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Vážení a milí čtenáři Drahotušských novinek

V našem životě jsou období, která se neustá-
le opakují. Mají svá zažitá pravidla. Víme, jak 
probíhají, co nás čeká, na co se máme těšit. 
Ano, mám na mysli vánoční svátky. Slaví se 
už po staletí, přestože se v běhu věků způ-
sob jejich uctívání i symboly stále mění.

Vánoce jsou považovány za nejvýznam-
nější svátek v roce i pro nekřesťany, kteří jej 
spojují se zakončením roku a s trávením ča-
su v rodinném kruhu. Máme krásné zvyky – 
strojení vánočního stromečku, štědrovečer-
ní večeře – kapr s bramborovým salátem, 
rozkrojení jablíčka, odlívání olova, zapálení 
svíčky ve skořápce, házení střevíce, kapří šu-
pina pod talířem i dávání dárků dětem a do-
spělým. To vše jsou tradiční české Vánoce.

Vážení občané, milí sousedé. Přeji Vám 
všem krásné vánoční svátky prožité v poho-
dě, v klidu s rodinou a s lidmi, na kterých 
Vám záleží.

Do nastávajícího roku 2022 Vám přeji 
hodně zdraví, životní pohody a alespoň 
kapičku štěstí s připomenutím důležitosti 
symboliky názvů svící na adventním věnci.

Vlasta Zapatová
předsedkyně OV Drahotuše
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Milí čtenáři
Drahotušských novinek!
V první polovině roku 2022 chystá ZŠ 
a MŠ v Drahotuších připomenutí 110. vý-
ročí otevření školní budovy. Pokud vlast-
níte jakékoliv fotografie, které nebyly zve-
řejněny v Almanachu před 10-ti lety a jste 
ochotni je zapůjčit, budeme velice rádi. 

Dále bychom byli vděčni za zapůjčení 
dobových učebnic, sešitů, vysvědčení, ak-
tovek, baťůžků, pomůcek i oblečení, které 
jste si uschovali z Vašich školních let.

Kontaktujte nás prosím:
e-mailem: skola@zsdrahotuse.cz
telefonicky: 581 641 034, 581 641 033

Předem děkujeme za ochotu a spolupráci!

ZŠ a MŠ Hranice IV-Drahotuše
Hranická 100

753 61 Hranice IV-Drahotuše

Mobilní rozhlas umožňuje
oslovit konkrétní části města
Nejen velké množství občanů najednou, 
ale i konkrétní místní části, lokality a ulice 
umožňuje oslovit univerzální platforma 
Mobilní rozhlas, kterou město Hranice za-
vedlo v souvislosti s loňskou koronavirovou 
krizí. Pomocí mobilního rozhlasu můžeme 
informovat o krizových situacích, upozor-
ňovat na blížící se nebezpečí, blokové čiš-
tění, odstávky, poruchy a výpadky energií 
přesně dotčené ulice či oblasti. Při přihlá-
šení do této platformy je ale samozřejmě 
nutné tuto ulici uvést. 

Platforma mobilní rozhlas umožňuje ne-
jen upozorňovat na závady, nepořádek, čer-
né skládky či poškozený veřejný majetek, 
ale také i za něco pochválit. Zároveň lze 
jejím prostřednictvím pořádat ankety, če-

hož již město v roce 2019 využilo k anketě 
o participativním rozpočtu.

Mobilní rozhlas není přitom omezen 
pouze na aplikaci v „chytrém“ telefonu ale 
informace můžete dostávat i e-mailem, 
anebo, obzvláště někteří starší spoluobča-
né, prostřednictvím klasické SMS. Upozor-
ňujeme ale, že SMS jsou určeny jen pro ty 
nejpodstatnější zprávy v stručné podobě. 
Lze také posílat hlasové zprávy pro zrakově 
handicapované.

A jak získat přístup do aplikace? Stáh-
něte si aplikaci ZDARMA prostřednictví 
Google play nebo Appstore a budete do-
stávat informace přímo do mobilu. Nebo 
se můžete registrovat zdarma na stránce: 
https://muj.mobilnirozhlas.cz/register. 

