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Víceúčelové hřiště za místní základní školou se během letoš-
ního roku těšilo čím dál větší oblibě. Bylo využito téměř denně,
jak už k malé kopané, nohejbalu, volejbalu, tak i k tenisu, kde si
mohli zúčastnění vypůjčit po telefonické domluvě se správcem
hřiště tenisovou nebo volejbalovou síť a zahrát si dle libosti.

Na hřišti se nejčastěji objevovali drahotušští fotbalisté a vo-
lejbalisté. Od prosince až do dubna 2008 bude hřiště pro spor-

tovní aktivity uzavřeno. Fungovat opět pro různé druhy sportu
začne v květnu.

Vzhledem k většímu zájmu o tenis byly zřízeny stránky na
adrese www.drahotuse.unas.cz/hriste, kde můžete vidět vytíže-
nost všech hřišť a kam správce po telefonické domluvě přidá va-
ši případnou rezervaci na tyto stránky a pak nedochází k překrý-
vání termínů. Petr Podařil, správce hřiště

Drahotušští volejbalisté se v letošním ro-
ce zúčastnili 9. turnajů Posbírali krásné
první místo na místním volejbalovém turna-
ji „Drahotušská smeč“, dále pak druhé
místo v Bělotíně a na dvou turnajích ve Sla-
víči skončili na bronzové medailové pozici.
Jméno drahotušských volejbalistů se stále
více dostává do podvědomí pořadatelů tur-
najů v okolí, tak pevně doufám, že se budou
jejich výkony na těchto turnajích stále zlep-
šovat. Letos jsem ve spolupráci s drahotuš-
skými volejbalisty uspořádal II. ročník vo-
lejbalového turnaje smíšených družstev pod
názvem „Drahotušská smeč“, kterého se
zúčastnilo 9 družstev z okolí. Drahotušské
A družstvo nezklamalo a vybojovalo vítězství
a tudíž putovní pohár zůstal v Drahotuších.

Divácká účast byla taky docela hojná,
pokud se nám povede v příštím roce uspo-
řádat další ročník, budeme se snažit po-
zvat ještě větší počet družstev a tento tur-
naj ještě více zviditelnit. Volejbalisty ještě
letos čeká poslední turnaj ve Všechovicích
a pak budou poctivě trénovat a připravovat
se na příští sezónu v hale v Hranicích.

Za Volejbal Drahotuše Petr Podařil

ZŠ a MŠ Drahotuše pořádá tradičně
o jarních prázdninách lyžařský pobyt pro
děti s výukou lyžování a snowboardingu. Již
několik let se jezdí do Penzionu Polanský
ve Velkých Karlovicích a ještě se nestalo, že

by nebyl sníh, dokonce i o jarních prázdni-
nách v roce 2007 si děti týden zalyžovaly.

Lyžařský výcvik je vhodný pro začá-
tečníky i pokročilé, družstva vedou zkuše-
ní a proškolení instruktoři. Prázdninového

týdne se mohou účastnit děti od 2. třídy.
Pobyt začíná v neděli 24. února, končí
v sobotu 1. března.

Další informace a přihlášky buď ve ško-
le, nebo na telefonu 603 881 762.

VOLEJBAL V DRAHOTUŠÍCH

LYŽAŘSKÉ PRÁZDNINY

HŘIŠTĚ ZA ŠKOLOU

DRAHOTUŠSKÉ
NOVINKY

ČÍSLO 10 ZIMA 2007

ZTRACENÝ ZNAK DRAHOTUŠ BYL OBJEVEN – Vyšitý erb Drahotuš, který byl
zhotoven v roce 1975, byl po roce hledání nalezen. Erb měl kdysi své místo v obřadní míst-
nosti Městského národního výboru. Erb byl pravděpodobně vyšit při příležitosti oslav obce
v roce 1975. Osadní výbor děkuje panu Josefu Klvaňovi za zachránění a uschování erbu.

Výkopy kanalizace dospěly v době uzávěrky Drahotušských novinek až na náměstí.

Vážení občané,
je prosinec a vy jste již tradičně dostali

do schránky výtisk Drahotušských novinek.
Rok 2007 se nám neodvratitelně chýlí ke

konci a my můžeme rekapitulovat. Tento rok
byl bohužel ve znamení rozkopaných Dra-
hotuš. Na kanalizaci se intenzivně pracuje
a nám nezbývá nic jiného, než se zatnutými
zuby přežít výkopy, bahno, hluk a prach.

Po letech snažení zajistit peníze na ka-
nalizaci Drahotuš se konečně pracuje a my
vyhlížíme zdárný konec této nákladné in-
vestiční akce.

