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Vážení občané Drahotuš,
stalo se již tradicí, že na začátku prosince naleznete v poštov-
ní schránce Drahotušské novinky. Naleznete zde rekapitulace 
uplynulého roku, ale hlavně pozvánky na akce v Drahotuších 
v čase adventním.

Jak jste si jistě všimli, celé prázdniny se intenzivně praco-
valo na rekonstrukci krovu včetně střešní krytiny na budově 
školní jídelny ZŠ a MŠ Drahotuše v Hranické ulici. Jednalo se 
velmi náročnou a nákladnou investiční akci Města Hranice. 
Střešní konstrukce byla v dost špatném stavu a jsem nesmírně 
ráda, že je střecha v pořádku a budova bude sloužit další de-
sítky let našim dětem i ostatním strávníkům. Dále se o prázd-
ninách opravoval strop v jedné třídě místní školky. Děti z ma-
teřinky sice začali do budovy na náměstí chodit o něco pozdě-
ji, ale školka je opravená, krásně vymalovaná a věřím, že se těm nejmenším ve školce líbí. Město Hranice vykoupilo od ČSZ 
Drahotuše dům v Nádražní ulici, který je v havarijním stavu, ale hlavně brání v rozšíření vozovky a chodníku na této frekventova-
né cestě. Dům bude v příštím roce zdemolován. Před školní jídelnou a Nádražní ulici nám vznikly nové chodníky pro pěší. Před 
školní jídelnou byl chodník ve špatném stavu léta, ale až v letošním roce se podařilo skloubit odstranění anglických dvorků a před-
láždění chodníku zámkovou dlažbou. V Nádražní ulici máme část nového chodníku, který je v těchto místech velmi potřebný. Bo-
hužel nevím, kdy se podaří dodělat kompletní chodník z náměstí po nádraží.

A co nás čeká v příštím roce?
Potřebných investičních akcí v obci je spousta, ale nevím, co se podaří zrealizovat. Je nutné zrekonstruovat ulici Tyršovu, no-

vou vozovku v ulici Sokolská, dostavět parkoviště na náměstí, dobudovat osvětlení v Zahradní ulici, kde také chybí chodník. A po-
řád myslíme na stavbu nové tělocvičny. Krajský úřad Olomouského kraje chystá přípravné kroky pro zajištění PD pro novou ko-
munikaci v ulici Hranická a Lipnická.

Dovolte mi, abych Vám touto cestou popřála vše nejlepší v roce 2012, mnoho úspěchů v práci i v osobním životě, rodinnou i osob-
ní pohodu a především pevné zdraví. Vlasta Zapatová, předsedkyně OV v Drahotuších

V pátek 2. září 2011 náhle zemřela paní Bc. Magdalena Gladišová, naše spoluob-
čanka a členka osadního výboru.

V roce 1999 se s rodinou nastěhovala do rodinného domku v Drahotuších a začala 
se zajímat o dění a život v obci. Od roku 2002, kdy byla zvolena do osadního výboru, 
se významně podílela na obnově společenského a kulturního života v Drahotuších 
a byla neodmyslitelnou součástí všeho dění v naší obci. Přispěla k přípravě knihy 
„Drahotuše – historie a přítomnost“, obnovila a dále se podílela na dopsání kroniky 
obce za chybějící roky 1990–2007.

Novinářskou profesi nezapřela ani v Drahotuších, kde založila tradici pravidelného 
vydávání Drahotušských novinek. Za osadní výbor novinky celé zpracovávala až po 
tištěnou podobu tak, jak ji všichni známe. 

Byla u zrodu „Dámského klubu“ v Drahotuších, kdy se ženy schází v místnosti 
osadního výboru při různých ručních pracích. Vím, že měla velký sen, osamostatně-
ní Drahotuš. Bohužel, tento sen se jí nesplnil. 

My, kteří jsme ji měli možnost blíže poznat, jsme ji měli moc rádi. Vážili jsme si jí 
pro její ušlechtilé povahové vlastnosti, životní moudrost, elán, pracovitost a ochotu 
angažovat se.