Harmonogram svozu komunálního odpadu (směsný a biologicky rozložitelný)
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Svoz BRKO (biologicky rozložitelného komunálního odpadu) – den svozu v týdnu je shodný

Svoz SKO (směsný komunální odpad)

Svoz bude proveden ve čtvrtek 17. 11. 2022
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Mše svaté o vánočních svátcících:
24.12. mše svatá – „Půlnoční“ ve 20:00 hod.
25.12. mše svatá v 8:00 hod.
26.12. mše svatá v 8:00 hod.
31.12. mše svatá v 16:00 hod.

Díky všem, kteří jste se podíleli na zvelebení kostela 
sv. Vavřince (květinovými dary ze zahrádky, úklidem, 
financemi...), aby tak náš kostel, zbudovaný před ví-
ce jak 211 lety, i nadále sloužil k setkávání lidí s Bo-
hem, tak lidí navzájem. V roce 2019 byla opravena 
menší věž na kostele tzv. „sanktusník“. Nyní probí-
há rekonstrukce farní budovy a bytu kněze, který ta-
ké zajišťuje duchovní správu obcí Střítež nad Ludi-
nou a Jindřichov. Zásluhou Osadního výboru Draho-
tuš a Města Hranic byl v letošním roce opraven kříž 
před kostelem sv. Vavřince, kříž u husitského koste-
la a technická budova u brány na hřbitově.

Bohoslužby v kostele sv. Vavřince probíhají v ne-
děli v 8:00, dále zpravidla v úterý v 8:00 a v pátek 
v 17:00h (případně v 18h – letní čas). Aktuální roz-
pis bohoslužeb je vyvěšen na dveřích kostela, in-
formace z farnosti jsou zveřejňovány na interneto-
vých stránkách farnosti www.farnostdrahotuse.cz.

K duchovním rozhovorům je vám k dispozici kněz 
P. Michal Zahálka, kterého můžete také požádat o vy-
kropení domu svěcenou vodou, nebo požehnání při 
různých životních situacích (před zkouškou, operací 
či při jiných těžkostech, které život přináší...). Po-
kud máte ve své blízkosti někoho, kdo nemůže z dů-
vodu stáří nebo nemoci chodit do kostela, je možné 
jej navštívit doma či v nemocnici.

Přeji Vám radost a pokoj v srdci, milostiplný rok 
2022. P. Michal Zahálka

tel. 603 314 038, e-mail: fadrahotuse@ado.cz



STRANA 4 

Školka v přírodě ve Středolesí
Děti se rozloučily s rodiči a společně jsme 
se na týden přesunuli do Středolesí.

První den se děti ubytovaly a rozdělily si 
místa ke spánku, poté společně objevova-
ly zákoutí velké zahrady s mnoha různými 
průlezkami. Po obědě se staly průzkumní-
ky a zkoumaly krásy přírody.

Prvním úkolem pro odvážlivce bylo zdo-
lání vysokého posedu, máme hodně odváž-
ných, šikovných a nebojácných dětí, skoro 
všichni úkol zvládli. Den nám rychle uběhl 
a děti se velmi těšily na večerní pohádku.

S novým dnem přišlo sluníčko a my se 
hned pustili do práce a děti si namalovaly 
krásná trička. Každý si mohl vytvořit to, co 
má nejraději, a tak vznikly originální mal-
by vesmíru, motýlků, nebo jen pocitů. Po 
obědě nás čekala cesta na vyhlídku k jelín-
kovi, a aby to rychleji ubíhalo, hrály děti 
různé hry a soutěže a večer měly v nohách 
našlapáno 12 kilometrů.

Středa byla plánovaná odpočinkově, ale 
ve výsledku jsme opět zažili spoustu legra-
ce a dozvěděli jsme se nové informace od 
pracovnic z VLS, které za námi přijely z Lip-
níka s Lesní pedagogikou. Děti se dozvědě-
ly o práci lesních pracovníků a také si vy-
zkoušely něco z jejich profese. Přijelo se 
podívat i káně Rumi a ukázalo svou šikov-
nost a obratnost.

Čtvrteční ráno se děti probudily jako 
badatelé. Věnovaly se objevování a pozo-

rování mravenců a koníků, které krmily 
a fotografovaly. Procházka po obědě byla 
zacílená na objevování vodního života 
v rybníce a také okolo něj. Děti pozorova-
ly žáby, vodoměrky, potápníky a jiné živo-
čichy.