K výkopům kanalizace se ještě přidaly
další investiční akce – práce na chodnících
na hřbitově a následně opravy chodníku
okolo kostela sv.Vavřince. Chodník na hřbi-
tově je již hotový. Chodník okolo kostela má
být dokončen v závěru letošního roku, tak-
že i zde budou práce hotovy a náměstí ukli-
zeno. Opravené sociální zařízení v ZŠ Dra-
hotuše od září slouží našim dětem.

A co nás čeká příští rok? Chceme do-
budovat dětské hřiště u nádraží a opravit
chodník okolo kaple sv. Anny na hřbitově.

Kromě toho se v červnu roku 2008 bu-
dou konat oslavy výročí první písemné
zmínky o obci Drahotuše. Rok 1278 je do-
ložen v Okresním archívu v Henčlově na
pravé dobové listině (nikoliv falzu) jako rok
první písemné zmínky o obci. Osadní výbor
určil pro oslavy dny 27., 28. a 29. 6. 2008.
V pátek bude v místním kostele představe-
na kniha o Drahotuších a odehraje se zde
koncert pěveckého sboru Harmonia.V so-
botu se bude konat fotbalové utkání na
hřišti Sokol Drahotuše, bude zahájena vý-
stava o obci a večer završí taneční zábava
s ohňostrojem.V neděli se ve škole setkají
všichni učitelé, kteří působili na místní ško-
le, odpoledne budou oslavy pokračovat zá-
bavným programem, ve kterém vystoupí
místní škola, divadelní soubor Tyl a další
pozvaní hosté. Doufám, že oslavy přispějí k
dalšímu obohacení kulturního a společen-
ského života obce, a budou mít pozitivní
vliv na patriotismus občanů Drahotuš.

Na závěr bych Vám všem chtěla popřát
do nového roku hodně zdraví, štěstí a spo-
kojenosti. Vlasta Zapatová

předsedkyně osadního výboru
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I když bude možná zbytečné připomínat základní údaje o na-
ší škole, tak přece jen nám dovolte uvést pár statistických údajů.
V letošním školním roce navštěvuje základní školu 161 dětí, ma-
teřskou školu 49 dětí. Velmi nás potěšil příchod prváčků, kterých
máme 21! Pevně věříme, že si cestu k nám najdou noví žáčci i při
zápisu do I. třídy pro školní rok 2008/2009, který se bude konat
dne 18. ledna 2008.

Jistě Vás budou zajímat změny, ke kterým ve škole došlo
v průběhu hlavních prázdnin, kdy jsme „ budovali ostošest“. Po
celé prázdniny otřásaly budovou sbíječky, hučely zednické výta-
hy, míchačky… Ale výsledek určitě stojí za to. Ve všech patrech
školy máme nově vybudované sociální zařízení, které odpovídá
nejmodernějším hygienickým předpisům pro školní zařízení
a určitě i trendům estetickým.

Chceme, aby se dětem ve škole líbilo, a tak se i druhé patro
školy dočkalo kompletní rekonstrukce stejně jako patro první
a všechny učebny jsou na nových omítkách vymalovány veselý-
mi barvami dle přání žáků. Všechny třídy školy jsou vybaveny
moderními lavicemi, které odpovídají ergonometrickým zásadám
práce žáků, tzn., že respektují jejich výšku. Příjemné prostředí vy-
tváří jistě i nové úložné prostory – skříně, skříňky, poličky.

Viditelnou změnu jistě zaznamenala i školní jídelna. Již při sa-
motném vstupu se novotou skví průjezd, nová odkládací stěna na
ošacení žáků nahradila dřívější regály a v samotné „pomerančo-
vé“ jídelně vyzdobené pracemi dětí z MŠ jistě dobře chutná.

Pro příští rok plánujme také mnoho nového. Významnou sta-
vební úpravou by měla být výměna plastových oken v severním
traktu budovy a chceme zpříjemnit i prostředí chodeb školy. 

Samozřejmě nezapomínáme ani na mateřskou školu. V hernách
byl renovován nábytek a úložné prostory, děti spí na nových lehát-

kách. V závislosti na schválení rozpočtu máme o hlavních prázd-
ninách v plánu celkovou rekonstrukci sociálního zařízení školky.

I když se snažíme naši školičku esteticky vylepšovat, naším
prvořadým cílem je přece jen vzdělávání dětí. A vzděláváme
opravdu rádi. Důkazem toho je nepřeberné množství aktivit, které
přesahují rámec školních povinností. Jsou to jednak nadstandard-
ní školní exkurze, přednášky, prožitkové besedy, galerijní progra-
my, celoškolní a třídní či ročníkové projekty dlouhodobého či
krátkodobého zaměření, velmi tvůrčí je i spolupráce s KRPŠ.

