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Vážení spoluobčané,
Úvodem si Vás dovolím všechny po-
zdravit, popřát mnoho zdraví v této 
velmi zvláštní a nelehké době.

Prožíváme opravdu nesnadné obdo-
bí – život provázený nejen pandemií, 
ale i tornádem a živelnými pohromami. 

Věřím, že pandemie je na ústupu, 
všechny příkazy a zákazy jsou postupně 
rušeny. Blíží se čas léta, slunných dní 
prázdnin i dovolených a snad konečně 
nastal čas otevřít svá srdce všemu no-
vému, co přichází v našich životech.

V roce 2021 Město Hranice dokon-
čilo realizaci rekonstrukce prostor bý-
valé mateřské školky v budově č. p. 56 
(budova OV) na prostory pro polytech-
nické vzdělávání žáků ZŠ a MŠ Draho-
tuše. Na Náměstí Osvobození máme 
nové parkoviště pro osobní automobi-
ly. Doufám, že do konce kalendářního 
roku bude opravena márnice na hřbi-
tově i cisterna v ulici K nádraží. V par-
ku na náměstí je opravena požární 
nádrž. Dovolím si touto cestou podě-
kovat panu Těšíkovi a pan Plachému, 
kteří věnovali plotice, jelce jesena zla-
tého, kapra obecného a kapra koi do 
požární nádrže. Mimo ryb jsou zde lek-
níny, které určitě krásně pokvetou pro 
radost i potěšení. 

Ve dnech 24.7. – 25. 7. 2021 orga-
nizujeme jako každý rok Dobovou 
pouť u kostela sv. Vavřince. V sobotu 
proběhne tradiční soutěž O hodový 
koláč. Zvu všechny, kteří rádi pečou 
na sobotní odpoledne. Své výrobky 
přineste po patnácté hodině na ná-
městí ke kostelu. Určitě uděláte ra-
dost sobě i ostatním.

Věřím, že se společenský život i v bu-
doucnu navrátí do starých kolejí a my 
se potkáme v podzimním, nebo zimním 
období na další společenské akci.

Přeji všem klidné slunečné dny.

Vlasta Zapatová
předsedkyně OV Drahotuše Podrobná pravidla naleznete uvnitř zpravodaje. Pozvánka na Dobovou pouť je na poslední straně.
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KřÍž u HuSOVa SbOru – památka místního významu

Kříž byl staticky značně narušen, kříž se zřetelně nakláněl doleva 
a dopředu, byly na něm otevřené trhliny od středového čepu kří-
že, povrch památky byl znečištěn biologickými nárusty, mámen 
byl viditelně zvětralý, korpus kříže měl značné trliny a degradace.

Restaurování provádí restaurátor s licencí Ministerstva kultury 
ČR na restaurování nepolychromovaných sochařských děl z kamene 
František Pavúček. Celková cena restaurování je 114 770,– Kč, za-
hrnuje veškeré práce na kříži od demontáže opravy čepů, lepení 
trhlin, očištění, doplnění, barevné retuše, zpětná montáž a jiné re-
staurátorské práce. Demontáž kříže proběhla 2. 3. 2021 a zpětné 
osazení s opraveným čepem a odstranění statické závady proběhlo 
15. 6. 2021. Dokončení prací je předpokládáno na 30. 6. 2021.

Oprava křížků v Drahotuších pokračuje
KřÍž přeD KOSTeLem SV. VaVřince – památka místního významu

Kříž je nakloněn, což svědčí o poruše základu, schody kříže jsou 
rozestoupené – posuvy ve vyzdívce, praskliny ve spodní části 
i horní části kříže svědčí o korodujícím čepu – statické narušení, 
do spár zatéká a stav se bude postupně jen zhoršovat. Povrch ka-
mene je erodován a jsou odhalená zrna. Revizi spojovacích čepů 
není možné provést bez demontáže narušených částí.

Restaurování provádí restaurátor s licencí Ministerstva kultury 
ČR na restaurování nepolychromovaných uměleckořemeslných děl 
z kamene Pavel Hradilík. Celková cena restaurování je 117 600,– Kč, 
zahrnuje demontáž kříže, očistění depozitů a nevhodných oprav, 
revize spojů a trhlin, lepení, výměna čepů, opravu základu kříže, ba-
revné retuše, zpětná montáž kříže a jiné restaurátorské práce. Měs-
tu Hranice se podařilo získat dotaci z Olomouckého kraje z dotační-
ho titulu „Obnova staveb a drobné architektury místního významu“ 
ve výši 45 000,– Kč. Práce byly zahájeny 19. 4. 2021 a předpokláda-
ný termín dokončení restaurování je konec měsíce září.

barbora Kaštovská
referentka odboru školství, kultury a tělovýchovy



informace z drahotušské farnosti

Divadelní soubor Tyl Drahotuše sále žije!

