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Sbor dobrovolných hasičů k dnešnímu
dni čítá 61 členů.

Letošní rok začal pro náš sbor a zvlášť
pro zásahovou jednotku velmi zostra. Dne
2. ledna v nočních hodinách jsme zasaho-
vali při požáru unimobuňky za kluzištěm.

Dne 22. března jsme pořádali I. ročník
Velikonočního turnaje ve stolním tenise.
Za účasti 18 soutěžících se umístil na 1.
místě Lumír Tomek z Klokočí, na 2. mís-
tě Zbyněk Kovalčík z Hrabůvky a na 3.
místě Libor Vinklárek z Klokočí.

Dne 19. dubna se konal sběr kovového
odpadu – sesbírali jsme 8 380 kg šrotu.

Dne 4. května jsme s okolními sbory uc-
tili patrona hasičů sv. Floriána, a to mší sva-
tou v drahotušském kostele sv. Vavřince.

Naše družstvo mužů se zúčastnilo čtyř
soutěží v rámci VC PSH Přerov.

Chtěli bychom poděkovat našim spon-
zorům, kteří nás podporují v činnosti: firmy
TREY, HVH Komaxit, firma PRESBETON,
Mitava Jaroslav, V&K hasicí technika, Po-
ny Fantasy p. Sedláčka, pila Palata, restau-
race U Jelena.

Starosta sboru Ladislav Koutný st.

Výstavba kanalizace stále pokračuje,
všichni víme, že je spojena s řadou nepří-
jemností (prach, bláto, překopy, problémy
s dopravou), proto je dobré si připome-
nout, že část kanalizace už je hotova.

NAPOJOVÁNÍ KANALIZACE

Každý majitel nemovitosti bude písem-
ně vyzván na schůzku do sálu hasičské
zbrojnice, tam bude sděleno, od kdy může
nemovitost napojit na splaškovou kanali-
zaci. Majitelé nemovitostí, kteří ještě ne-
byli vyzváni k napojení a k účasti na
schůzce, se nemohou zatím na kanalizaci
připojovat.

Zatím všechny stoky totiž nejsou pro-
pojeny a nejsou předány k užívání. Budou
napojovány postupně.

Do užívání je předána kanalizační sto-
ka v ul. Hranická, Boženy Němcové, ná-
městí Osvobození až po křižovatku. Ob-

jekty v této části se již mohou napojit na
splaškovou kanalizaci.

NÁSLEDNÉ ÚPRAVY KOMUNIKACÍ

Komunikace v majetku města Hranice,
které byly dotčeny výstavbou kanalizace,
budou opraveny v plné šíři asfaltovým po-
vrchem. Komunikace v majetku Olomouc-
kého kraje (tj. Hranická, Lipnická, Nádraž-
ní) budou opraveny nad výkopem do
původního stavu. Jak je již vidět v Hranic-
ké ulici, tam kde byly žulové kostky, tam
se dláždí zpět žulovými kostkami, tam,
kde byl asfaltový povrch, bude obnoven.

TERÉNNÍ ÚPRAVY

Prováděcí firma je povinna provést te-
rénní úpravy na plochách dotčených při
výkopech, včetně osetí trávou. Tyto práce
se ale budou dělat až po opravách komu-
nikací. Osadní výbor

AKCE NA KLUZIŠTI
14. 6. – fotbalový turnaj Železničářů –

od 8.00 hod
21. 6. – Country kapela VOCODE –

začátek v 18.00 hod
28. 6. – Western II – koňské soutěže

a soutěže pro děti
4. 7. – Dětský den – Konec školního

roku a začátek prázdnin

Úřad územního plánování připravuje
regulační plán pro lokality Drahotuše –
Nad vápenkami a Drahotuše – ulice Za-
hradní. 

Lokalita Nad vápenkami v Drahotuších
(ohraničená ulicí Lipnická, Tyršova, Ná-
dražní a Svatoplukova) a ulice Zahradní
jsou v územním plánu určeny pro výstav-
bu rodinných domů. Důvodem zpracování
regulačního plánu je stanovit podrobné
podmínky pro využití pozemků, pro umís-
tění a prostorové uspořádání staveb, pro
ochranu hodnot a charakteru území pro
vytváření příznivého životního prostředí,

tak aby část území v Drahotuších, lokalita
Nad vápenkami byla územně připravena
pro zájemce o stavbu rodinných domků. 