Rádi Vás při všech školních akcích přivítáme! Sami se přijďte
podívat, jak se „u nás“ žije.

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Hranice IV-Drahotuše 

Letošní divadelní sezonu zahájili čle-
nové souboru hned v lednu studováním tří
aktovek Antona Pavloviče Čechova: hru
„Bankovní jubileum“ herecky ztvárnili
Luděk Preněk, Alois Kettner, Sylvie Som-
merová, Miluše Trousilová a Petr Vrána.
V aktovce „Labutí píseň“ hráli Raman Če-
vela a Jan Keclík a v poslední hře „Med -
věd“ to byla Pavla Tvrdoňová, Bedřich
Štěpán a František Vrána. Vše se dělo pod
režijním vedením Emilie Uřinovské, inspi-
cii a texty sledovaly Eva Kettnerová a An-
na Vojkůvková. Premiéra se konala 31. 3.

2007 v sokolovně ve Velké. Během dubna
a května jsme hostovali ještě v Malhoti-
cích, Hrabůvce a v Klokočí.

Velmi milá a srdečná byla oslava jubi-
lea 80 let naší členky paní učitelky Stani-
slavy Havranové v červnu t.r.

Během září jsme opakovali texty a 7. říj-
na jsme zahájili podzimní sezonu hrami
„Bankovní jubileum“ a „Medvěd“ ve Špič-
kách, Teplicích n. B., Luboměři a Radíko-
vě. V pátek 30. 11. jsme hráli v Drahotu-
ších. Na představení přišlo asi 15 diváků,
v kinosále U jelena se netopilo, neměli

jsme šatnu pro účinkující. Ač jsme draho-
tušský soubor a velmi si na tom zakládá-
me, v Drahotuších už není KDE ani PRO
KOHO hrát – smutný závěr letošní sezo-
ny. Naštěstí derniéra hned další den v Hra-
nicích v „Domácím divadle“ pana Vlasáka
dopadla zcela opačně!

Na rok 2008 připravujeme novou hru,
kterou bychom chtěli uvést v rámci oslav
první písemné zmínky o Drahotuších.

Přejeme tedy sobě, všem našim pří-
znivcům a hlavně našim Drahotuším lepší
časy příští. Emilie Uřinovská

VÁŽENÍ A MILÍ PŘÁTELÉ DRAHOTUŠSKÉ ŠKOLY!

DS TYL DRAHOTUŠE BILANCUJE

Dětský den v areálu školy v červnu 2007 – ukázka výcviku psů

Výlet 1. a 2. třídy na HelfštýnI loňští prvňáčci se v zimě bavili na karnevalu.
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ZÁPIS DO I. TŘÍDY
ZŠ DRAHOTUŠE

pro školní rok 2008/2009
se koná dne 18. ledna 2008

Tříkrálová sbírka
Již tradiční; proběhne převážně o ví-

kendu 4. – 6. 1.

Předvánoční koncert
Dětský pěvecký sbor Cantabile, oktet

Cantabile a sólisté ZUŠ Hranice vystoupí
na Předvánočním koncertě, který se us-
kuteční v neděli 16. prosince od 16 hodin
v kostele sv. Vavřince v Drahotuších.

Zpívání u vánočního stromu
Žáci Základní a mateřské školy Draho-

tuše vystoupí u vánočního stromu na ná-
městí osvobození ve čtvrtek 20. prosince
od 16 hodin.

Půlnoční mše
V pondělí 24. prosince se koná štědro-

večerní půlnoční mše v kostele sv. Vavřin-
ce ve 22 hodin.

Živý betlém
Ve středu 26. prosince, „na Štěpána“,

v 15 hodin začíná na náměstí v Drahotu-
ších Živý betlém.

ŽIVÝ BETLÉM

26.12. - “na Štìpána” 
v 15:00

v DRAHOTUŠÍCH
na námìstí 

Mnozí pamětníci si jistě vzpomínají, že
v roce 1975 se konaly oslavy 700 let Dra-
hotuš. V příštím roce si budeme připomí-
nat 730. výročí první písemné zmínky –
proto by možná neškodilo malé vysvětle-
ní, proč tato dvě výročí spolu nekore-
spondují.

V roce 1972 byla podle kroniky Dra-
hotuš ustanovena komise pro oslavy měs-
ta. Bylo určeno, že rokem oslav bude rok
1974, nakonec se však oslavy uskutečnily
až v roce 1975.

