Hranicích či LDN v Odrách přile-
tělo i na Drahotušské letiště, které bylo v provozu na rozdíl od le-
tiště v Mošnově, které bylo v toto období uzavřeno, a to i pro hu-
manitární pomoc.

Po uvolnění možnosti sportovního létání se i na našem letišti 
rozběhl provoz, i když v dubnu jen v rozsahu omezeném hranicemi 
ČR. Toto jaro bylo výjimečné počasím vhodným pro plachtařské pře-
lety. Toho využili i piloti našeho aeroklubu Petrovi a Radkovi Krej-
čiříkovým se podařilo překonat se svými větroni hranici 1000 km, 
což je na podmínky České republiky výjimečná vzdálenost.

 Bohužel byly zrušeny všechny jarní soutěže v leteckých spor-
tech, a to jak zahraniční, tak domácí. První soutěží plachtařů na 
území Evropy byla soutěž konaná na přelomu května a června ve 

Zbraslavicích. Této soutěže se zúčastnili i dva naši piloti, ale po-
časí nepřálo a nedovolilo po většinu dnů létat.

Na letišti byl se zpožděním zahájen výcvik nových adeptů le-
tectví, a to jak na kluzácích, tak na motorových letadlech. V kur-
zu létání na kluzácích je zařazeno šest nových zájemců převážně 
ve věku do 18 let.

V sobotu 13.6. jsme převzali náš „nový“ letoun pro vlekání klu-
záků. Ten vznikl nemalou investicí z našeho původního Zlínu Z-226 
zástavbou nové pohonné jednotky. Tento letoun, který je ve nyní 
ve zkušebním provozu přispěje k většímu komfortu vlekání kluzá-
ků. Silnější motor spolu s moderní vrtulí zajistí větší stoupavost 
a tím zkrátí dobu vleku do požadované výšky a tím i hlukovou zátěž 
obyvatel. Zároveň byl motor letounu vybaven tlumiči hluku. 

O víkendu 20. a 21.6. proběhl na letišti další ročník tradiční 
soutěže parašutistů Moravská brána na přesnost přistání. 

V průběhu akce bylo možno na letišti vidět i aktivity Modelář-
ského klubu Aeroklubu Hranice, jehož první letošní akcí bylo 
ukázkového létání obřích modelů. Modelářská plocha na letišti 
byla využívána dětmi, členy modelářského kroužku pro první lety 
jejich vlastnoručně vyrobených modelů letadel.

Květinová louka v Drahotuších u stromu republikyFotovzpomínka na letošní Velikonoce
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V naší drahotušské školce
Dne 19. 3. rada města v rámci koronavirových opatření uzavře-
la hranické mateřské školy a tu naší drahotušskou také. My se 
však nenechali odradit a i nadále jsme se snažili být s dětmi v kon-
taktu.

Na webové stránky školy jsme dětem každý týden připravovali 
vzdělávací nabídku s tématy, kterým bychom se za běžného provo-
zu věnovali ve školce. Rodiče tak měli možnost své děti vzdělávat, 
ale i zabavit, navíc jsme vymýšleli společenské hry, aktivity a čin-
nosti, které měli podpořit vzájemnou spolupráci a soužití v neleh-
kém období. K některým příspěvkům jsme připojili video s pozdra-
vy nebo hádankami pro děti. 

Rodiče nám výtvory, splněné úkoly a další aktivity posílali na 
e-mail, čímž jsme byli s některými v neustálém kontaktu, za který 
jsme velmi vděční. Někteří rodiče nám posílali i fotografie a videa, 
jak tráví společné chvíle nebo jak využili našich námětů. S dětmi 
například společně pekli dinosauří a čarodějné sušenky, vytvářeli 
snídaně pro maminku ke svátku matek, hráli velikonoční hru 
a mnoho dalších aktivit.

Paní učitelky pro děti připravovaly v období uzavření školky zá-
klady pro hmatový chodník, který společně s dětmi v průběhu roku 
budeme doplňovat sezónními přírodními materiály.

Po znovuotevření školky na děti čekaly novinky a překvapení. 
Při vstupu do školky děti přivítala nová brána a za ní čtyřsedadlo-
vá vahadlová houpačka, na které se mohou děti houpat a experi-
mentovat. Ve školce děti přivítali noví zvířecí kamarádi, osmáčci. 
Děti měly za úkol zařídit bydlení pro kamarády, nasbírat klacíky 
a vymyslet průlezky a houpačky.