Regulační plán určuje, jak bude daný
prostor vypadat – jednak jde o způsob vy-
užití pozemku (na stavbu, komunikaci, za-
hradu atd…) a poté základní pravidla pro
výstavbu tzn: uliční čára, orientace hřebe-
ne střechy, přibližná výška stavby, umístě-
ní inženýrských sítí, parcelace pozemků.
Každý potenciální stavebník by se podle
tohoto plánu měl v zásadě orientovat, co
a kde může postavit. Jde o to, aby celá lo-
kalita měla jednotící ráz.

SOKOL DRAHOTUŠE
ODDÍL KOPANÉ

Vážení sportovní přátelé,
čas běží rychle a další sezóna je téměř za

námi. Ta letošní se nám nepovedla, nedaří
se nám mužstvo omladit. Věkový průměr
máme jeden z nejvyšších v soutěži, mladší
hráči nedokáží ty starší zatím nahradit. Vě-
řím však, že se to zlepší a opět budeme hrát
o místa v té vyšší polovině tabulky, kam
Drahotuše rozhodně patří. I přes nedobré
výsledky nás stále podporuje hodně fanouš-
ků, za což jim patří náš velký dík. Po 20. ko-
le (z celkem 22) máme na svém kontě jen
16 bodů za 4 výhry 4 remízy a 12 proher.

Zveme všechny fandy na naše hřiště
v sobotu 28. června v 11 hodin, kde se us-
kuteční dva přátelské zápasy v rámci oslav
730 let Drahotuš.

Týden před anenskou poutí se v našem
areálu uskuteční tradiční turnaj v kopané za
účasti tří mužstev. Ing. Bohdan  Lýsek  

Sokol Drahotuše-oddíl kopané

PRO ČÁSTI DRAHOTUŠ SE
PŘIPRAVUJE REGULAČNÍ PLÁN

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ

KANALIZACE V DRAHOTUŠÍCH

DRAHOTUŠSKÉ
NOVINKY

ČÍSLO 11 LÉTO 2008

Vážení čtenáři Drahotušských novinek,
v roce 2008 si připomínáme 730. výročí první písemné zmínky o Drahotuších. 
Drahotuše jsou starobylou obcí, bohužel není doložena žádná zakládací listina, od které by se dalo odvíjet stáří obce napro-

sto přesně. Je velmi pravděpodobné, že zde původně existovala malá osada. V listině z 21. ledna 1278 rozhoduje ve sporu mezi
Pardusem a klášterem na Hradisku u Olomouce mj. i Bohussie de Drahothuss, marscalcus Morauie (Bohuš z Drahotuš, maršá-
lek moravský). Tato listina je považována za pravou, a proto je možné vztáhnout první zmínku o Drahotuších k datu jejího vzni-
ku, tj. k roku 1278. Toto datum jsme použili i my k letošním oslavám 730. výročí první písemné zmínky. 

Vzhledem k tomu, že rok 2008 je kromě toho ve znamení budování kanalizace, což s sebou přináší mnoho komplikací v do-
pravě, prach a bláto, nevábný vzhled naší obce, dovolte, abychom vám věnovali jako malou kompenzaci oslavy tohoto výročí.

Program oslav najdete na str. 3 těchto novinek, dostanete také do schránek pozvánku, kterou můžete využít k pozvání svých
příbuzných, známých nebo rodáků.

K výročí bude vydána pohlednice, kalendářík a také kniha o historii Drahotuš. Souborná publikace o Drahotuších spatřila
světlo světa naposledy v roce 1936. V letech 1974–1975 byla kniha připravována, ale k jejímu vydání nedošlo. Dluh je tedy spla-
cen letos, v roce 2008. Přestože v roce 2008 jsou Drahotuše místní částí Hranic a nejsou tedy samostatnou obcí, je určitě na-
místě připomenout si historii dávnou i nedávnou. Stejně tak je namístě zanechat písemný doklad pokolením budoucím, doklad to-
ho, jakými proměnami obec procházela. Poděkovat musíme PhDr. Jiřímu Lapáčkovi ze Státního okresního archivu Přerov, který
se ujal nelehké práce při shromažďování příspěvků a jejich redakci, stejně jako panu Miroslavu Černému i dalším autorům.