Nevíme, podle čeho tehdy určili datum
oslavy 700 let města, patrně, jak bylo teh-
dy zvykem, to bylo rozhodnutí politické,
aby bylo totožné s výročím jiným (osvo-
bození Československa) nebo akcí (spar-
takiáda apod.).

Měla být také vydána publikace o his-
torii Drahotuš, kterou připravovali dr. Jiři-
na Holinková a dr. Miloš Trapl z Univerzi-
ty Palackého v Olomouci. Tato publikace
ale zřejmě nikdy nespatřila světlo světa,
přestože část textu byla podle kroniky
předložena ke schválení VO KSČ a Radě
MNV a 21. listopadu 1974 byl projednán
a schválen program a vydání publikace. 

Po konzultaci s PhDr. Jiřím Lapáčkem
ze Státního okresního archivu v Přerově –
Henčlově jsme dospěli k těmto závěrům –
O založení Drahotuš není v historických
pramenech žádných průkazných dokladů,
je pravděpodobné, že jako osada existova-
ly již před rokem 1200 či dříve. První
zmínka o této obci se uvádí ve druhé po-
lovině 13. století.

V listině Přemysla Otakara II., která se
hlásí k roku 1269, je zmiňován Bohusse
de Drahotus. Dle kodexu jde o středověké
falsum z konce 13., nebo ze začátku 14.
století.

V listině z 21. 1. 1278 rozhoduje ve spo-
ru mezi Pardusem a klášterem na Hradisku
u Olomouce mj. i Bohussie de Drahothuss,
marscalcus Morauie (Bohuš z Drahotuš).
Tato listina je považována za pravou, a pro-
to je možné vztáhnout první zmínku o Dra-
hotuších k datu jejího vzniku, tj. k roku 1278.

Tehdy připadlo celé panství Lipnicka
včetně drahotušského do správy morav-
ského maršálka Bohuše, který požíval
u krále Přemysla Otakara II. velké úcty
a vážnosti. Právě tomuto moudrému a roz-
hodnému maršálkovi se podařilo po niči-

vém vpádu Mongolů v poměrně krátké
době obnovit celou obec Drahotuše a v le-
tech 1263–1278 dosáhnout dokonce jejího
povýšení na městečko s různými výsada-
mi i znakem (v něm byla zobrazena věž
s cimbuřím a rozpůleným dvouhlavým or-
lem – moravskou orlicí). Městem se Dra-
hotuše staly až v 15. století.

Bohuše si vzal Přemysl Otakar ke své-
mu dvoru již jako markrabí moravský. Mar-
šálkem (po jeho otci) jej učinil až v roce
1263, kdy už byl českým králem a rakous-
kým vévodou ve Štýrsku a Korutanech.
Protože se Bohuš ukázal být spolehlivý
a schopný, král mu neváhal darovat kus své
země v Pobečví.

Území na východ od Olomouce patřilo
odjakživa zeměpánu – knížeti – králi –
markrabímu. Na samé hranici osídlení, při
vstupu Moravskou branou a stále ještě
hlubokými lesy do Slezska a Polska, se
zmiňuje již v roce 1222 újezd, příznačně
pojmenovaný Hranice. Město ještě tehdy
nebylo a na jeho místě stála trhová ves.
Středem panství bylo městečko Drahotu-
še, po němž bylo panství pojmenováno.

Magdalena Gladišová

O PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNCE
Souvislost mezi oslavami v roce 1975 a v roce 2008

VÁNOČNÍ AKCE

Bohoslužby v kostele
sv. Vavřince

• Ne 23. 12. v 7:50
• Po 24. 12. 14:30 – otvírání Betléma s dět-

mi, 22:00 – štědrovečerní mše svatá
• Út 25.12 o 1. Svátku vánočním a St 26.12.

o sv. Štěpánu v 7:50
• Pá 28. 12. v 17:00
• Ne 30.12. o svátku Svaté rodiny v 7:50

s obnovou manželských slibů
• Po 31. 12. v 17:00 na poděkování za

uplynulý rok
• Út 1. 1. – novoroční v 7.50
• Čt 3. 1. a Pá 4.1. v 17:00
• Ne 6. 1. – Zjevení Páně = Tří králů v 7.50
• Ne 13. 1. – Křtu Páně (ukončení doby

vánoční)

Otvírání Betléma
Na Štědrý den 24. 12. v 15 hodin bude

v kostele v Drahotuších připraven krátký
program pro děti s rodiči. V předsíni kos-
tela bude hořet Betlémské světlo, od kte-
rého si můžete zapálit svou svíčku nebo
lucerničku.