Nyní už jsme zpátky ve školce a jsme rádi, že jsme to všichni 
společně zvládli. Kolektiv MŠ v Drahotuších

Odpolední školní skupiny
Činnost školní družiny v období mimořád-
ných opatření nahrazují tzv. školní skupiny. 
Školní skupina je určena pro žáky 1. stup-
ně, není zpoplatněna a navazuje na dopo-
lední výuku. Žáci, kteří jsou v dopoledním 
bloku výuky ve své třídě, jsou ve stejném 
složení i odpoledne. Skupiny jsou neměnné 
a navzájem se nesetkávají. Program se při-
způsobuje věku dětí a klimatickým podmín-
kám. V případě pěkného počasí jsou děti na 
školním hřišti nebo hřišti na kluzišti, kde 
jsou průlezky, houpačky, koloběžky, křídy 
na asfalt aj. Největší úspěch má hra na 
schovávanou. Při nepříznivém počasí jsou 
skupiny ve svých třídách, kde mají k dispo-
zici stolní hry, omalovánky, kvízy, pletou se 
bavlněné náramky, skládá se z papíru, čte 
z knížky, pečou palačinky. Děti jsou spoko-
jené a mnohdy se jim nechce domů.

Martina Hluchá
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Distanční vzdělávání u páťáků
V úterý 10. března 2020 jsme se s žáky 5. třídy zúčastnili okresní 
přehlídky amatérských divadelních souborů Poděs 2020 v Přero-
vě. Měli jsme s dětmi nacvičené zvykoslovné pásmo „Masopust“ 
seznamující diváky s touto tradicí. Čekala nás obrovská radost – 
postupujeme do krajského kola. Hurá! Hodiny věnované nácviku 
se vyplatily.

Při odchodu z klubu Teplo nám paní správcová jen tak mimo-
chodem sdělila, že vláda dnešním dnem uzavírá školy kvůli koro-
navirové nákaze. Pro děti další radost: „Super, zítra se nejde do 
školy.“ Já jsem tuto zprávu přijala s rozpaky: „Co teď? Vždyť dě-
ti mají ve škole některé učebnice a pracovní sešity? Jak dlouho 
bude platit zákaz vstupu do školy? Jak budu učit následující 
dny? Je ohroženo konání krajského kola Poděsu?“

Začala jsem sama sebe přesvědčovat, že krajské kolo se koná 
„až“ 19. dubna. Do té doby se snad situace zklidní. V tuto chvíli 
nikdo, ani pan Babiš, netušil, že se pro některé děti brány škol 
uzavřou až do konce školního roku.

Po návratu do Drahotuš si děti vzaly učební pomůcky a rozlou-
čili jsme se se slovy: „Děti, sledujte Bakaláře.“ 

V tomto případě se nejedná o žádný televizní pořad, ale o po-
čítačový program, který naše škola už 7. rokem používá k přímé 
komunikaci s rodiči i s žáky. Jedná se o elektronickou online ko-
munikaci. Učitelé do Bakalářů zapisují známky místo do klasické 
žákovské knížky, zaznamenávají tam zadání domácí prací. Pro-
střednictvím Komens si rodiče, učitelé a děti vzájemně přeposíla-
jí zprávy.

Nyní jedinečný pomocník, díky kterému jsme mohli s dětmi 
i s rodiči navázat rychlou spolupráci.

Co se dělo první týdny od uzavření škol? Dětem jsem zadávala 
práci přes domácí úkoly v Bakalářích. Jak ale bude probíhat kont-
rola? Všechny děti nemají vlastní maily, aby mi splněné práce po-
sílaly zpět ke kontrole. Tady velmi pomohli rodiče, kteří ochotně, 
vytrvale a pravidelně posílaly, a až do této chvíle posílají, práce 
svých ratolestí. Pak přišla nová informace: Vývojáři zdokonalují 
program Bakalářů, lepší bude, když budete zadávat úkoly přes 
Dokumenty. Přišly obavy. Co když budu sama nemocná? Co když 
budou děti nemocné? Začala jsem práce zadávat na týden dopře-
du. Děti měly více prostoru k plánování, kdy úkoly splní, staly se 
manažery vlastního času. Pro mě nastala nekončící práce staho-
vání, kontrolování, odepisování, vysvětlování…

Neměla jsem čas, ani sílu prokousávat se množstvím informa-
cí, které začaly zaplavovat mou mailovou schránku s nabídkami 
různých programů a online nástrojů. 

Nikdy jsem nepatřila k těm technicky zdatným. Počítač pou-
žívám jen jako pouhý uživatel, s mobilem nejsem, na rozdíl od 
svých žáků, žádná kamarádka. Nejsem ani příznivcem moderních 
sociálních sítí a sdílení informací, nevyužívám žádné WhatsAppy, 
Messengery, Twittery, Instagramy aj. Doteď jsem si vystačila pro 
komunikaci s vlastními dětmi Skypem.

A jaké jsou technické možnosti v rodinách mých dětí? Když se 
přece jen pokusím najít nějaké prostřední pro online výuku, bude 
fungovat? Jak dlouho bude situace s koronavirovou pandemií tr-
vat? 