Všechny tyto tiskoviny budou v prodeji během dnů oslav, od 27. do 29. června 2008.
Doufáme, že nám vyjde počasí, že stavba kanalizace v co nejmenší míře naruší místa plánovaných akcí a hlavně, že vy, ob-

čané Drahotuš, se zúčastníte v hojném počtu. Hrdost na dějiny naší obce je namístě.
Vlasta Zapatová, předsedkyně Osadního výboru Drahotuše

Drahtoušská škola každoročně pořádá v rámci Svátku matek v květnu besídku, na které jak děti z mateřské školy, tak i školáci před-
vádějí, jak umí zpívat, tančit, hrát na hudební nástroje a recitovat. Další fotografii k této akci najdete na straně čtyři.
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Pro děti z drahotušské základní školy
uspořádal Klub rodičů a přátel této ško-
ly cyklistické závody Drahotušský okruh.
Na start na hřišti za školou se v sobotu
24. května postavilo celkem 39 dětí od
4 do 14 let.

Každá věková kategorie měla svou trať.
Nejsilněji byla obsazena kategorie nej-
mladších – dětí z mateřské školy. V této ka-
tegorii vyhráli Aneta Staškovanová a Jan
Kaspar, ve starších kategoriích byli vítězi
Kateřina Machancová a Oldřich Míček,
Kateřina Navrátilová a Roman Částeč-
ka, Veronika Zapatová a Vojtěch Šuba.

Uzavřený závod pro žáky ZŠ a MŠ Dra-
hotuše umožňuje vyhrát i dětem, které ne-
mají zkušenost se závoděním na kole a mo-
tivuje je ke zdravému pohybu – cyklistice.

Výsledky:

Děti z MŠ – dívky
1. místo Aneta Staškovanová
2. místo Michaela Zárubová
3. místo Markéta Klüglová
dále závodily Veronika Poláchová, Andrea
Machancová a Klára Sedláčková
Děti z MŠ – chlapci
1. místo Jan Kaspar
2. místo Petr Navrátil
3. místo Jan Samiec
dále závodili Matouš Hluchý, Jakub Hošek,
Pavel Detvay a Vojtěch Rác
1.–2. třída – dívky
1. místo Kateřina Machancová
2. místo Simona Frydryšková
3. místo Monika Petřeková
1. – 2. třída – chlapci
1. místo Oldřich Míček
2. místo Jakub Ošťádal

3. místo Petr Rác       dále závodili Michal
Kaspar, Jan Staškovan, Vladimír Jemelka
3. – 4. třída – dívky
1. místo Kateřina Navrátilová
2. místo Blanka Prokešová
3. – 4. třída – chlapci
1. místo Roman Částečka
2. místo Viktor Hucel
3. místo Ondřej Bernkopf
dále závodili Jozef Pacek, Jirka Těšík, Mi-
chal Viliš, Ondřej Gowin
5. – 7. třída – dívky
1. místo Veronika Zapatová
2. místo Alexandra Šafránková
5. – 7. třída – chlapci
1. místo Vojtěch Šuba
2. místo Petr Jemelka
3. místo Patrik Stráňava
dále závodili René Mikel, Jan Langer

Ve škole se pořád něco děje. A to nemá-
me na mysli jen samotné vyučování, pro-
jekty, výlety nebo poznávací exkurze.

To, co jsme se naučili, dokážeme také
řádně zúročit. Proto jsme se přihlásili do ce-
lé řady soutěží a olympiád, abychom ukáza-

li, že v nás „něco dřímá“. A není toho zrov-
na málo. Dokážeme uspět ve vědomostních
soupeřeních i sportovních kláních.

Baví nás počítače a snad právě proto
jsme obsadili 2. místo v soutěži v počíta-
čové gramotnosti na SOU v Hranicích.

Ani šachy nám nejsou cizí, čehož je důka-
zem 2. a 3. místo v okrskovém kole. V dě-
jepisné olympiádě se nám podařilo probo-
jovat se až do krajského kola. V zeměpisné
soutěži v Lipníku začínáme patřit k favori-
tům – letošní 2. místo je toho důkazem. Již
tradičně také obhajujeme první místa
v soutěži Naší přírodou, kterou pořádá
Biologická stanice v Přerově a Zelená stez-
ka – Zlatý list v SPŠ lesnické v Hranicích. 

Druhým rokem jsme zapojeni do tzv.
házenkářské přípravky a začínáme bojo-
vat o místo na výsluní. Plavci jsme oprav-
du zdatní. V Mokré štafetě, organizované
Hranickou plovárnou, jsme stáli taktéž na
stupních nejvyšších. Malošci v mateřské
školce zase s plnou vervou bojovali v Olym-
piádě MŠ a získali přední umístění. A to je
jen výčet našich nejvýznamnějších úspě-
chů – držte nám pěsti, ať se daří dál!