Jesličky v drahotušském
kostele

Kromě termínů bohoslužeb je možné
do kostela přijít také 25.12. od 14:30 do
16:00. Betlém s jesličkami bude v kostele
až do Hromnic t. j. do 2. února.

PLES ZŠ
a MŠ DRAHOTUŠE

Dne 15. února 2008 od 20 hodin

Zrcadlový sál hranické Akademie

Hraje Efekt

Vstupenky v předprodeji
v kanceláři školy
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V letošním školním roce navštěvuje základní školu 161 dětí, ma-
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moderními lavicemi, které odpovídají ergonometrickým zásadám
práce žáků, tzn., že respektují jejich výšku. Příjemné prostředí vy-
tváří jistě i nové úložné prostory – skříně, skříňky, poličky.

Viditelnou změnu jistě zaznamenala i školní jídelna. Již při sa-
motném vstupu se novotou skví průjezd, nová odkládací stěna na
ošacení žáků nahradila dřívější regály a v samotné „pomerančo-
vé“ jídelně vyzdobené pracemi dětí z MŠ jistě dobře chutná.

Pro příští rok plánujme také mnoho nového. Významnou sta-
vební úpravou by měla být výměna plastových oken v severním
traktu budovy a chceme zpříjemnit i prostředí chodeb školy. 

Samozřejmě nezapomínáme ani na mateřskou školu. V hernách
byl renovován nábytek a úložné prostory, děti spí na nových lehát-

kách. V závislosti na schválení rozpočtu máme o hlavních prázd-
ninách v plánu celkovou rekonstrukci sociálního zařízení školky.

I když se snažíme naši školičku esteticky vylepšovat, naším
prvořadým cílem je přece jen vzdělávání dětí. A vzděláváme
opravdu rádi. Důkazem toho je nepřeberné množství aktivit, které
přesahují rámec školních povinností. Jsou to jednak nadstandard-
ní školní exkurze, přednášky, prožitkové besedy, galerijní progra-
my, celoškolní a třídní či ročníkové projekty dlouhodobého či
krátkodobého zaměření, velmi tvůrčí je i spolupráce s KRPŠ.

Rádi Vás při všech školních akcích přivítáme! Sami se přijďte
podívat, jak se „u nás“ žije.

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Hranice IV-Drahotuše 

Letošní divadelní sezonu zahájili čle-
nové souboru hned v lednu studováním tří
aktovek Antona Pavloviče Čechova: hru
„Bankovní jubileum“ herecky ztvárnili
Luděk Preněk, Alois Kettner, Sylvie Som-
merová, Miluše Trousilová a Petr Vrána.
V aktovce „Labutí píseň“ hráli Raman Če-
vela a Jan Keclík a v poslední hře „Med -
věd“ to byla Pavla Tvrdoňová, Bedřich
Štěpán a František Vrána. Vše se dělo pod
režijním vedením Emilie Uřinovské, inspi-
cii a texty sledovaly Eva Kettnerová a An-
na Vojkůvková. Premiéra se konala 31. 3.

2007 v sokolovně ve Velké. Během dubna
a května jsme hostovali ještě v Malhoti-
cích, Hrabůvce a v Klokočí.

Velmi milá a srdečná byla oslava jubi-
lea 80 let naší členky paní učitelky Stani-
slavy Havranové v červnu t.r.

Během září jsme opakovali texty a 7. říj-
na jsme zahájili podzimní sezonu hrami
„Bankovní jubileum“ a „Medvěd“ ve Špič-
kách, Teplicích n. B., Luboměři a Radíko-
vě. V pátek 30. 11. jsme hráli v Drahotu-
ších. Na představení přišlo asi 15 diváků,
v kinosále U jelena se netopilo, neměli

jsme šatnu pro účinkující. Ač jsme draho-
tušský soubor a velmi si na tom zakládá-
me, v Drahotuších už není KDE ani PRO
KOHO hrát – smutný závěr letošní sezo-
ny. Naštěstí derniéra hned další den v Hra-
nicích v „Domácím divadle“ pana Vlasáka
dopadla zcela opačně!

Na rok 2008 připravujeme novou hru,
kterou bychom chtěli uvést v rámci oslav
první písemné zmínky o Drahotuších.

Přejeme tedy sobě, všem našim pří-
znivcům a hlavně našim Drahotuším lepší
časy příští. Emilie Uřinovská

VÁŽENÍ A MILÍ PŘÁTELÉ DRAHOTUŠSKÉ ŠKOLY!