V měsíci květnu se 22 dětí účastnilo 3x v týdnu Májových setkání. 
Naučily se nové písničky s kytarou a dozvěděly se zajímavé příbě-
hy. Kolem kostela se pak ozýval dětský jásot a smích při honičce, 
protože se nikomu nechtělo domů. Májová setkání byla zakonče-
na 30. května odpoledne na farní zahradě. Děti luštily křížovky, 
různé kvízy a hledaly poklad, ve kterém našlo každé dítě několik 
hodnotných dárků. Na závěr se opékaly špekáčky a bylo vidět na 
tvářích dětí radost z vydařeného odpoledne.

22. června oslavil o. Radomír Šidleja, bývalý farář v Drahotu-
ších, 60 let a zároveň i 25. výročí kněžského svěcení. Ať se mu da-
ří v jeho současné farnosti Krásensko...

Drahotušská pouť – poutní mše svatá bude sloužena v neděli 
25. července v 10 hodin před kaplí sv. Anny na hřbitově.

V neděli 29. srpna si děti mohou donést aktovky, aby jim je 
o. Michal Zahálka při mši sv. v 8 hodin požehnal.

V září je v plánu pěší pouť z Drahotuš na sv. Hostýn, bližší in-
formace sledujte na internetových stránkách farnosti.

Náboženství – je možnost přihlásit děti do výuky náboženství, 
kde se dozví o Bibli, která je základem vzdělanosti.

p. mgr. michal ZaHÁLKa, farář v Drahotuších,
tel. 603 314 038, fadrahotuse@ado.cz

www.farnostdrahotuse.cz
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Když jsme v roce 2013 oslavili 150 let trvá-
ní ochotnického divadelnictví v Drahotuších 
připomínali jsme si historii, která Divadelní 
soubor Tyl Drahotuše provázela. Vzpomína-
li jsme na smutné období, kdy jsme v roce 
1995 museli opustit své mateřské jeviště 
a stěhovali jsme se doslova z místa na místo. 
Když jsme se konečně usadili opět v Draho-
tuších a vytvořili si zázemí pro své působení, 
mysleli jsem si, že nás čekají jen pěkné časy. 

Obnovili jsme přehlídku ochotnických di-
vadel „Pobečví“ jako poctu všem amatérským 
divadelníkům a také jsme nabízeli našim 
příznivcům možnosti seznámit se s ostatními 
ochotnickými soubory a jejich prací. Studo-
vali jsme každým rokem nové hry a objížděli 
okolí s jediným cílem: pobavit lidi. Už jsme 
pomalu začali přemýšlet, co připravíme na 
významné výročí, které nás čeká v roce 2023 

a to 160 let trvání divadelnictví v Drahotu-
ších. Plány jsme měli a máme stále a nikdo 
z nás nečekal, že naše činnost bude na té-
měř dvě sezóny přerušena.

V roce 2020 jsme stihli uvést premiéru 
hry“ Dědeček aneb všichni tam musíme“, 
která byla úspěšná a diváci se dobře bavili od 
začátku do konce. A pak přišla koronavirová 
pandemie a všechny naše plány byly přeru-
šeny a nejen plány, ale i kontakty mezi námi, 
vlivem přijatých opatření. V době Anenské 
pouti v tomto minulém roce a dočasného 
uvolnění jsme tradičně vystupovali v Draho-
tuších, ale to bylo poslední představení. 