Řadu soutěží a dalších akcí organizuje-
me za pomoci a podpory KRPŠ, za což jim
touto cestou moc děkujeme.

Tak, a to je od nás vše. Blíží se prázd-
niny, na které se už moc těšíme. Věříme,
že se škola i školka přes léto opět trošku
vyspraví a přivítá nás hezkým prostředím. 
Žáci a děti ze ZŠ a MŠ Hranice-Drahotuše

DĚTI ZÁVODILY NA DRAHOTUŠSKÉM OKRUHU

OKÉNKO DO ŠKOLY
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race U Jelena.

Starosta sboru Ladislav Koutný st.

Výstavba kanalizace stále pokračuje,
všichni víme, že je spojena s řadou nepří-
jemností (prach, bláto, překopy, problémy
s dopravou), proto je dobré si připome-
nout, že část kanalizace už je hotova.

NAPOJOVÁNÍ KANALIZACE

Každý majitel nemovitosti bude písem-
ně vyzván na schůzku do sálu hasičské
zbrojnice, tam bude sděleno, od kdy může
nemovitost napojit na splaškovou kanali-
zaci. Majitelé nemovitostí, kteří ještě ne-
byli vyzváni k napojení a k účasti na
schůzce, se nemohou zatím na kanalizaci
připojovat.

Zatím všechny stoky totiž nejsou pro-
pojeny a nejsou předány k užívání. Budou
napojovány postupně.

Do užívání je předána kanalizační sto-
ka v ul. Hranická, Boženy Němcové, ná-
městí Osvobození až po křižovatku. Ob-

jekty v této části se již mohou napojit na
splaškovou kanalizaci.

NÁSLEDNÉ ÚPRAVY KOMUNIKACÍ

Komunikace v majetku města Hranice,
které byly dotčeny výstavbou kanalizace,
budou opraveny v plné šíři asfaltovým po-
vrchem. Komunikace v majetku Olomouc-
kého kraje (tj. Hranická, Lipnická, Nádraž-
ní) budou opraveny nad výkopem do
původního stavu. Jak je již vidět v Hranic-
ké ulici, tam kde byly žulové kostky, tam
se dláždí zpět žulovými kostkami, tam,
kde byl asfaltový povrch, bude obnoven.

TERÉNNÍ ÚPRAVY

Prováděcí firma je povinna provést te-
rénní úpravy na plochách dotčených při
výkopech, včetně osetí trávou. Tyto práce
se ale budou dělat až po opravách komu-
nikací. Osadní výbor

AKCE NA KLUZIŠTI
14. 6. – fotbalový turnaj Železničářů –

od 8.00 hod
21. 6. – Country kapela VOCODE –

začátek v 18.00 hod
28. 6. – Western II – koňské soutěže

a soutěže pro děti
4. 7. – Dětský den – Konec školního

roku a začátek prázdnin

Úřad územního plánování připravuje
regulační plán pro lokality Drahotuše –
Nad vápenkami a Drahotuše – ulice Za-
hradní. 

Lokalita Nad vápenkami v Drahotuších
(ohraničená ulicí Lipnická, Tyršova, Ná-
dražní a Svatoplukova) a ulice Zahradní
jsou v územním plánu určeny pro výstav-
bu rodinných domů. Důvodem zpracování
regulačního plánu je stanovit podrobné
podmínky pro využití pozemků, pro umís-
tění a prostorové uspořádání staveb, pro
ochranu hodnot a charakteru území pro
vytváření příznivého životního prostředí,

tak aby část území v Drahotuších, lokalita
Nad vápenkami byla územně připravena
pro zájemce o stavbu rodinných domků. 

Regulační plán určuje, jak bude daný
prostor vypadat – jednak jde o způsob vy-
užití pozemku (na stavbu, komunikaci, za-
hradu atd…) a poté základní pravidla pro
výstavbu tzn: uliční čára, orientace hřebe-
ne střechy, přibližná výška stavby, umístě-
ní inženýrských sítí, parcelace pozemků.
Každý potenciální stavebník by se podle
tohoto plánu měl v zásadě orientovat, co
a kde může postavit. Jde o to, aby celá lo-
kalita měla jednotící ráz.