Dostali jsme pokyn zadávat především práce k procvičování 
a upevňování učiva. Naštěstí se učivo v matematice i v českém ja-
zyce v 5. ročníku opakuje, takže pro mé žáky bylo všechno učivo 
opakováním z nižších ročníků. Zpočátku jsem děti směřovala i na 

českou televizi, kde začali vysílat pořad Učí-
Telka. Brzy jsem zjistila, že to také není to 
pravé ořechové, protože v televizi se procvi-
čuje něco jiného, než právě potřebuji já. 
Ohlasy od dětí jsem měla, že je televize nebaví. V čase, kdy měly 
sedět u televize a sledovat pořad, mi přicházely maily s vypraco-
vanými úkoly. Asi po měsíci jsem vnímala, že se děti opožďujít 
s odevzdáváním prací, cvičení začala být nedokončená, některé 
práce přestaly posílat k opravám úplně – prostě morálka dětí po-
levila, rodiče byli unaveni a já byla vyčerpaná. 

Vzpomněla jsem si, že škola má zařízený další podpůrný online 
materiál, na který se docela pozapomnělo – portál proskoly.cz. 
Děti mají své přihlašovací údaje a portál slouží k domácímu pro-
cvičování. Rozhodla jsem se ho používat tedy k tomuto účelu. Dě-
ti si test vypracují na počítači a učitel okamžitě vidí, co má žák 
správně a kde chybuje. Procvičování je fajn, ale databáze testů 
není z mého pohledu příliš široká. Ale lepší než nic.

V tuto chvíli jsem se začala zabývat myšlenkou online výuky 
čím dál více. Začala jsem věřit, že usnadním práci rodičům, děti 
budou mít pravidelný režim a mně snad ubude opravování a mai-
lování.

Ale který nástroj zvolit? Jak žáky pozvu na schůzku, když ne-
mají své Gmaily? Mám chtít po rodičích, aby všem dětem Gmaily 
zřídili? Co když to pak nebude fungovat? Děti by musely svou 
poštu kontrolovat každý den. Rodiče se budou zlobit, že si něco 
vymyslím a pak to nepoužívám. Nikdy před tím jsem nic takové-
ho řešit nemusela. Opět pomohli Bakaláři. Vždyť mohu děti zvát 
na schůzku odkazem, který budou mít uvedený v domácích úko-
lech. 

Světe div se, vyzkoušeli jsme to a online výuka nám začala fun-
govat. Některý den je přenos lepší, některý je horší. Bohužel, zá-
leží na mnoha okolnostech – technika je technika. Ale většině dě-
tem přenos funguje. Používáme program, který simuluje vyučo-
vací hodinu. Mohu do programu vložit odkaz na internetovou 
stránku, mohu tam vložit interaktivní tabuli, na kterou děti píší, 
mohu tam vložit pdf. soubor, mohu sdílet dokumenty ve svém po-
čítači. Děti vyvolávám podobně jako ve vyučovací hodině. A zase 
obráceně, děti se hlásí, když chtějí být vyvolané. Také používáme 
chat, pokud někomu nefunguje zvuk nebo děti píší do chatu vý-
sledky nebo odpovědi, když jsou rychlejší než jejich vyvolaný spo-
lužák. 

Jsem hrdá na to, že jsem se naučila vytvářet online testy, kte-
ré vkládám do online hodiny, děti je vyplní a všichni okamžitě vi-
díme, kde se dopustily chyby a jaké.

I po 25. květnu 2020 zůstávají mí páťáci doma u počítačů a vy-
učuji online. K výuce českého jazyka a matematiky se brzy připo-
jila i paní učitelka Kučerová s výukou angličtiny a paní učitelka 
Fojtíková s výukou přírodovědy. 

Snad ještě zbývající červnové dny ve zdraví přečkáme a děti 
budou i přes tuto neočekávanou situaci kvalitně připravené na 
přechod na 2. stupeň ZŠ, do 6. ročníku.

Děkuji mým dětem i jejim rodičům za spolupráci a trpělivost se 
mnou při získávání nových počítačových dovedností.

Zachovejte i nadále přízeň naší drahotušské škole. 
Odpočiňte si během léta, načerpejte energii a na shledanou 

opět v září ve škole.
Eva Pražáková, vyučující 5. třídy
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Poslední dny
a týdny

Výukový program Včelka
v drahotušské škole

Zápis na ZŠ a MŠ v Drahotuších 

...dokonale změnily náš život. Museli jsme 
si zvykat na řadu nových pokynů, na spous-
tu věcí jsme museli zapomenout. Žádná jiná 
doba nás nezměnila tak, jako vynucená ka-
ranténa.

Velká zkouška čekala, a stále ještě čeká, 
české školství, a tedy i naši drahotušskou 
školu a školku. Také vztah žáků, učitelů 
a rodičů prochází velkou zkouškou. Děti se 
musely uzavřít do pokojů, rodiče částečně 
převzali na svá bedra roli učitelů, učitelé 
zasedli na dlouhé hodiny k počítačům. Ze 
dne na den bylo vše naruby. Začalo učení 
na dálku.