Nyní se opět chystáme na podzim, kdy 
bychom chtěli opět pokračovat v přerušené 
sezóně a putovat po okolí s výše zmiňova-
nou hrou. Po vynucených prázdninách se 
na diváky těšíme, trochu jsme zastárli, ale 

zapálení pro divadlo je v nás stále. Snad vše 
dopadne dobře a my budeme moci vyjíždět 
s heslem: „Divadelní soubor Tyl Drahotuše 
stále žije!“ pavla Tvrdoňová



Historie a současnost Drahotuš
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Nádraží – počátek 20. století, zdroj Muzeum a galerie Hranice

Radnice – počátek 20. století, zdroj Milan Králik

Restaurace, zdroj Milan Králik

Nádraží – počátek 20. století, zdroj Muzeum a galerie Hranice

Fotografie míst v roce 2021 – michal bartoš
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Škola – počátek 20. století, zdroj Muzeum a galerie Hranice

Restaurace – počátek 20. století, zdroj Milan Králik

Husův sbor – 1936, zdroj Muzeum a galerie Hranice

Gottwaldovo náměstí – 50. léta, zdroj Muzeum a galerie Hranice, nyní náměstí Osvobození
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Činnost našeho sboru byla ovlivněna pan-
demií Covid 19. Až v květnu, po uvolnění 
restrikcí, poprvé zasedal výbor sboru, kte-
rý naplánoval akce, které nám umožní jakž 
tak se nastartovat.

Od 4. 6. 2021 začaly s tréninkem naše 
ženy, které se zúčastní první soutěže a to 
27. 6. 2021 v Paršovicích, tato soutěž je za-
řazena do VC OSH.

Ve dnech 18. 6. a 19. 6. 2021 náš sbor 
provedl sběr kovového odpadu v naší obci. 
Sesbírali jsme 5900 kg. Tímto bych chtěl 
poděkovat našemu členu bratru Michalo-
vi Dreisetlovi a panu Daliborovi Hluchému 
za zapůjčení techniky, naším členům, kteří 
v úmorném horku makali ostošest a sa-
mozřejmě Vám, naším spoluobčanům, kte-
ří nám darovali nepotřebný kovový odpad.

Chtěl bych Vás všechny požádat, abyste 
byli v těchto parných dnech opatrní při 
grilování, opékání a rozdělávání ohýnků. 

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů
Drahotuše za 1. pololetí roku 2021

Ne že bychom Vás neradi viděli, ale je lep-
ší než při požáru se potkat v pěkné restau-
rační i domácí zahrádce s vychlazenými 
nápoji a dalšími dobrotami

Jízda na kole, adrenalin, rychlost, závody, 
fyzická námaha, ale také zábava, kamarád-
ství, vzájemná podpora. To jsou vše znaky 
olympijského sportu BMX racing, u nás na-
zývaného jednoduše bikros. Bikros se řadí 
mezi sporty, které jsou na rozhraní rych-
lostně vytrvalostního a krátkodobého zatí-
žení. Patří mezi sprinterské disciplíny. Díky 
této charakteristice je rozhodující rych-
lost, výbušnost a síla. Dále je důležitá ori-
entace ve skupině, „cit pro kolo“ a v nepo-
slední řadě technika s kolem.

A právě tento sport má nyní svůj klub 
v Drahotuších. Jmenuje se BMX Dracing Team 

a oficiálně vznikl 2.6.2021. Nejedná se však 
o žádné nováčky. Z 18 stávajících členů 
je 9 registrovaných jezdců se zkušenost-
mi a s výsledky z Moravské bikrosové ligy, 
z Českého poháru i z Mistrovství České re-
publiky.

Závodnice i závodníci jsou v závodech 
rozděleni do kategorií dle věku a v BMX 
Dracing Teamu trénují holky a kluci od pří-
pravky a nejmladších registrovaných jezd-
ců v kategorii B7 až po kategorii Cruiser, 
která je určená spíše pro starší (30+) jezd-
ce a která je specifická i rozměry kol. Děti 
a mládež jezdí na „klasických“ 20stopých, 

zatímco Cruiser má kola 24palcová. Ostatní 
členové jsou začínající jezdci, kteří se pro-
zatím učí základním dovednostem a ovlá-
dání kola na bikrosové dráze, která se zpra-
vidla skládá ze startovního pahorku a 4–5 
rovinek s hrby a vlnami rozdělenými klope-
nými zatáčkami.

Část takové dráhy začal klub budovat 
a již na ni poctivě trénuje, protože závodní 
sezóna po pauze opět začala a mladí jezd-
ci teamu v ní chtějí být vidět a uspět. K to-
mu jim snad pomůžou nejen nové dresy, 
ale i podpora samotného klubu, rodičů, ve-
řejnosti a sponzorů. Držme jim palce.