DS TYL DRAHOTUŠE BILANCUJE

Dětský den v areálu školy v červnu 2007 – ukázka výcviku psů

Výlet 1. a 2. třídy na HelfštýnI loňští prvňáčci se v zimě bavili na karnevalu.
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ZÁPIS DO I. TŘÍDY
ZŠ DRAHOTUŠE

pro školní rok 2008/2009
se koná dne 18. ledna 2008

Tříkrálová sbírka
Již tradiční; proběhne převážně o ví-

kendu 4. – 6. 1.

Předvánoční koncert
Dětský pěvecký sbor Cantabile, oktet

Cantabile a sólisté ZUŠ Hranice vystoupí
na Předvánočním koncertě, který se us-
kuteční v neděli 16. prosince od 16 hodin
v kostele sv. Vavřince v Drahotuších.

Zpívání u vánočního stromu
Žáci Základní a mateřské školy Draho-

tuše vystoupí u vánočního stromu na ná-
městí osvobození ve čtvrtek 20. prosince
od 16 hodin.

Půlnoční mše
V pondělí 24. prosince se koná štědro-

večerní půlnoční mše v kostele sv. Vavřin-
ce ve 22 hodin.

Živý betlém
Ve středu 26. prosince, „na Štěpána“,

v 15 hodin začíná na náměstí v Drahotu-
ších Živý betlém.

ŽIVÝ BETLÉM

26.12. - “na Štìpána” 
v 15:00

v DRAHOTUŠÍCH
na námìstí 

Mnozí pamětníci si jistě vzpomínají, že
v roce 1975 se konaly oslavy 700 let Dra-
hotuš. V příštím roce si budeme připomí-
nat 730. výročí první písemné zmínky –
proto by možná neškodilo malé vysvětle-
ní, proč tato dvě výročí spolu nekore-
spondují.

V roce 1972 byla podle kroniky Dra-
hotuš ustanovena komise pro oslavy měs-
ta. Bylo určeno, že rokem oslav bude rok
1974, nakonec se však oslavy uskutečnily
až v roce 1975.

Nevíme, podle čeho tehdy určili datum
oslavy 700 let města, patrně, jak bylo teh-
dy zvykem, to bylo rozhodnutí politické,
aby bylo totožné s výročím jiným (osvo-
bození Československa) nebo akcí (spar-
takiáda apod.).

Měla být také vydána publikace o his-
torii Drahotuš, kterou připravovali dr. Jiři-
na Holinková a dr. Miloš Trapl z Univerzi-
ty Palackého v Olomouci. Tato publikace
ale zřejmě nikdy nespatřila světlo světa,
přestože část textu byla podle kroniky
předložena ke schválení VO KSČ a Radě
MNV a 21. listopadu 1974 byl projednán
a schválen program a vydání publikace. 

Po konzultaci s PhDr. Jiřím Lapáčkem
ze Státního okresního archivu v Přerově –
Henčlově jsme dospěli k těmto závěrům –
O založení Drahotuš není v historických
pramenech žádných průkazných dokladů,
je pravděpodobné, že jako osada existova-
ly již před rokem 1200 či dříve. První
zmínka o této obci se uvádí ve druhé po-
lovině 13. století.

V listině Přemysla Otakara II., která se
hlásí k roku 1269, je zmiňován Bohusse
de Drahotus. Dle kodexu jde o středověké
falsum z konce 13., nebo ze začátku 14.
století.

V listině z 21. 1. 1278 rozhoduje ve spo-
ru mezi Pardusem a klášterem na Hradisku
u Olomouce mj. i Bohussie de Drahothuss,
marscalcus Morauie (Bohuš z Drahotuš).
Tato listina je považována za pravou, a pro-
to je možné vztáhnout první zmínku o Dra-
hotuších k datu jejího vzniku, tj. k roku 1278.

Tehdy připadlo celé panství Lipnicka
včetně drahotušského do správy morav-
ského maršálka Bohuše, který požíval
u krále Přemysla Otakara II. velké úcty
a vážnosti. Právě tomuto moudrému a roz-
hodnému maršálkovi se podařilo po niči-

vém vpádu Mongolů v poměrně krátké
době obnovit celou obec Drahotuše a v le-
tech 1263–1278 dosáhnout dokonce jejího
povýšení na městečko s různými výsada-
mi i znakem (v něm byla zobrazena věž
s cimbuřím a rozpůleným dvouhlavým or-
lem – moravskou orlicí). Městem se Dra-
hotuše staly až v 15. století.