Zpočátku to občas na jedné či druhé 
straně zaskřípalo, ale učitelé ani rodiče se 
nevzdali a zkoušeli, co se dalo. V následují-
cích týdnech se pak školní život zklidnil. 
Učitelé zvou své žáky do virtuálních tříd, 
tvoří prezentace, natáčí videa, žáci se mo-
hou postupně za přísných hygienických 
opatření začínají vracet do školních lavic. 
Ale cesta návratu je hodně klikatá.

Je to jiná škola, zvláštní svět. Moc si pře-
jeme, aby se vše vrátilo k normálu a chodba-
mi šveholily dětské hlasy a ozýval se smích. 
Škola bez dětí je smutná. A ukázalo se, že, 
věřte nebo nevěřte, i děti jsou smutné bez 
školy, bez svých kamarádů a učitelů.

S tradičním přáním hezkého léta Vám 
všem a poděkováním za to, že naší škole 
držíte palce, letos přidávám hlavně přání 
pevného zdraví a klidného žití. 

A svým kolegům, všem spolupracovní-
kům, vytrvalým rodičům a dětem patří můj 
dík za všechno úsilí, které vynakládají na 
to, aby překonali nástrahy, které s sebou 
covidový zvrat přinesl.

Mgr. Dagmar Pospíšilová,
ředitelka školy

Letošní jaro bylo ovlivněné opatřeními z důvodu výskytu nemoci 
Covid-19 ve všech oblastech našeho života. Nařízením vlády byla 
od 11.3.2020 zrušena prezenční výuka na základních školách.

Tato opatření se týkala také průběhu zápisu žáků do 1. třídy ZŠ. 
Nebylo možné se setkat osobně s dětmi, s rodiči jen na dálku a za 
přísných bezpečnostně – hygienických opatření. Paní učitelky ne-
měly možnost si popovídat ani s budoucími prvňáčky, ani s rodiči. 
Zápis tedy poprvé probíhal pouze písemnou formou.

Přihlášky zasílali rodiče elektronicky, poštou, nebo osobně do-
nesli do připravené schránky ve škole. Pro rodiče, kteří mají doma 
prvňáčka to také nebylo jednoduché. Zvláště pro ty, kteří se po-
třebovali poradit ohledně odkladu povinné školní docházky.

I přes všechny tyto obtíže jsme se snažili předat rodičům dosta-
tek informací tak, aby se mohli zodpovědně rozhodnout. K zápisu 
do 1. třídy jsme obdrželi celkem 35 přihlášek. Tento velký zájem 

nás všechny velice těší, ale také zavazuje. Jde o 
důvěru v náš pedagogický sbor i všechny provozní 
zaměstnance školy. Budoucí prvňáčci jsou z Drahotuš, ale i okolí.

Podle nahlášeného trvalého bydliště nastoupí 17 dětí z Draho-
tuš, po třech z Klokočí a Hrabůvky, dvě dětí z Lipníka nad Bečvou 
a po jednom z Hrabůvky, Milenova, Středolesí, Slavíče a z Hranic. 
Pět dětí bude mít odklad povinné školní docházky o jeden rok. 
Rozhodnutím ředitelky školy vzniknou dvě první třídy, které bu-
dou umístěné v přízemí budovy vedle sebe tak, aby naši nejmenší 
to neměli nikam daleko, ale k sobě blízko.

Po ukončení krizových opatření jsme chtěli pro rodiče, jejich dě-
ti i paní učitelky uspořádat ve škole setkání, ale ani toto se nemůže 
z výše zmíněných důvodů uskutečnit. Takže drobné dárečky, připra-
vené k zápisu, budou muset počkat až na září, kdy se opravdu všich-
ni setkáme již ve svých třídách. Mgr. Hradilová Bronislava

K distančnímu vzdělávání prvňáčků v dra-
hotušské škole využíváme již 6. týden vý-
ukový program Včelka. Tato aplikace nabízí 
přes 100 zábavných interaktivních cvičení 
v mnoha variacích určených pro trénink 
čtení jak při skupinové práci nebo k domá-
címu procvičování, tak pro práci žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami při 
hodinách pedagogické intervence. 

Pedagog může operativně spustit cviče-
ní na jakékoliv učivo, které právě dělá dě-
tem problémy. Zároveň díky počítačové 
formě automaticky “ušije“ na míru vhodná 
cvičení pro daného žáka. K pozornosti dětí 
a chuti učit se jsou cvičení doplněna obráz-
ky a zvuky. Za zvládnutí úkolů sbírají žáci 
ocenění a za “penízky“ nakupují. To vše do-
hromady má obrovsky pozitivní (a měřitel-
ný) efekt – Včelka žáky baví a dále motivu-
je k učení. Každý žák má v online výuce svůj 
profil a procvičuje individuálně. Včelka na-
bízí každý den vždy čerstvý a nový obsah 
z databáze čítající desetitisíce slov pro 
procvičování.