Večer děti čekala diskotéka se stezkou 
odvahy, na které musely plnit úkoly a pro-

kázat svou statečnost. Všechny děti dosta-
ly odměnu za píli, šikovnost a zvládnutí 
pobytu bez rodičů.

Páteční den se nesl v duchu odjezdu, 
balení a loučení se s kamarády.

Týden nám rychle uběhl a už teď se těší-
me na další společné akce.

Bc. Michaela Matějková, vedoucí MŠ
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Drahotušská
školní knihovna
Naši žáci mají ve školní knihovně k dispozici téměř dva tisíce knih 
různého zaměření. Nabídka je pestrá: od obrázkových knih a knih 
pro začínající čtenáře, přes literaturu pro děti a mládež, po popu-
lárně-vědecké publikace a encyklopedie. Největší zájem je přitom 
o současnou beletrii.

Knihovna je pro žáky otevřena pravidelně, žáci si mohou knihy 
půjčovat vždy v pondělí a ve čtvrtek o velké přestávce, vracet je 
pak mohou i individuálně. Počet návštěvníků drahotušské školní 
knihovny v posledních letech významně vzrostl, zejména díky pod-
poře čtenářské gramotnosti, kterou ve škole systematicky rozvíjí-
me. Starší žáci se v knihovně již většinou orientují sami, mladším 
žákům pak s výběrem knihy rádi pomůžeme.

Knihy nejsou určeny pouze pro půjčování domů, ale využívají je 
i učitelé pro práci ve vyučovacích hodinách, ve čtenářských dílnách 
a ve čtenářském klubu. Každoročně se snažíme o rozšíření knižního 
fondu podle finančních možností školy a za podpory KRPŠ.

Věříme, že příjemné prostřední knihovny a hezké knihy budou 
žáky motivovat ke čtení i nadále. Ilona Adámková

Žáci VII. třídy si připomněli Týden knihoven a v rámci hodiny českého jazyka a literatury navštívili drahotušskou knihovnu. Přivítala nás 
paní Monika Ošťádalová, seznámila se systémem třídění knih a přiblížila „život knihovny“. Sedmáci soustředěně poslouchali, a proto 
pro ně pak nebylo žádným problémem odpovídat na otázky z pracovního listu, rozeběhnout se po místnostech a vyhledávat požadované 
informace. Mgr. Dagmar Pospíšlová

Různí běžci, různá místa, společná myšlenka – „ RADOST Z POHYBU“.To je motto, které provázelo žáky drahotušské školy dne 8. 9. 2021 
při sportovním setkání na školním hřišti. Pro žáky byly připraveny tratě dle ročníků – nejmladší žáčci zaběhli 230 m a s každým vyš-
ším ročníkem se délka tratě prodlužovala. Žáci od šesté do deváté třídy měli před sebou 4 okruhy v celkové délce 1000 m. Nejen bě-
hem, ale i připomenutím proč sportovat jsme podpořili tuto – pro nás již tradiční – akci.

Vítězství je v pohybu – 2. ročník T-Mobile běhu

Víš proč sportovat?
•	 Posílíš	svoji	imunitu.
•	 Budeš	odolnější	vůči	nemocem.
•	 Poznáš	nové	přátele.
•	 Zažiješ	a	naučíš	se	něco	nového.
•	 Budeš	v	pohodě	a	plný	optimismu.

Těšíme na další společné sportování, ten-
tokrát při plnění disciplín Sazka olympijské-
ho víceboje. Osm disciplín Olympijského di-
plomu začínáme plnit právě nyní.

Mgr. Iveta Mertová
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Začal podzim. Mnoho lidí se na toto roční období netěší kvůli ubývajícímu dennímu svět-
lu a klesající teplotě. Podzim přitom přináší řadu možností jak si ho užít. V naší draho-
tušské škole jsme si 23. září připomněli, co ho dělá tak výjimečným. Snažili jsme se žá-
kům ukázat podzim jako čas radosti, úrody a tvoření.

Projektový den „Podzimní ohníčky“ zahájili žáci 4. třídy zvykoslovným pásmem, kte-
ré nacvičili pod vedením své paní učitelky. Každá třída se pak během dopoledne věnova-
la určitému tématu, např. proměnám v přírodě, sklizni ovoce a zeleniny, Dušičkám, svát-
kům sv. Václava a sv. Martina či tradičním podzimním hrám a zvykům. Forma zpracování 
byla libovolná a nápadům se meze nekladly.