V Drahotuších vznikl nový bikrosový oddíl

Děkujeme Vám za přízeň a přejeme Vám 
krásné léto. Za SDH DraHOTuŠe

starosta sboru
Ladislav Koutný st.
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Vážení rodiče, prarodiče, příznivci naší drahotušské školy,
ráda bych Vám touto cestou poděkovala za spolupráci se školou v období distanční 
výuky, za Vaši vstřícnost, ochotu, trpělivost a zpětnou vazbu. Děkujeme Vám všem, 
kteří jste vyplnili dotazník týkající se distanční výuky na naší škole. Ankety se zúčast-
nilo celkem 107 respondentů. Těší nás, že převažovalo kladné hodnocení této výuky, 
a jsme rádi, že někteří z Vás připojili i vlastní názor, podněty či poděkování. Vážíme si 
Vaší podpory a spolupráce, v době distanční výuky jste i Vy odvedli kus poctivé práce.

Ráda bych v tuto chvíli poděkovala také všem zaměstnancům školy, školky a škol-
ní jídelny. Jsem přesvědčená, že se snažili pomoci žákům i rodičům vysoko nad rá-
mec svých běžných pracovních povinností. 

Dovolte mi také popřát nám všem hodně zdraví, sil a především to, ať život plyne 
ve zdánlivě běžných kolejích. mgr. Dagmar pospíšilová, ředitelka školy

V první polovině letošního dubna se žáci 
prvního stupně vrátili po dlouhých týdnech 
distančního vzdělávání zpět do školních la-
vic. Z rozhodnutí vlády ČR, byla zavedena ro-
tační výuka, tedy střídání prezenčního vzdě-
lávání ve škole a distančního z domova.

Tato forma výuky působila mnohým rodi-
čům značné komplikace. Obzvlášť těm, kteří 
během nejhorší pandemické situace praco-
vali v první linii. 

Pro děti těchto rodičů – zaměstnanců 
integrovaného záchranného systému (IZS) 
– zřídila naše základní a mateřská škola 
vzdělávací skupinky, které i v týdnech dis-
tanční výuky měly možnost docházet do 
školy tak, aby jejich rodiče mohli vykonávat 
svou práci v plném rozsahu. Jedna početná 
skupinka vznikla v naší mateřské škole, dvě 

pak ve škole základní. V sudé týdny do ško-
ly docházeli žáci druhé třídy, v liché týdny 
žáci prvních tříd a třídy čtvrté.

Zatímco se druháci učili paralelně se 
svými spolužáky online, prvňáčci se vzdělá-
vali v této skupince prezenčně s paní učitel-
kou, a ve vedlejší místnosti pracovala ne-
početná skupinka ze čtvrté třídy pod dohle-
dem paní asistentky. Po vyučování, kdy si 
žáci udělali domácí úkoly, přišel čas i na zá-
bavu. Děti měly možnost hrát deskové či ji-
né hry a k dispozici jim byl i školní dvůr 
a hřiště pro venkovní aktivity. V tomto reži-
mu jsme s žáky pracovali do doby, kdy se 
mohli vrátit k běžné výuce, takové, jakou 
znali z doby před pandemií. 

mgr. martina Zenzinger,
speciální pedagožka

Jiná školní jídelna…
Tento školní rok byl opravdu výjimečný. Ve 
školní jídelně jsme se i přes nepříznivou 
covidovou situaci snažili udržet provoz po 
celou dobu. Až na dva týdny se nám to po-
dařilo. I přes úskalí spojené s přípravou 
a výdejem stravy jsme byli rádi, že může-
me zajišťovat stravování pro všechny. 

Vaření v ochranných pomůckách není 
zrovna příliš komfortní, ale jednoduché to 
neměl vůbec nikdo. Při výdeji stravy se 
museli přizpůsobit všichni. Děti i strávníci 
dbali na dodržování pravidel, které se sa-
mozřejmě v průběhu roku často měnily. Od 
odebírání stravy pouze do nosičů přes vý-
dejní okénko, oddělený výdej jednotlivých 
tříd a skupin přes výdej ve stavebně oddě-
lených místnostech. 

U okénka byl zakázán samoobslužný vý-
dej, takže se vše muselo dětem chytat a dá-
vat na tácy. Děti si nemohly sami nalévat ani 
pití, takže jedna pracovnice se o ně starala 
nepřetržitě. Rodiče a prarodiče si nemohli 
vyzvedávat děti ve vnitřních prostorách jí-
delny. Museli trpělivě čekat venku.