Bude nám všem chybět, ale v našich srdcích zůstává. Vlasta Zapatová

Bc. MAGDALENA GLADIŠOVÁ
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V měsíci září jsme zahájili výuku plavání na Plovárně v Hra-
nicích. Vedeme děti k ochraně životního prostředí a i letos jsme 
se zúčastnili takto zaměřené akce v Hranicích s názvem „Barev-
ný den-Den bez aut“.

Podzim jsme oslavili uspořádáním „Bramborového dne“. Dopo-
ledne jsme mezi nás pozvali děti z 1. tříd ZŠ a odpoledne rodiče, 
abychom si společně vyzkoušeli, co všechno jde vytvořit z brambor.

Pravidelně kromě ZŠ spolupracujeme se ZUŠ a DDM Hranice.
V říjnu jsme navštívili naše prvňáčky v ZŠ, kteří dětem před-

vedli, co se už naučili a jak to v té velké škole „chodí“. Opětov-
ně jsme navázali spolupráci s p. uč. Chudovou ze ZUŠ Hranice, 
která k nám jezdí s „hudebními hrátkami“. Úspěšná byla i akce 
ve spolupráci s DDM Hranice – malování na hedvábí.

V MŠ mají děti možnost navštěvovat kroužky „Angličtina hrou“, 
„Předškolák-keramika“ a nově vzniklý hudebně pohybový kroužek.

Do naší mateřinky zavítal i kouzelník s klaunem. Pořádáme 
navíc výlety za kulturou do SVČ v Lipníku.

Uplynulý školní rok byl v naší škole opět rušný. V jeho prů-
běhu jsme se snažili ze všech sil nejen předávat dětem vědo-
mosti, ale i učit je slušnému chování, vnímání krásy okolního 
světa a vzájemnému přátelství. A děti tuto snahu oplácely svým 
snažením a výbornými výsledky v mnoha soutěžích.

Bojovaly na poli sportovním, barvy školy hájily také ve vědo-
mostních kláních. Uveďme tedy alespoň ty nejúspěšnější:
•  Okrskové kolo dopravní soutěže 1. místo (J. Ošťádal, K. Kuče-

rová, K. Machancová, M. Zdráhala) a 2. místo (J. Šrom, A. Vla-
diková, P. Tichý, S. Fry dryšková) v jednotlivých kategoriích

•  Kdo si hraje nezlobí – 1. místo florbal, 2. místoringo, softbal, 
3. místo přespolní běh (R. Vladik, T. Beran, T. Voldánová, 
D. Škrobal)

•  Atletický triatlon Hranice – 2. místo J. Částečka, 3. místo 
O. Míček

•  Kinderiáda Olomouc – 1. místo S. Frydryšková v hodu krike-
tovým míčkem

„DRAŠKA“ •  Okresní kolo anglické olympiády – 2. místo T. Pepernik
• Morká štafeta, plavecké závody – 3. místo
• Naší přírodou, BiOSPřerov 1. místo R. Vladik
•  Zelená stezka, přírodovědná soutěž 1. místo (V. Pchálek, Z. Pchál-

ková, B. Prokešová, D. Vinklárková, E. Pražáková, T. Gruščíková)
• Archimediáda 2. místo D.Vašinka
•  Skutečně hvězdnou éru zažilo florbalové družstvo chlapců 

(R. Mikel, T. Mestek, A. Král, R. Vladik, V. Šuba, P. Kelar, 
D. Navrátil, P. Vinklárek, R. Částečka), když jako neohrožení bo-
jovníci postupovali turnaji od vítězství k vítězství. Na závěr své 
„poslední společné sezóny“ mohli hrdě konstatovat, že se mezi 73 
družstvy probojovali na nádherné 3. místo v Olomouckém kraji.