Žáci 1. stupně představili výsledky své práce před polednem, po obědě prezentovali 
projekty žáci 2. stupně. Strážci ohně po celý den udržovali na školním dvoře plamínky 
v ohništích, atmosféru začínajícího podzimu dokreslovala vůně a chuť pečených bram-
bor. Do projektu se zapojily i paní kuchařky, které uvařily vynikající kulajdu a staročeský 
podzimní pokrm Grázlův mls.

V Drahotuších se pravidelně a rádi věnujeme tradicím, které se dodnes odrážejí v dět-
ských hrách. Proto se snažíme naše žáky s lidovou kulturou seznamovat zejména pro-
střednictvím hry.

Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili, koordinátorce projektu Mgr. Evě Pražákové 
a Mikroregionu Hranicko, díky jehož podpoře se projekt realizoval.

Mgr. Ilona Adámková, Ph.D.

Naše škola ukončuje projekt Šablony II.
Vzhledem ke covidové situaci je termín 

konce projektu posunutý na  28. 2. 2022.
 Téměř  všechny námi naplánované šab-

lony proběhly do 30. 10. 2011.
V nejbližší době ještě zbývá zrealizovat 

Využití ve vzdělávání v ZŠ, MŠ, ŠD ICT; Pro-
jektový den v MŠ, ZŠ.

A přichází Šablony III!
Název projektu „Učení se nebojíme, snadno 
všechno pochopíme III“ byl zahájen 1. zá-
ří 2021.

Projekt je zaměřen na kombinaci následu-
jících aktivit 
•	 	osobnostně	sociální	a	profesní	rozvoj	

pedagogů základní školy
•	 personální	podporu	pro	mateřské	školy
•	 	extrakurikulární	a	rozvojové	aktivity	

základní školy a mateřské školy.

To je
•	 	Personální	podpora	MŠ	–	školní	asistent
•	 Projektový	den	ve	výuce	ZŠ	a	MŠ
•	 Projektový	den	mimo	školu	ZŠ	a	MŠ
•	 	Sdílení	zkušeností	pedagogů	z	různých	

škol prostřednictvím vzájemných 
návštěv (ZŠ)

•	 Tandemová	výuka	v	ZŠ
•	 Klub	pro	žáky	ZŠ
 –   Klub logiky a deskových her
 –   Klub komunikace v cizím jazyce
 –   Badatelský klub
 –   Čtenářský klub
•	 	Doučování	žáků	ZŠ	ohrožených	školním	

neúspěchem (ZŠ)

Projekt „Učení se nebojíme, snadno 
všechno pochopíme III“ je spolufinanco-
ván Evropskou Unií.

PaedDr. Alena Balódyová

Podzimní ohníčky Šablony II a III

Vážení a milí 
příznivci naší školy,
dovolte mi letos popřát Vám krásné 
Vánoce a vše dobré v novém roce 2022 
úryvkem z mé oblíbené vánoční bás-
ničky, kterou se s dětmi učíváme.

Tak tedy:
Přejme si dnes přání, třebas máme jiné,
abychom se ve zdraví v příštím roce sešli,
aby místo u stolu nezůstalo prázdné, 
abychom vždy pro druhého
místo v srdci našli.

Mgr. Dagmar Pospíšilová,
ředitelka školy
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Nové polytechnické učebny na ZŠ

Hudební škola „Ostrůvek snů“

Od 1. září 2021 máme na naší základní škole v Drahotuších ote-
vřené nové polytechnické učebny v ulici Pivovarská 207. Celý pro-
jekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro 
regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu 
a to 6 miliony korun z celkové investice 7,7 milionů korun. 