V době distanční výuky a úplného uza-
vření škol a školek si mohli rodiče odebírat 
obědy za obvyklou cenu do nosičů. Zájem 
rodičů nás potěšil. Díky dostatečně velké-
mu počtu zájemců jsme mohli připravovat 
stravu nejen dětem, ale i cizím strávní-
kům. Byla to pro nás radost, že jsme moh-
li ulehčit nečekaný a mnohdy nevděčný 
úděl všem, kteří se museli s dětmi dopole-
dne učit a přípravou obědů se tak nemuse-
li zdržovat. 

I firmy, které si od nás obědy odebírají, 
přivítali, že měli teplou stravu i době, kdy 
se nešlo stravovat jinak. 

Nejen minulý, ale především tento škol-
ní rok byl pro všechny velikou zkouškou. 
Ukázalo se však, že s optimismem, nadhle-
dem a pílí jde zvládnout vše. My děkujeme 
všem, kteří využívali našich služeb. Díky to-
mu máme dobrý pocit a(že) naše práce má 
smysl. 

Ve školní roce 2020/2021 bylo přihláše-
no ke stravování :

50 – dětí MŠ Drahotuše
45 – dětí MŠ Milenov
85 – dětí 1. stupeň
81 – dětí 2. stupeň a starší 15ti let
30 – dospělí zaměstnanci
90 – dospělí cizí strávníci 

Připraveno bylo od září do května 5 551 
ranních svačin, 8 516 odpoledních svačin 
a 32 055 obědů. 

Ještě jednou děkujeme za přízeň a pře-
jeme dětem i rodičům krásné prázdniny.

martina martinková,
vedoucí školní jídelny

Vzdělávání dětí rodičů iZS
v době covidové



STRANA 8 

Pandemie covidu otočila svět školáků, jejich rodičů a učitelů snad 
o 180 stupňů. Když jsme v září nastupovali do školy, doufali jsme, 
že se vše vrátí do zajetých kolejí. Samozřejmě jsme se na distanč-
ní výuku připravovali, ale asi nikdo z nás nečekal, že přijde znovu 
tak brzy a na tak dlouho.

Co nám tedy distanční výuka přinesla a jak jsme se s ní popra-
li? Určitě všichni zlepšili své počítačové dovednosti, a to nejen 
děti, učitelé, ale v mnoha případech i rodiče. Pro nás kantory by-
la opravdu výzva hledat nové metody, aplikace a možnosti, jak 
děti na dálku vzdělávat, ale především je pro učení nadchnout 
a udržet jejich pozornost a motivaci. Bylo fajn sledovat nadšení 
mých čtvrťáků pro nové věci. I když nám někdy zdolávání technic-
kých překážek dalo pořádně zabrat, zvládli jsme to.

Většina žáků se výuky účastnila aktivně, všem nám ale chyběl 
čas strávený společně bez prostřednictví kamery a obrazovky. 
Protože učím i na 2. stupni, mám možnost porovnávat přístup 
mladších a starších dětí. Myslím, že právě žáci 2. stupně se hůře 
vyrovnávali s nastalou situací. Jsou pochopitelně počítačově 
mnohem zdatnější než mladší spolužáci, ale ztráceli mezi sebou 
kontakt, který je pro ně ve složitém období puberty tak důležitý.

Zimní měsíce trávené doma bez kamarádů byly pro některé dě-
ti velmi těžké. Doba uzavřených škol se projevila i zhoršením soci-
álních návyků, o problematice nebezpečí závislostí na technolo-

giích asi ani není potřeba mluvit. Na druhou stranu se mnozí z žá-
ků naučili plánovat svůj čas, převzít zodpovědnost za svou práci 
a stali se samostatnější. Přestože to bylo pro všechny náročné ob-
dobí, snažili jsme se u nás ve škole táhnout za jeden provaz a po-
máhat si. Velké poděkování patří rodičům našich žáků, kteří – 
i když se sami často ocitli v nelehké situaci – nás podporovali 
a povzbuzovali, když se občas nedařilo tak, jak jsme si přáli.