•  Mezi favority patříme i v Hranických hrách bez hranic, kde 
nám letos patřilo 3. místo

•  I když někdo kdysi vtipně poznamenal, že v Drahotuších ne-
máme ani pořádný potok, Dračí lodě byly i letos naší doménou. 
1. místo Drahotušských draků a 8. místo benjamínků „Draho-
tušských dráčat“ je toho důkazem.
 A aby se děti ve škole dobře cítily, čekala na ně po prázdni-

nách nově vybudovaná učebna informatiky, nové prostory školní 
družiny a zrekonstruovaná tělocvična. Z provoznětechnických 
důvodů část prací probíhala i za běžného provozu. Zaměstnan-
cům školy, rodičům i dětem ještě jednou touto cestou děkuji za tr-
pělivost při opravách stropu v mateřské škole, střechy nad školní 
jídelnou i anglických dvorků u téže budovy.

Děkujeme také všem sponzorům, kteří drahotušskou školu pod-
porují, všem příznivcům, kteří propagují naši „DRAŠKU“, všem 
rodičům, kteří k nám vodí své děti. Budoucí prvňáčky budeme s ra-
dostí očekávat 10. 2. 2012 u zápisu do 1. třídy. Tomuto dni bude 
předcházet spousta vzájemných setkání, na kterých se dozvíte více.

Navštěvujte naše www.zsdrahotuse.unas.cz a budete informo-
váni o dění v naší škole ještě více, jelikož aktivity, které pořádá-
me, nelze shrnout do pár řádků. Krásné, klidné, ničím nerušené 
Vánoce, hodně štěstí, zdraví a pohody v roce 2012 Vám za všech-
ny zaměstnance ZŠ a MŠ Drahotuše přeje

Mgr. Dagmar Pospíšilová, ředitelka školy

JAK SE žIJE V MATEřINcE

Blíží se Vánoce a my už se těšíme na další zajímavé akce. Po-
kud se chcete dozvědět více o tom, co již v MŠ proběhlo nebo se 
chystá, navštivte naše webové stránky www.zsdrahotuse.unas.cz.

Přejeme Vám klidné a spokojené Vánoce

ČINNOST KNIHOVNY V DRAHOTUŠÍcH
Knihovna v Drahotuších, to není jen ná-

vštěva za účelem zapůjčení knih či přístupu 
k veřejnému internetu, ale spousta jiných 
zábavně tématických akcí. Začátkem roku 
nás navštívilo Studio bez kliky se zábavným 
představením Knihovnický olovrant – lout-
ková pohádka o knihovně, knížkách a jed-
nom starém regále, které navštívilo žactvo 
prvního stupně ZŠ. Na toto představení na-

vazovala další akce Divadelní dílnička – di-
vadlo s vlastně malovanými kulisami.

V letních měsících proběhla výstava 
prací dětí ze ZŠ na téma Dopravní soutěž. 
K vidění bylo spoustu papírových autíček, 
autobusů a dokonce i papírová městečka. 
S příchodem podzimních dnů bylo v knihov-
ně zase naopak možno shlédnout výstavku 
dětí z MŠ s názvem Barevný podzim.

Do budoucnosti knihovna v Drahotu-
ších chystá výrobu a tisk ručního papíru, 
s kterou nám pomůže pan R. Prokeš, dále 
plánujeme v měsících březen nebo duben 
pro děti Noc a Andersenem.

Dle zájmu našich starších občanů by-
chom v pátečních dopoledních hodinách 
mohli vyvíjet různé aktivní činnosti.

M. Ošťádalová
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Stejně jako v letech předešlých, tak i tento rok se občanské sdru-
žení Klubu rodičů a přátel školy (KRPŠ) podílelo na organizaci mi-
moškolních akcí.

Pro děti všech věkových kategorií byl zorganizován Cyklozá-
vod a podzimní pouštění draků, pro ty nejmenší Putování Lišky 
Bystroušky, ten, kdo se nebojí, přišel na Putování za světýlkem.

Prvním ročníkem se konalo Klání netradičních plavidel na 
místním rybníku. Pro dospělé byl připraven tradiční Školní ples 
a taneční zábava Červnová noc.