Polytechnické učebny zahrnují cvičnou kuchyňku, dílnu ruč-
ních prací, malou čítárnu a odborné prostory – dílny „kov a dře-
vo“, ve kterých se žáci postupně seznámí se základními řemeslný-
mi činnostmi. Prostory jsou vybaveny novou technikou, která 
umožňuje efektivně zapojit žáka do polytechnického vzdělávání, 
naučí je pracovat s celou řadou materiálů a postupně jim budou 
představeny i moderní technologické trendy jako je i robotika, di-
gitalizace. Žáci si tak prohloubí vzdělání v odvětvích výroby, zna-
losti z technických a jiných oborů a všeobecné technické doved-
nosti. Všechny prostory jsou výborně zařízeny. Dílna „Kov a dře-
vo“ je vybavena lehkým strojním zařízením typu-pily, brusky, 
vrtačky, frézky atd. Velmi nadstandardní je pak vybavení kuchyň-
ky, kde vaří v. 1 pololetí děvčata druhého stupně. Ta jsou úplně 
nadšená a jednotně vyhodnotila hodiny takto: „Moc si to užívá-
me! Těšíme se na každé vaření! Je to super!“. A naši kluci? Ti chtě-
jí pořád vrtat, řezat, vyrábět, a už se těší, že ve 2. pololetí budou 
taky vařit. Prostě naše škola nás všechny baví! 

Soukromá hudební škola „Ostrůvek snů“ sdružuje děti 
a dospělé, kteří se zde pravidelně scházejí, aby se učili 
hrát na klavír a varhany. Tvoříme hudbu, aby dělala ra-
dost nejen nám samotným, ale také chceme obšťastnit 
své blízké. Zvláště v dnešní náročné době je předávání 
radosti a kouzlení úsměvů ve tvářích vzácné a potřebné. 
Sdílíme klavírní a varhanní vystoupení na našem skupi-
novém facebooku s názvem „Ostrůvek snů“, který jsem 
založila pro tento účel, když jsem nemohla uspořádat 
veřejný koncert.

Velmi se nám tento způsob sdíleného hraní osvědčil, 
ale přesto není nad živou interpretaci. Nejbližší koncert 
jsem naplánovala na 17. prosince v 17 hodin v koncert-
ním sále městského úřadu v Hranicích. Přeji všem pevné 
zdraví a prožívání šťastných a radostných okamžiků.

Mgr. Eva Lýsková
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V téměř absurdní frašce nejhranějších 
současných francouzských autorů J. Della 
a G. Sibleyrase, v režii K. Štroncera, uvidí-
me známé herecké tváře v netradičních ro-
lích. Na domácí scéně hranické sokolovny 
i v širokém okolí se rozpoutá doslova boj 
o Bouchon.

Bouchon je malé francouzské městečko 
kdesi ve vnitrozemí. Většina obyvatel dáv-
no odešla a telefonní budka slouží jako ví-
ceúčelový společenský sál. Nepříliš racio-
nální starosta stále zatvrzele pracuje na 

záchraně obce, jeho pohledná, nepříliš 
bystrá sekretářka mu dělá krávu a obhos-
podařuje banánovou plantáž, jeho nepříliš 
statečný 35letý bratr je v 6. třídě a z každé 
maličkosti hned panikaří. Jejich počínání 
stojí spoustu peněz a může se zdát, že in-
spekce udělá všemu přítrž, ale možná taky 
ne, protože Bouchoňan se nikdy nevzdává!

Uvedením Bouchonu Ventyl rozšiřuje 
svůj repertoár francouzských komedií o dal-
ší, opět zcela odlišný kus.

Přijďte se podívat!

Kamil Štroncer
principál

tel. 722 923 618

Úkolem nejen našeho sboru, ale  i ostat-
ních sborů v naší republice je být občanovi 
ku pomoci.

Naše výjezdová jednotka ctí pravidlo: 
„Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.“ Dne 
24. září se zúčastnila ve Slavíči taktické-
ho cvičení okrsku Drahotuše, který tvoří 
10 okolních sborů. Toto cvičení mělo za 
úkol prověřit činnost jednotek při doprav-
ní nehodě a součinnost jednotek při ochra-

ně občanů proti pandemií covid. Uvedené-
ho cvičení se zúčastnilo osm členů naší 
jednotky.

Dne 9. října byla naše jednotka vyzvána 
k požáru v ulici Novosady. Jednotka zasa-
hovat nemusela, jelikož požár byl zlikvi-
dován v samém zárodku profesionály.

Dne 4. září se po dlouhé době naši členo-
vé sešli na mimořádné valné hromadě, která 
se výjimečně konala na hřišti TJ Sokol.

Vážení spoluobčané přejeme Vám krás-
né prožití svátků vánočních a v novém ro-
ce 2022, kdy náš sbor bude slavit 140 let 
od založení, hodně zdraví, štěstí a osobní 
spokojenosti.

Děkujeme Vám za pomoc a přízeň.