Za vše mluví kladné reference rodičů:

Dceři se program moc líbí a užívá si ho jako 
zábavu. Já myslím, že ji to velmi posunulo 
dál. Ráda o něm budu referovat dál…

Dnes po procvičování jsme usoudily, že Včel-
ka nám moc pomohla. Dlouho se dcera trápi-
la s rozlišováním b a d, teď už to jde hladce. 
I blikající slova už nejsou problémem. Zkou-
šíme i těžší úrovně. Teď bojujeme se stříle-
ním slov :), ale to dáme.

Včelka mi připadá, že je ušitá na míru, že ta 
obtížnost je akorát. Budeme dále procvi-
čovat.

Velmi kladně působí pochvala za splněný 
úkol. Syna baví doplňování písmenek a to 
je super. Rád za získané penízky buduje… 
Jsme spokojeni.

Do Včelky chodíme s radostí každý den. Dě-
kujeme!
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Letošní přerušená divadelní sezóna

VII. sezóna divadla Ventyl

Letošní divadelní sezónu jsme zahájili úspěšnou premiérou hry 
„Dědeček aneb všichni tam musíme“, která se konala 22.2.2020 
v sokolovně ve Velké. Všichni jsme měli velkou radost, protože pre-
miéra dopadla podle reakcí diváků a ohlasu na výbornou a vše na-
svědčovalo, že i tato hra se bude divákům líbit. Role režiséra se ujal 
Petr Vrána. Přes prvopočáteční problémy s obsazením rolí se doká-
zal se svým úkolem vypořádat se ctí. Co ovšem nikdo nečekal, byla 
koronavirová pandemie, která překazila naše plány a již naplánova-
né štace. Po nařízené přestávce se ale s plnou vervou pustíme 
v podzimních měsících do putování po okolních vesnicích a bude-
me opět přinášet radost a smích. A to je to „pravé ořechové“ co ny-
ní všichni potřebujeme: radovat se, bavit se a být pospolu.

Už se na vás všechny moc těšíme a věříme, že nás opět přijde-
te podpořit. Pavla Tvrdoňová, Tyl Drahotuše

Vyprodaná česká premiéra v sokolovně v Hranicích a dalších 16 repríz na tradičních místech v blízkém i vzdáleném okolí. VII. sezóna 
se nesla ve znamení francouzské novinky Nový začátek, v níž sebevědomá žena postavila na nohy bojácného bezdomovce, který se 
o Vánocích ubytoval u dveří jejího bytu, a znovu si našla cestu ke své pubertální dceři.

Do divadelního repertoáru stále patří další francouzská komedie Dokud nás milenky nerozdělí, která má na kontě celkem již 30 re-
príz. Letos bude ke zhlédnutí mj. v Paršovicích a v bohumínském divadle. Jsme rádi, že diváky stále baví.

V těchto dnech začínáme sbírat síly na další sezónu, divadelní řady posílili noví členové a do konce června zahájíme nácvik nové 
hry, kterou divákům plánujeme představit v listopadu, na naší domácí scéně v hranické sokolovně. Budeme se těšit na shledanou!
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Kontakty a informace o farnosti

•	 	Pravidelný Informační list – vydáváme jej v Drahotuších na 
každou neděli. Najdete jej též na internetu, kde jsou i další in-
formace o činnosti farnosti: www.farnostdrahotuse.cz 

Farnost v době karantény a po ní 
aneb co jsme dělali, když jsme se nemohli scházet

Situace v té době, jak jistě víte, byla velmi nepřehledná. Z po-
čátku jsme hledali cesty, co nám situace dovoluje dělat. Velmi 
rychle v celé církvi stouplo mnoho mediálních aktivit. 

Individuální duchovní péče byla dovolena, ale toho se v Dra-
hotuších příliš nevyužívalo. Poslední větší akce, která se účastí 
vydařila, byla křížová cesta pro cyklisty po Milenově a okolí, kte-
rou absolvovalo 23 cyklistů a vrcholem bylo žehnání nově oprave-
ného kříže na cestě k Jezernici. 

FARNOST DRAHOTUŠE PRO DRAHOTUŠSKÉ NOVINKY

Velikonoce tak byly jiné, prožívaly se především doma. Mno-
ho farníků se dívalo díky iniciativě na internetu „mše on-line“, 
jak se slaví mše svaté kdekoli v naší zemi – každou neděli mohli 
být na mši svaté jinde, jen ne v Drahotuších, protože se nám ne-
podařilo získat techniku pro on-line vysílání. Nicméně skupina 
farníků mohla prožít krásnou nejslavnější mši v roce, velikonoční 
vigilii vzkříšení, která se slavila na velikonoční neděli ve 4:30 rá-
no. Pan M. Bartoš nám z ní pořídil krásné fotografie.

Mše svaté se slavily skoro každý den, ale mohlo se jich účastnit 
jen několik lidí – podle instrukcí jen ti, kteří byli zapojeni do slu-
žeb – ministrant, kostelník, zpěvák, lektor a samozřejmě kněz, 
bez kterého by mše svatá být nemohla.