V prostorách školy jsme uspořádali jarní a podzimní Farmář-
ský jarmark, kde bylo možno zakoupit produkty od prvovýrobců 
– pečivo, ovoce, sýry, uzeniny, mléčné výrobky, ale také shléd-
nout práci hrnčíře, kováře, paličkářky a menší návštěvníci mohli 
vyzkoušet dětský dřevěný kolotoč. Finanční prostředky, získané 

z pořádání akcí, jsme mimo jiné použili na zakoupení pinpongo-
vého stolu a kin-ballového míče s příslušenstvím. Podrobný roz-
pis použití finančních prostředků obdržel každý žák začátkem 
školního roku. Martina Hluchá, předsedkyně KRPŠ

KLUB RODIČů A přÁTEL ŠKOLY přI ZŠ A MŠ DRAHOTUŠE

SOKOL DRAHOTUŠE
– ODDÍL KOpANé

Vážení příznivci a příznivkyně drahotušské kopané, děkujeme 
vám za podporu v průběhu celého podzimu. Z jedenácti zápasů 
jsme získali 9 bodů (2 výhry, 3 remízy, 6 proher) a jsme na 9. mís-
tě. V zimní přestávce chceme mužstvo dále omladit a přivést něko-
lik nových hráčů. Od listopadu budeme trénovat každé pondělí od 
19:00 do 20:30 v házenkářské hale v Hranicích. Pokud máte zá-
jem, přijďte si zahrát halovou kopanou, jste vítáni. V sobotu 17. 12. 
se zúčastníme Vánočního turnaje v sálové kopané.

Naše poděkování patří osadnímu výboru za pravidelný roční 
příspěvek ve výši 20 000 Kč, který nám pokryje spotřebu elek-
trického proudu a část spotřeby vody. Daleko větší část nákladů 
(přes 70 000 Kč) financujeme z vlastní činnosti: vstupné na zá-
pasy, bufet, příspěvky hráčů, pronájem areálu a sponzoři. Letos 
nám velice pomohla námi pořádaná Anenská zábava, jinak by-
chom určitě finančně „nevyšli“. Já osobně děkuji všem, kteří po-
máhají s bufetem a starají se o celkový chod klubu. Přes zimu 
máme v plánu alespoň trochu zlepšit stav sprch – výměnou vo-
dovodních baterií a světel. Vše bohužel závisí jako všude na fi-
nancích, kterých opravdu nemáme zrovna nadbytek.

Doufáme, že přízeň našich diváků, které si nesmírně vážíme, 
nebude upadat. Pokud si chcete zpříjemnit nedělní dopoledne 
choďte nám fandit na naše domácí zápasy, popřípadě i na utkání 
venku. Informace o termínech a soupeřích naleznete na plaká-
tech, na nástěnce i v některých místních pohostinstvích. Jarní 
část zahájíme v druhé polovině března.

Všem přejeme pevné zdraví a alespoň trochu štěstí v roce 2012!
Ing. Bohdan Lýsek, Sokol Drahotuše – oddíl kopané

SDH DRAHOTUŠE
Náš sbor patří k největším organizacím v širokém okolí. Už 

v názvu ční slovo dobrovolný a těch dobrovolníků čili členů má-
me 70 a z toho je 16 mladých hasičů školou povinných. Každý 
člen podle svých možností a času se zúčastňuje činnosti sboru. 
A že činnost našeho sboru včetně té hasičské je pestrá, dokazuje 
tento stručný výběr akcí letošního roku.

Velikonoční turnaj ve stolním tenise, spolupořádání 1. kola hry 
„Plamen“ okresu v požárním útoku mladých hasičů, pohárová 
soutěž o pohár VaK hasící technika mladých hasičů, pohárová 
soutěž O pohár Osadního výboru dospělých, zápas v kopané hasi-
či versus Hasičky žízně.