Za SDH Drahotuše starosta
Ladislav Koutný st.

Fotogalerie z naši činnosti na další straně

Divadlo Ventyl otevírá sezónu premiérou 
francouzské komedie Ať žije Bouchon!

Z činnosti SDH Drahotuše v 2. pololetí 2021
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Činnost tenisového spolku Drahotuše
V letošním roce bylo v našem spolku při-
hlášeno 30 členů. Na jarní brigádě a bě-
hem sezóny byly provedeny tradiční ven-
kovní úpravy kurtů a našeho zázemí.

Počasí nám letos opět přálo, a tak byly 
oba naše kurty ve skvělé kondici. V průbě-
hu sezóny zde byly uspořádány různé tur-
naje, ať už pro místní, tak pro tenisové 
nadšence z blízkého okolí. 

Vrcholem sezóny byl klubový tenisový 
turnaj ve čtyřhrách, kde jsme poměřili zku-
šenosti, které jsme na kurtech od dubna do 
září nasbírali. Turnaje se zúčastnilo celkem 
9 párů. 

První 3 místa obsadily tyto páry:
1. místo – Roman Žůr a Tomáš Stryk
2. místo – Jan Zítek a Radim Kučera
3. místo – Ivo Toláš a Daniel Baštan
Věřím, že se na kurtech v příštím roce se-

jdeme ve stejném počtu a ve stejné formě.
Všem obyvatelům Drahotuš přeji za celý 

klub klidné Vánoce a úspěšný rok 2022.
Ing. Ivo Toláš

Na začátku školního roku jsme se také my z našeho kroužku zapo-
jili do 3.ročníku soutěže Vyčisti les 2021 :o).

Mnoho lidí se stará o čistotu lesa ve svém okolí, ale vždy je tře-
ba víc a víc pomocníků. Je smutné, kolik odpadků, plastových lah-
ví a igelitových tašek se jen tak válí v přírodě. Konzervy, plasty 
i jiný odpad může ublížit zvěři a to jsme nemohli nechat jen tak! 
Vypravili jsme se proto do lesa...

Jednu krásnou sobotu jsme si s naším Kroužkem mladých mys-
livců udělali čas a pustili jsme se do práce.... Ve zdravém těle zdra-
vý duch! S chutí do toho a půl je hotovo! Rázným krokem jsme vy-
razili k našemu cíli – Faraříkovu lesíku a ostřížím zrakem brousili 
na každém milimetru. Naši malí myslivci se ničeho nebojí a práce 
už vůbec ne! Byli jsme velmi překvapeni, co všechno tam bylo!!!

Po intenzivní tvrdé dřině jsme vyčistili dokonale okolí naší my-
slivecké chaty a krmelce. Při úklidu jsme také zažili spoustu zába-
vy :o).  Tak nám držte palce !

Za Kroužek mladých myslivců Hranice pod DDM Hranice
zasílá Mgr.Martina Maléřová

Kroužek mladých myslivců Hranice v soutěži!
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Ráda bych přispěla svou trochou do mlýna článkem o místních myslivcích, se kterými 
velmi rádi spolupracujeme. Celoročně se starají o zvěř, vylepšují okolí myslivecké chaty 
na Rybářích, účastní se mnoha společenských aktivit. Pečují o vše živé ve svém okolí 
a také pomáhají našemu Kroužku mladých myslivců Hranice. Když na mysliveckém tábo-
ře potřebujeme udělat pro děti večerní výpravu do lesa, rádi nám pomohou. Stejně tak 
jsou vždy ochotní, potřebujeme-li dětem ukázat trofeje nebo vysvětlit, jak probíhá hon, 
jak vypadá výlož či slavnostní výřad zvěře. Jsme moc rádi za tuto úžasnou spolupráci. 
Nedávno dětem ukázali mysliveckou chatu a její okolí. Vždy víme, na koho se obrátit a to 
je pro nás důležité.

Za myslivce z MS Drahotuše-Pobečví a Kroužek mladých myslivců Hranice...

zasílá Mgr. Martina Maléřová

Myslivci z Drahotuše-Pobečví nezahálí!