Výuka náboženství se nakonec vůbec nepřerušila, rozhodli 
jsme se nahrávat výuku bez žáků přes You tube. Sledovanost těch-
to krátkých videí byla násobně větší, než počet registrovaných žá-
ků. Když bylo dovoleno, na konci dubna, setkat se ve skupinkách 
po 10 venku, pozvali jsme děti na faru a náboženství učili ve ven-
kovních prostorách. Po celý květen se ti menší takto scházeli i na 
májových pobožnostech, jak o tom svědčí i nástěnka v kostele, 
když děti malovaly biblické výjevy, o kterých přemýšlíme v mod-
litbě růžence. 

Novinkou od velikonoc je také ranní zvonění kostela v 7:00. 
Zvon tak již zaznívá jako výzva k modlitbě po celý den, jak má a jak 
je to všude jinde. 

 Tak se po dvě květnové neděle slavily mše svaté u kaple 
sv. Anny i za účasti věřících z okolí, kteří se těšili na osobní setká-
ní. Když pak už mohlo být shromážděno 100 osob, vrátili jsme se 
k bohoslužbám každou neděli v 8:00 za dodržení hygienických 
opatření i v současné době, kdy je dovolena i vyšší účast.

Zatím však do odvolání se nosí roušky, nepodávají se ruce a ne-
žehná se svěcenou vodou, místo toho se použije desinfekce na ru-
ce. :-(

Výuka náboženství již tento školní rok. končí. Jsme rádi, že 
můžeme pro děti zorganizovat i výlet, kterým vyvrcholí výuka ná-
boženství. V rámci výletu se tak podíváme na poutní místo Spálov.

http://www.farnostdrahotuse.cz
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ČT 2.7. Drahotuše 17:00 Ekumenická bohoslužba v Husově sboru

NE 19.7.
Drahotuše 8:00 Výročí posvěcení kostela (210 let)
Partutovice 9:35 Výročí posvěcení kostela (231 let)
Boškov 11:00 Poutní mše sv. ke sv. Marii Magdaleně

NE 26.7. Drahotuše – sv. Anna 10:00 Poutní mše sv. před kaplí sv. Anny
PÁ 31.7. Drahotuše 10:00–18:00 Adorační den farnosti
NE 9.8. Drahotuše 8:00 Mše sv. ke sv. Vavřinci, patronu kostela

NE 16.8.
Potštát PM 11:00 Poutní mše sv. k Nanebevzetí Panny MarieMilenov 14:30
Kovářov 14:30 Poutní pobožnost k Nanebevzetí PM

NE 23.8. Potštát, farní 11:00 Hodová mše sv. ke sv. Bartoloměji
NE 30.8. Drahotuše 8:00 Žehnání školákům
NE 13.9. Velká 15:00 Hodová mše sv. k Povýšení Sv. Kříže
PO 28.9. Radíkov 15:00 Hodová mše sv. k sv. Václavu

NE 11.10. Drahotuše 8:00 Poděkování za úroduPartutovice 9:35
NE 1. + 8.11. Potštát PM 11:00 Mše sv. a pobožnost za zemřelé
PO 2.11. Drahotuše – sv. Anna 17:00 Mše svatá za zemřelé
NE 29.11. Padesát Lánů 14:30 Pobožnost k sv. Barboře
NE 6.12. Partutovice 9:35 Hody k sv. Mikuláši

Slavnost Těla a Krve Páně v neděli po Noci kostelů již pro-
běhla téměř normálně na náměstí v Drahotuších ve velkém prů-
vodu, doprovázena také Partutovjankou, která letos slaví 70 let. 
Jelikož byly zrušeny Potštátské slavnosti, v Potštátě jsme se pro-
to rozhodli slavit tuto slavnost jen uvnitř kostela Panny Marie, 
který je chloubou potštátské farnosti. Po mši svaté tam vyšel kněz 
s Nejsvětější svátostí ven ze dveří kostela a požehnal městu. Dě-
kujeme moc všem, kteří se zapojili.

Farnost žije dál a chystá další akce
Stojí za to zmínit, že kostel sv. Vavřince má již 210 let od slavnost-
ního posvěcení, což oslavíme týden před Sv. Annou – 19.7. v 8:00 
a také můžete oslavit sv. Vavřince o 3 týdny později v neděli 9.8.

Samozřejmě svatoanenská pouť letos vychází přímo k svátku 
sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie v neděli 26.8., mše svatá 
bude v 10:00 a slavit ji bude P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro 
pastoraci. Máme ještě mnoho dalších pozvánek a těšíme se, že se 
budeme moci společně setkat, neboť, jak často připomíná pan fa-
rář, P. Radomír Šidleja: „Člověk je i homo festivus – člověk slavící.“

Poutě, hody a další akce farnosti Drahotuše 
a pozvání do okolí
Letos nás situace trochu nutí k tomu, aby se na všech stranách po-
řádané akce uskromnili do určitých mezí, proto také nabízíme širší 
výběr pozvánek k duchovním akcím. O akcích, které v tomto kalen-
dáříku nejsou uvedené (jako třeba poutě na Sv. Hostýn či výlet na-
šich farností) bude v dostatečném předstihu informovat Infolist.