Bohuše si vzal Přemysl Otakar ke své-
mu dvoru již jako markrabí moravský. Mar-
šálkem (po jeho otci) jej učinil až v roce
1263, kdy už byl českým králem a rakous-
kým vévodou ve Štýrsku a Korutanech.
Protože se Bohuš ukázal být spolehlivý
a schopný, král mu neváhal darovat kus své
země v Pobečví.

Území na východ od Olomouce patřilo
odjakživa zeměpánu – knížeti – králi –
markrabímu. Na samé hranici osídlení, při
vstupu Moravskou branou a stále ještě
hlubokými lesy do Slezska a Polska, se
zmiňuje již v roce 1222 újezd, příznačně
pojmenovaný Hranice. Město ještě tehdy
nebylo a na jeho místě stála trhová ves.
Středem panství bylo městečko Drahotu-
še, po němž bylo panství pojmenováno.

Magdalena Gladišová

O PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNCE
Souvislost mezi oslavami v roce 1975 a v roce 2008

VÁNOČNÍ AKCE

Bohoslužby v kostele
sv. Vavřince

• Ne 23. 12. v 7:50
• Po 24. 12. 14:30 – otvírání Betléma s dět-

mi, 22:00 – štědrovečerní mše svatá
• Út 25.12 o 1. Svátku vánočním a St 26.12.

o sv. Štěpánu v 7:50
• Pá 28. 12. v 17:00
• Ne 30.12. o svátku Svaté rodiny v 7:50

s obnovou manželských slibů
• Po 31. 12. v 17:00 na poděkování za

uplynulý rok
• Út 1. 1. – novoroční v 7.50
• Čt 3. 1. a Pá 4.1. v 17:00
• Ne 6. 1. – Zjevení Páně = Tří králů v 7.50
• Ne 13. 1. – Křtu Páně (ukončení doby

vánoční)

Otvírání Betléma
Na Štědrý den 24. 12. v 15 hodin bude

v kostele v Drahotuších připraven krátký
program pro děti s rodiči. V předsíni kos-
tela bude hořet Betlémské světlo, od kte-
rého si můžete zapálit svou svíčku nebo
lucerničku.

Jesličky v drahotušském
kostele

Kromě termínů bohoslužeb je možné
do kostela přijít také 25.12. od 14:30 do
16:00. Betlém s jesličkami bude v kostele
až do Hromnic t. j. do 2. února.

PLES ZŠ
a MŠ DRAHOTUŠE

Dne 15. února 2008 od 20 hodin

Zrcadlový sál hranické Akademie

Hraje Efekt

Vstupenky v předprodeji
v kanceláři školy
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Víceúčelové hřiště za místní základní školou se během letoš-
ního roku těšilo čím dál větší oblibě. Bylo využito téměř denně,
jak už k malé kopané, nohejbalu, volejbalu, tak i k tenisu, kde si
mohli zúčastnění vypůjčit po telefonické domluvě se správcem
hřiště tenisovou nebo volejbalovou síť a zahrát si dle libosti.

Na hřišti se nejčastěji objevovali drahotušští fotbalisté a vo-
lejbalisté. Od prosince až do dubna 2008 bude hřiště pro spor-

tovní aktivity uzavřeno. Fungovat opět pro různé druhy sportu
začne v květnu.

Vzhledem k většímu zájmu o tenis byly zřízeny stránky na
adrese www.drahotuse.unas.cz/hriste, kde můžete vidět vytíže-
nost všech hřišť a kam správce po telefonické domluvě přidá va-
ši případnou rezervaci na tyto stránky a pak nedochází k překrý-
vání termínů. Petr Podařil, správce hřiště

Drahotušští volejbalisté se v letošním ro-
ce zúčastnili 9. turnajů Posbírali krásné
první místo na místním volejbalovém turna-
ji „Drahotušská smeč“, dále pak druhé
místo v Bělotíně a na dvou turnajích ve Sla-
víči skončili na bronzové medailové pozici.
Jméno drahotušských volejbalistů se stále
více dostává do podvědomí pořadatelů tur-
najů v okolí, tak pevně doufám, že se budou
jejich výkony na těchto turnajích stále zlep-
šovat. Letos jsem ve spolupráci s drahotuš-
skými volejbalisty uspořádal II. ročník vo-
lejbalového turnaje smíšených družstev pod
názvem „Drahotušská smeč“, kterého se
zúčastnilo 9 družstev z okolí. Drahotušské
A družstvo nezklamalo a vybojovalo vítězství
a tudíž putovní pohár zůstal v Drahotuších.