Letiště Drahotuše v covidovém roce 2021

DrAHOTUŠSKé NOVINKy – vydává Město Hranice – Osadní výbor Drahotuše, Náměstí Osvobození 56, Hranice IV-Drahotuše, IČ 00301311, vychází 
jednou	za	půl	roku,	toto	číslo	vyšlo	10.	11.	2021.	Registrace	MK	ČR	E	15645.	Odpovědný	redaktor	Ing.	Petr	Bakovský,	zlom	a	tisk:	Studio	Matrix.
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Bohužel koronavirová pandemie ovlivnila i činnost sportovních 
pilotů v roce 2021. Zimní období, ve kterém piloti absolvují po-
vinná teoretická školení bylo tentokrát v duchu online prezenta-
cí a přezkoušení. I noví uchazeči o pilotní výcvik museli zvlád-
nout většinu učiva samostudiem. Po jarním rozvolnění se po-
stupně rozběhl i praktický letový výcvik. 

Sportovní piloti našeho aeroklubu se bohužel nemohli zú-
častnit jarních soutěží, které byly z důvodů koronavirových opat-
ření zrušeny. Bylo možno individuálně trénovat, čehož naši pilo-
ti díky velmi dobrému počasí pro létání kluzáků v dubnu využili. 
Významným dnem byl 26. duben, kdy Petr a Radek Krejčiříkovi 
ulétli se svými kluzáky let po předem naplánované trati v délce 
přes 1000 km průměrnou rychlostí 124 km/h. Radek dokonce po 
dokončení plánované tratě pokračoval v letu a celkově ten den 
ulétl 1252 km. Tyto výkony patří k historicky nejlepším výkonům 
dosažených na území ČR.

První soutěží, která byla v České republice uspořádána bylo 
mistrovství ČR v Táboře, které získalo výjimku ministerstva zdra-
votnictví, a kterého se zúčastnili dva členové našeho aeroklubu, 
soutěžící ve volné třídě. Petr Krejčiřík obsadil 10. místo a Radek 
Krejčiřík vybojoval stříbrnou medaili. Bohužel mistrovství světa 
v Německu, kterého se měli zúčastnit bylo taktéž zrušeno.

V letních měsících se členové našeho aeroklubu zúčastnili i dal-
ších soutěží. Mezi nimi mistrovství Slovenska v Nitře, kde jsme zís-
kali první a páté místo. Další členové se účastnili několika míst-
ních soutěží. Měli jsme i zastoupení na mistrovství ČR juniorů 
v Moravské Třebové, kde se Katka Vančurová umístila na 24. místě.

Piloti motorových letadel se zúčastnili během roku několika 
pohárových soutěží v letecké akrobacii, při kterých dosáhli díl-
čích úspěchů, které ukazují na jejich vzrůstající výkonnost. 

V červnu se na letišti uskutečnila již tradiční parašutistická 
soutěž v přesnosti přistání Moravská brána, která je zařazena do 
cyklu soutěží Moravského poháru.

Celý rok je na letišti vidět i aktivity Modelářského klubu Aero-
klubu Hranice. Byla to mimo jiné i setkání modelářů z celé Mora-
vy při létání s obřími modely. Modelářská plocha na letišti je vyu-
žívána dětmi z modelářského kroužku pro první lety jejich vlast-
noručně vyrobených modelů letadel.

Tradiční burzy veteránů si získaly během let svou popularitu 
mezi nadšenci, kteří se zabývají udržením veteránů aut a motocy-
klů v provozu, aby zde nakoupili či prodali díly na tyto své miláčky.

Již osmý ročník Drakiády, kterou pro děti pořádá na letišti Ae-
roklub Hranice s Osadním výborem Drahotuše se uskutečnil 2.říj-
na. Tento den je jinak pro veřejnost „nedostupná“ plocha letiště 
uzavřena pro letecký provoz a dána v odpoledních hodinách k dis-
pozici dětem. Letos se sešlo 124 registrovaných draků. Odborná 
komise vyhodnotila vítěze v několika kategoriích, jejichž vítězové 
obdrželi dárky. Absolutní vítěz získal vyhlídkový let darovaný na-
ším aeroklubem. Děti si užily bohatou tombolu a opekly si buřtíky 
darované firmou Váhala a spol s.r.o.

Nyní již s přicházejícím podzimem a zimou ubývá dnů s poča-
sím vhodným pro letecké sporty a letecké aktivity klesají. Věří-
me, že na jaře 2022 se vše opět rozběhne a nebude omezováno 
jako letos.