A pokud nejste zrovna v karanténě nebo v nějakém riziku, ne-
bojte se přijít na mši svatou. Koronavirus nás sice trochu omezil, 
ale v mnohém nám nastavil zrcadlo. Jsme rádi, že skoro všichni 
farníci jsou zpět a pospolu při slavení bohoslužeb.

Díky také všem farníkům za skvělou organizaci Noci koste-
lů, která se letos mnohem více odehrála ve spolupráci s Cirkví čes-
koslovenskou husitskou, která slaví 100 let své existence, a touto 
cestou Vás srdečně zveme také k ekumenické bohoslužbě v Huso-
vě sboru v Drahotuších ve čtvrtek 2.7. v 17:00. Byli jsme oficiálně 
jednou z mála farností v okrese Přerov, která registrovala své kos-
tely a o to větší byla i návštěvnost také ve farnosti Potštát, kde 
jsme otevřeli všechny čtyři kostely a byli jsme velmi příjemně pře-
kvapeni účastí poutníků i z větší dálky.

Noc kostelů v Husově sboru



Úvod
Soutěž O hodový koláč je dobrovolná sou-
těž, vyhlašována u příležitosti místních ho-
dů Osadním výborem, případně při jiných 
obecních nebo zájmových akcí. Donesené 
exponáty se degustují na určeném místě 
a hodnotitelé jsou jmenování osadním výbo-
rem. Soutěž se řídí tímto soutěžním řádem.

Soutěžící
Soutěžícím se stane jednotlivec nebo kolek-
tiv, kteří do vyhlášení termínu (uzávěrky):
a)  přinese hotový produkt – koláč a případ-

ně přiloží i jeho recept 
b)  koláč přinese na místo určené vyhlašo-

vatelem/pořadatelem 

Kategorie a skupiny
Koláče se dělí do:

I. Kategorie pečených koláčů
  Podle počtu přihlášených exponátů se mů-

že rozdělit do následujících skupin:
A. tažený jablkový závin 
B. kynutý koláč s jablky
C. třené těsto s jablky
D. listové těsto s jablky
E. šlehané těsto s jablky
F. linecké těsto s jablky
G. kombinovaný koláč
H. ostatní

II. Kategorie nepečených koláčů
  Může být odbornou porotou na základě 

přiloženého receptu rozdělena do skupin:
a)  základem jsou již hotové výrobky (dětské 

piškoty, cukrářské piškoty, oplatky apod.)
b)  základem je vařená hmota (puding apod.)

Počet a složení poroty
Počet porot a porotců stanoví vyhlašovatel 
a pořadatel podle místních podmínek, a to:
1. nejméně jedna odborná porota
2.  nejméně 3 členové v jedné porotě, hor-

ní hranice počtu členů se nestanovuje
3.  možnost poroty laické, poroty V.I.P., po-

roty nestorů, veteránů apod.

Porota odborná se skládá z porotců s praxí 
a vzděláním v oblasti gastronomie (kuchaři, 
pekaři, cukráři) a může být doplněna o po-
rotce z oblasti hoteliérů, lékařů, apod.
Porota laická, porota V.I.P., porota nesto-
rů, veteránů apod. může být stanovena po-
řadatelem a vyhlašovatelem dle vlastního 
výběru, případně dle zájmu občanů, členů 
společnosti Patriot, apod.

Práce poroty
1. hodnocení a práce poroty jsou neveřejné
2.  během hodnocení porotci mezi sebou mo-

hou komunikovat, ale nesdělují si udělené 
bodové ohodnocení jednotlivých soutěž-
ních exponátů

Soutěžní řád

3.  jakmile porotce odevzdá potvrzený bo-
dovací formulář ke zpracování, nelze 
body měnit

4.  během hodnocení nemůže být práce po-
rotců rušena veřejností s výjimkou pořa-
datelské služby (sekretáře soutěže)

5.  porotci, pořadatelé a zpracovatelé vý-
sledků nesmí v žádném případě projed-
návat a zveřejňovat věci týkající se vý-
sledků nebo bodování se soutěžícími 
před slavnostním vyhlášením výsledků

Systém hodnocení a bodování
Každý porotce zapisuje do bodovacího for-
muláře body jednotlivým exponátům, a to za:
•	 Vizuální	dojem
•	 Chuť	a	vůně	použitých	surovin
•	 	Náročnost	 na	 technologický	 postup	

(časová náročnost, nutnost odbornos-
ti, jednoduchost)

•	 	Dostupnost	surovin	(finanční	náročnost,	
dostupnost použitých surovin na trhu)

•	 	Výživná	hodnota	(kalorická	náročnost)
Maximální počet bodů za každý exponát 

pro jednoho porotce je 10 bodů, jednotlivé 

exponáty se hodnotí s přesností na jedno 
desetinné místo.