Anenskou zábavu jsme letos nepořádali z důvodu, abychom 
pomohli zdejšímu fotbalovému oddílu ve svízelné finanční situa-
ci a pořádání jsme jim pro letošní rok přenechali. Dále se druž-
stva mužů a mladých hasičů zúčastňovala soutěží pořádaných 
okresním sdružením. Náš potěr se zúčastnil okresního kola v pře-
stavbách a za účasti 33 družstev se naše hlídka umístila na krás-
ném 4. místě. K této činnosti je potřeba i nemalých finančních 
prostředků, které z velké části hradíme z vlastních zdrojů sboru 
(například zakoupení časomíry, terčů, uniforem, dresů atd.). Tím-
to bychom chtěli apelovat na občany, aby nás podporovali v naší 
činnosti a navštěvovali naše akce, děkujeme.

Děkujeme MěÚ Hranice, osadnímu výboru a našim sponzorům, 
které si oproti některým organizacím dovedeme najít a hlavně na-
šim členům za podporu hasičstva v naší obci Drahotuše.

L. Koutný, starosta SDH

I. ročník hasičských závodů „O pohár Osadního výboru Drahotuše”

DÁMSKý KLUB se nepravidelně schází na veřejných dílničkách 
a účastnice vyrábí z korálků, fima, pedigu, adventní věnce, mod-
rotisk, patchwork a různé známé i neznámé výtvarné techniky.
Zájemci o dílničky se mohou přihlásit na tel: 603 278 864.
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Úterý 6.12.2011 v 14.30 
námìstí Osvobození v Drahotuších

program: 
 14.30 jarmark

16.00 program dìtí ZŠ a MŠ Drahotuše
16.30 rozsvícení vánoèního stromu

na jarmarku si mùžete zakoupit
výrobky dìtí

adventní vìnce, vazby
domácí zabíjaèku

perníèky
vánoèní dárky 

med, medové výrobky 
punè, pecáky  

OV Drahotuše a Mìsto Hranice Vás zvou na

Pøijïte si vychutnat vánoèní atmosféru u nás v Drahotuších.

pONDĚLNÍ DOpOLEDNÍČKO
Zveme drahotušské maminky každé první pondělí v měsíci do místnosti osadního 

výboru v Drahotuších (nad poštou) na „DOPOLEDNÍČKO“. Budeme s dětmi tvořit, 
hrát si, zpívat a tancovat. Poprvé se setkáme 9. ledna 2012 v 9:30 hod. Kdo by měl zájem 
o bližší informace napište, na e-mail dopolednicko@email.cz. Ivona Hanzelkova

e-mail: hanzelkovaivona@centrum.cz

pLÁNOVANé BOHOSLUžBY
V DOBĚ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ

• 1. adventní neděle je letos již 27. 11.
•  Roráty Drahotuše Čt a Pá v 6:45 (pondělní mše sv. bude normálně večer v 17:00)
•  Štědrý den 24. 12. – Otvírání Betléma – Drahotuše v 15:00
•  Narození páně „půlnoční“ (24. 12.) – Jezernice ve 20:30; Drahotuše 22:00; 

Podhoří 23:30; Partutovice 20:30; Potštát 22:15 
•  Slavnost Narození páně a Nový rok – Drahotuše 7:50, odpoledne 14:00–16:00 

bude otevřený kostel, k návštěvě u jesliček.
•  Sv. Štěpán – Drahotuše 7:50, Drahotuše 15:00 – tradiční Živý Betlém (před kostelem)
•  1. 1. Nový rok – Slavnost Matky Boží p. Marie 7:50
•  Tříkrálová sbírka proběhne o víkendu 6. – 8. 1. (převážně během soboty). V pá-

tek 6. 1. po mši sv. v 17:00 se bude žehnat koledníkům. P. R. Šidleja, farář

ZUŠ Hranice

 koná se ve støedu 21.12.2011 v 17,30

v kostele sv. Vavøince v Drahotuších.

Všichni jste zváni. Vstupné je dobrovolné.

OV  Drahotuše

Mìsto Hranice

Øímskokatolická farnost Drahotuše

Vás zvou na

ADVENTNÍ

KONCERT
 vystoupí smyècový orchestr 

a smyècový soubor