Rodiče nám pedagogům vyjádřili podporu například těmito 
vzkazy:     

„Přeji Vám i nadále tak veselou mysl.“
„Připomínáte mi mé laskavé učitele z dětství, děkuji Vám.“
„Musím smeknout, jak to s dětmi umíte.“
„Děláte to fakt dobře.“
„Myslíte, že děti půjdou ještě vůbec někdy do školy?“
„Šmarjapano, moc děkuji.“
„Ale jak jsem se dneska díval a poslouchal, tak jsem měl chuť si 

vzít noťas, přidat se a dělat ty úkoly taky.“
„Vojtíšek Vás moc pozdravuje. Děkujeme Vám za práci, kterou 

pro děti děláte a za to, jaká jste.“
„Paní učitelko, držte se a pevné nervy.“
Ráda bych proto za všechny kantory vzkázala rodičům: „Díky, 

bez Vás by to bylo mnohem těžší.“
mgr. Hana Kučerová

Polytechnický koutek dětem nabízí nesčet-
né možností k nabytí nových zkušeností. 
K již stávajícímu polytechnickému koutku 
ve třídě Sluníček nám letos přibyly nové 
prvky. Pro děti je zde umístěna pískovnič-
ka, do které mohou kreslit dle svých vlast-
ních přestav a fantazií, také zde plní různé 
úkoly zadané učitelkou. Pro děti připravu-
jeme grafomotorické cviky, které kreslí 
nejčastěji prstem anebo štětcem.

V další části je umístěn ponk se svěrá-
kem a různými nástroji, zde si děti mohou 
vyzkoušet řezat pilkou dřevo, které si nej-

dříve pomoci metru naměří a po té si jed-
notlivé části mohou stlouct dohromady 
kladívkem a přiloženými hřebíky. Děti si 
zkouší také práci se šroubováky, kleštěmi, 
pilníkem a dalšími nástroji. 

Z nově pořízených herních prvků je dět-
mi velmi oblíbený kutilův koutek, ve kte-
rém se děti snaží rozpohybovat všemožná 
kolečka, která mezi sebou propojují gu-
mičkami různých délek a součástkami.

V tuto chvíli nejčastěji konstruují máva-
jící ruce. Ke konstruování mohou využít 
přiložených návodů s rozkreslenými jed-

notlivými kroky nebo konstruují dle vlastní 
fantazie.

Hravou formou je tak u dětí rozvíjena 
technická gramotnost, schopnosti logic-
kého a konstruktivního myšlení, děti se učí 
plánovat, pracovat s chybou, ale také vy-
rovnat se s neúspěchem, jsou podporováni 
k vytrvalosti a rozhodnosti. Také si procvi-
čují jemnou motoriku, kooperaci s ostatní-
mi a mnoho dalších, pro další vzdělávání, 
důležitých dovedností.

Za kolektiv mŠ
bc. michaela matějková

my se práce nebojíme
aneb polytechnická výuka v mŠ

Jak jsme zvládli distanční výuku v drahotušské škole?
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1. září 2020 nastoupili žáci do prvních tříd 
a nikdo z nich ani netušil, jaký rok nás 
všechny čeká. Opakované uzavření školy 
na základě nařízení vlády z důvodu šíření 
koronaviru ovlivnilo průběh vzdělávání 
všech žáků. Pro prvňáčky byla situace o to 
složitější, že se teprve učili číst, psát nová 
písmena a počítat. Distanční výuku jsme 
všichni nakonec zdárně zvládli. Velký dík 
patří také rodičům žáků. Ti s dětmi seděli 

první školní rok na ZŠ Drahotuše
každou vyučovací hodinu u počítače a byli 
nejen dětem, ale i paním učitelkám velkou 
oporou. Na návrat do školních lavic jsme se 
všichni velice těšili. Radostné bylo přivítá-
ní s kamarády i školní budovou. Nebylo 
jednoduché si opět přivyknout na pravi-
delné vstávání a každodenní školní režim, 
ale nyní, na konci školního roku můžeme 
říci, že jsme všechno zvládli na JEDNIČKY. 

mgr. bronislava Hradilová
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Školní družinu navštěvovalo v letošním škol-
ním roce 60 dětí z 1. – 3. třídy. Děti byly na 
počátku školního roku rozděleny do 2 oddě-
lení. Během rotační výuky jsme měli děti 
rozdělené do 3 skupin podle tříd, které se 
střídaly. Při distanční výuce jsme se dětem 
snažili pobyt doma zpříjemnit činnostmi, 
které jsme umístili na web ŠD. Během škol-
ního roku pracujeme podle ročního tematic-
kého plánu, který je sestavený podle ročních 
období, přizpůsobuje se svátkům a tradicím.