Vyhlášení výsledků
Vyhlášení výsledků uvedením počtu získa-
ných bodů je veřejné. Vyhlášení pořadí ne-
ní podmínkou vyhlašování výsledků. Zvole-
ná forma je na vyhlašovateli soutěže. Příto-
men může být soutěžící a ostatní veřejnost.

Protesty
Protesty proti výroku a bodům poroty ne-
jsou přípustné.

Pořizování videozáznamů
a)  zpravodajský záznam pro potřeby tele-

vizního vysílání, pokud se štáb ohlásí 
u vedoucího soutěže

b)  pořizování dokumentu pro potřeby po-
řadatele a vyhlašovatele

Startovné, účastnický poplatek
Startovné a účastnický poplatek se nehradí.
Každý soutěžní exponát odmění vyhlašova-
tel po zaregistrování věcnou cenou.
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Nářečí v Moravské bráně
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Aj, aji: i Byli sme tam všeci aji pan učitel.
Babička: Porodní bába Babičce v rodině se říkávalo stařenka.
Babrať se: mazat se, hrabat se Pořád v nečem babře.
Báchor (žertovně), Břuch: břicho    
Bachořica: tlačenka 
Balda: 1) klacek, hůl 2) běhna
Baňa: 1) baňka, 2) facka, 3) pětka (známka ve škole)
Báňať: kouřit, hulit
Baran, baránek, baranica: beran, beránek, beranice
Baraniť: domlouvat, vnucovat 
 Pořád do mě baranil až sem to udělal.
No bať: ovšem, to se ví
Báť se: bát se
Baviť: zdržovat Já se tu nemožu baviť.
Bebiny, cebiny: malé rybky
Bečka, bečica: sud, soudek
Bíť, bíť se: bít, prát se Děcka se bijú. Přišel dom dobitý. 
Blačka: řídké bahno
Blúť: zvracet, blít
Bloncať: klátit, potloukat se 
 Seděl na kraji Bečvy a bloncal nohama. Bloncal po městě.
Bogdal: čáp
Bok: bok, strana Dědina leží bokem od cesty. Dej to na bok.
Bor (mužský rod), boří: borovice, borový les Ten bor je vysoký. 
Bot (mužský rod), botek: bota, botka
Bosky: bos Děcka chodijú bosky.
Brabec: vrabec
Brablenec: mravenec Brablenčí vajíčka.
Brávek: prase, vepř
Brčeť: reptat, brblat Žena pořád brčí.
Brbla: breptal, plácal, povídálek
Brblať: breptat, hloupě mluvit
Brdečko: bydílko
Brýloň: člověk co nosí brýle 
Břed: psotník (křeče u malých dětí) 
 Děcko dostalo břed – tak s ním břed krútil.

Břest: Jilm (strom)
Búřiť: bořit, bourat, rozbíjet Búřit zeď, rozbúřil pařez.

Bývať: bydlet V kerej ulici býváte?

Býť: být já jsem já su
  ty jsi ty sis
  my jsme my sme 
  oni jsou  oni sú
Cap: kozel
Celina: spodní jednolitá vrstva půdy
Cestina: cestička
Cigániť: podvádět, ošidit
Cimentárňa: cementárna
Co chvila: každou chvíli, pořád On je co chvila preč. 

Cosik: cosi Je tam cosik.

Co víc: většinou 
Čagan: hůl
Čajka: čejka
Čapěť, čapnúť: sedet, sednout si na bobek
Čava: velbloud (slovensky ťava)
Čekať, počkať: čekat Já tě budu čekať, já tě počkám.

Čepek: zátka
Čepka: čepice
Černať: černat On zčernal.

Čerstvo: zčerstva
Červenať: červenat
Čeřeň: čeřen Chytl rybu do čeřeňa.

Čísť, čtl: číst, četl
Čítať: počítat
Čluň: člun, loďka
Čulý: čilý
Čuňa: tlama, čumák Dej mu po čuni.

Čváchať: šplouchat
Čváť: štvát, rozčilovat

 Pokračování příště

Často v Drahotuších panuje názor, že u nás nikdy žádné nářečí nebylo. Opak je pravdou. Nejen že u nás nářečí bylo, ale také jsme si 
některá nářeční slovíčka uchovali i do dnešní doby. A jak se u nás před sto lety mluvilo? ,,No moravsky, jak jinak.“ Nářečí v Moravské 
bráně je něco mezi češtinou a slovenštinou i trochou němčiny a polštiny. Odborně patří do skupiny východomoravských nářečí a je pří-
buzné s mluvou na Valašsku a Slovácku, okořeněné trochou hanáčtiny. Tož schválně, používáte některá z těchto slovíček?

Zdroj slovíček: KOUT, Rudolf. Slovník Lipenského nářečí. Záhorská kronika. Dolní Újezd: Antonín Frolich, 1931, XIV(2), 35-38.
František Bartoš: Dialektologie moravská. Brno, 1886. Jindřich Těšík

https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Barto%C5%A1
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