Divácká účast byla taky docela hojná,
pokud se nám povede v příštím roce uspo-
řádat další ročník, budeme se snažit po-
zvat ještě větší počet družstev a tento tur-
naj ještě více zviditelnit. Volejbalisty ještě
letos čeká poslední turnaj ve Všechovicích
a pak budou poctivě trénovat a připravovat
se na příští sezónu v hale v Hranicích.

Za Volejbal Drahotuše Petr Podařil

ZŠ a MŠ Drahotuše pořádá tradičně
o jarních prázdninách lyžařský pobyt pro
děti s výukou lyžování a snowboardingu. Již
několik let se jezdí do Penzionu Polanský
ve Velkých Karlovicích a ještě se nestalo, že

by nebyl sníh, dokonce i o jarních prázdni-
nách v roce 2007 si děti týden zalyžovaly.

Lyžařský výcvik je vhodný pro začá-
tečníky i pokročilé, družstva vedou zkuše-
ní a proškolení instruktoři. Prázdninového

týdne se mohou účastnit děti od 2. třídy.
Pobyt začíná v neděli 24. února, končí
v sobotu 1. března.

Další informace a přihlášky buď ve ško-
le, nebo na telefonu 603 881 762.

VOLEJBAL V DRAHOTUŠÍCH

LYŽAŘSKÉ PRÁZDNINY

HŘIŠTĚ ZA ŠKOLOU

DRAHOTUŠSKÉ
NOVINKY

ČÍSLO 10 ZIMA 2007

ZTRACENÝ ZNAK DRAHOTUŠ BYL OBJEVEN – Vyšitý erb Drahotuš, který byl
zhotoven v roce 1975, byl po roce hledání nalezen. Erb měl kdysi své místo v obřadní míst-
nosti Městského národního výboru. Erb byl pravděpodobně vyšit při příležitosti oslav obce
v roce 1975. Osadní výbor děkuje panu Josefu Klvaňovi za zachránění a uschování erbu.

Výkopy kanalizace dospěly v době uzávěrky Drahotušských novinek až na náměstí.

Vážení občané,
je prosinec a vy jste již tradičně dostali

do schránky výtisk Drahotušských novinek.
Rok 2007 se nám neodvratitelně chýlí ke

konci a my můžeme rekapitulovat. Tento rok
byl bohužel ve znamení rozkopaných Dra-
hotuš. Na kanalizaci se intenzivně pracuje
a nám nezbývá nic jiného, než se zatnutými
zuby přežít výkopy, bahno, hluk a prach.

Po letech snažení zajistit peníze na ka-
nalizaci Drahotuš se konečně pracuje a my
vyhlížíme zdárný konec této nákladné in-
vestiční akce.

K výkopům kanalizace se ještě přidaly
další investiční akce – práce na chodnících
na hřbitově a následně opravy chodníku
okolo kostela sv.Vavřince. Chodník na hřbi-
tově je již hotový. Chodník okolo kostela má
být dokončen v závěru letošního roku, tak-
že i zde budou práce hotovy a náměstí ukli-
zeno. Opravené sociální zařízení v ZŠ Dra-
hotuše od září slouží našim dětem.

A co nás čeká příští rok? Chceme do-
budovat dětské hřiště u nádraží a opravit
chodník okolo kaple sv. Anny na hřbitově.

Kromě toho se v červnu roku 2008 bu-
dou konat oslavy výročí první písemné
zmínky o obci Drahotuše. Rok 1278 je do-
ložen v Okresním archívu v Henčlově na
pravé dobové listině (nikoliv falzu) jako rok
první písemné zmínky o obci. Osadní výbor
určil pro oslavy dny 27., 28. a 29. 6. 2008.
V pátek bude v místním kostele představe-
na kniha o Drahotuších a odehraje se zde
koncert pěveckého sboru Harmonia.V so-
botu se bude konat fotbalové utkání na
hřišti Sokol Drahotuše, bude zahájena vý-
stava o obci a večer završí taneční zábava
s ohňostrojem.V neděli se ve škole setkají
všichni učitelé, kteří působili na místní ško-
le, odpoledne budou oslavy pokračovat zá-
bavným programem, ve kterém vystoupí
místní škola, divadelní soubor Tyl a další
pozvaní hosté. Doufám, že oslavy přispějí k
dalšímu obohacení kulturního a společen-
ského života obce, a budou mít pozitivní
vliv na patriotismus občanů Drahotuš.

Na závěr bych Vám všem chtěla popřát
do nového roku hodně zdraví, štěstí a spo-
kojenosti. Vlasta Zapatová

předsedkyně osadního výboru