Během odpoledne střídáme v družině 
činnosti odpočinkové, rekreační a zájmové. 
Za příznivého počasí se snažíme být s dětmi 
co nejvíce venku na čerstvém vzduchu, nej-
častěji býváme na školním dvoře a přileh-
lém sportovišti, také chodíme na procház-
ky po Drahotuších a na hřiště na Kluzišti. 
Staráme se o zahrádku, kde jsme vysadili 
ředkvičky, hrášek a jahody. Také se staráme 
o zakrslého králíčka, kterého máme v ŠD.

Pokud nám počasí nepřeje, zabýváme se 
výtvarnými a rukodělnými činnostmi dle roč-

Školní družina

ního období, hrajeme si, podporujeme u dětí 
lásku ke knihám a čtení, pomáháme dětem 
s přípravou do vyučování, učíme děti správ-
ně stolovat, oblékat se podle počasí, uklízet 
hračky, chovat se k sobě navzájem slušně, 
pomáhat si, vyslechnout druhého atd.

Snažíme se, aby byly děti v družině spo-
kojené, odpočinuly si po dopoledním vyučo-
vání a strávily svůj volný čas smysluplně.

Letos jsme se s dětmi zapojili do výtvarné 
soutěže „Včela v přírodě“. Realizovali jsme 
projekt „Učení se nebojíme, snadno všechno 
pochopíme II“. Tento projekt jsme měli zamě-
řený na zdravé stravování, především zdravé 
svačiny pro děti, které si zvládnou připravit 
sami. Během školního roku průběžně plníme 
projekt „Využití ICT ve vzdělávání ve ŠD“.

 Jana martinková, vedoucí ŠD
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O nejlepší hodový koláč – soutěžní řád
Úvod
Soutěž O nejlepší hodový koláč je dobrovol-
ná soutěž, vyhlašována u příležitosti míst-
ních hodů Osadním výborem, případně při 
jiných obecních nebo zájmových akcí. Do-
nesené exponáty se degustují na určeném 
místě a hodnotitelé jsou jmenování osad-
ním výborem. Soutěž se řídí tímto soutěž-
ním řádem.

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

ně přiloží i jeho recept 
b)  výrobek – koláč přinese na místo určené 

vyhlašovatelem/pořadatelem 

Kategorie a skupiny
Koláče se dělí do:
I. Kategorie pečených výrobků
II. Kategorie nepečených výrobků

I. Kategorie pečených koláčů se může (po-
dle počtu přihlášených exponátů) rozdělit 
do následujících skupin:
A. kynutý výrobek
B. třený výrobek
C. ostatní

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, horní 

hranice počtu členů se nestanovuje

3.  možnost poroty laické, poroty V.I.P., 
poroty 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 apod.

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

mohou komunikovat, ale nesdělují si 
udělené bodové ohodnocení jednotli-
vých soutěžních exponátů

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 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 není podmínkou vyhlašo-
vání výsledků.
Přítomen může být soutěžící a ostatní ve-
řejnost.

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 vyhlašo-
vatel po zaregistrování věcnou cenou.

V Drahotuších dne 25. 6. 2021

Sport a já
Ve školním roce 2020/2021 
jsme příliš příležitostí ke spor-
tování ve škole neměli. Během 
měsíce září jsme stihli uspořá-
dat školní T-Mobile běh, jehož 
další ročník proběhne opět na 
podzim. Naši žáci v době dis-
tanční výuky, která v tomto 
školním roce bohužel převláda-
la, dokázali, že i bez vedení 
učitelů si dokáží najít sportov-
ní aktivitu, která jim přináší ra-
dost, a pohyb se tak stává při-
rozenou součástí jejich životů.

V měsíci květnu proběhla mezi žáky osmé a deváté třídy anketa s názvem 
Sport a já v období distanční výuky. Zjistili jsme, že děvčata sportují častě-
ji a mají rozmanitější aktivity. Hochům naopak sport příliš nechyběl, spíše 
u nich převládala nepravidelnost.

V celkovém porovnání však zvítězili všichni, kteří si svůj pohyb našli. Naše děti sportovat chtějí a my jsme potěšeni, že si svou ces-
tu k pohybu dokáží najít. mgr. iveta mertová
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