SOKOL DRAHOTUŠE
ODDÍL KOPANÉ

Vážení sportovní přátelé,
čas běží rychle a další sezóna je téměř za

námi. Ta letošní se nám nepovedla, nedaří
se nám mužstvo omladit. Věkový průměr
máme jeden z nejvyšších v soutěži, mladší
hráči nedokáží ty starší zatím nahradit. Vě-
řím však, že se to zlepší a opět budeme hrát
o místa v té vyšší polovině tabulky, kam
Drahotuše rozhodně patří. I přes nedobré
výsledky nás stále podporuje hodně fanouš-
ků, za což jim patří náš velký dík. Po 20. ko-
le (z celkem 22) máme na svém kontě jen
16 bodů za 4 výhry 4 remízy a 12 proher.

Zveme všechny fandy na naše hřiště
v sobotu 28. června v 11 hodin, kde se us-
kuteční dva přátelské zápasy v rámci oslav
730 let Drahotuš.

Týden před anenskou poutí se v našem
areálu uskuteční tradiční turnaj v kopané za
účasti tří mužstev. Ing. Bohdan  Lýsek  

Sokol Drahotuše-oddíl kopané

PRO ČÁSTI DRAHOTUŠ SE
PŘIPRAVUJE REGULAČNÍ PLÁN

SBOR DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ

KANALIZACE V DRAHOTUŠÍCH

DRAHOTUŠSKÉ
NOVINKY

ČÍSLO 11 LÉTO 2008

Vážení čtenáři Drahotušských novinek,
v roce 2008 si připomínáme 730. výročí první písemné zmínky o Drahotuších. 
Drahotuše jsou starobylou obcí, bohužel není doložena žádná zakládací listina, od které by se dalo odvíjet stáří obce napro-

sto přesně. Je velmi pravděpodobné, že zde původně existovala malá osada. V listině z 21. ledna 1278 rozhoduje ve sporu mezi
Pardusem a klášterem na Hradisku u Olomouce mj. i Bohussie de Drahothuss, marscalcus Morauie (Bohuš z Drahotuš, maršá-
lek moravský). Tato listina je považována za pravou, a proto je možné vztáhnout první zmínku o Drahotuších k datu jejího vzni-
ku, tj. k roku 1278. Toto datum jsme použili i my k letošním oslavám 730. výročí první písemné zmínky. 

Vzhledem k tomu, že rok 2008 je kromě toho ve znamení budování kanalizace, což s sebou přináší mnoho komplikací v do-
pravě, prach a bláto, nevábný vzhled naší obce, dovolte, abychom vám věnovali jako malou kompenzaci oslavy tohoto výročí.

Program oslav najdete na str. 3 těchto novinek, dostanete také do schránek pozvánku, kterou můžete využít k pozvání svých
příbuzných, známých nebo rodáků.

K výročí bude vydána pohlednice, kalendářík a také kniha o historii Drahotuš. Souborná publikace o Drahotuších spatřila
světlo světa naposledy v roce 1936. V letech 1974–1975 byla kniha připravována, ale k jejímu vydání nedošlo. Dluh je tedy spla-
cen letos, v roce 2008. Přestože v roce 2008 jsou Drahotuše místní částí Hranic a nejsou tedy samostatnou obcí, je určitě na-
místě připomenout si historii dávnou i nedávnou. Stejně tak je namístě zanechat písemný doklad pokolením budoucím, doklad to-
ho, jakými proměnami obec procházela. Poděkovat musíme PhDr. Jiřímu Lapáčkovi ze Státního okresního archivu Přerov, který
se ujal nelehké práce při shromažďování příspěvků a jejich redakci, stejně jako panu Miroslavu Černému i dalším autorům.

Všechny tyto tiskoviny budou v prodeji během dnů oslav, od 27. do 29. června 2008.
Doufáme, že nám vyjde počasí, že stavba kanalizace v co nejmenší míře naruší místa plánovaných akcí a hlavně, že vy, ob-

čané Drahotuš, se zúčastníte v hojném počtu. Hrdost na dějiny naší obce je namístě.
Vlasta Zapatová, předsedkyně Osadního výboru Drahotuše

Drahtoušská škola každoročně pořádá v rámci Svátku matek v květnu besídku, na které jak děti z mateřské školy, tak i školáci před-
vádějí, jak umí zpívat, tančit, hrát na hudební nástroje a recitovat. Další fotografii k této akci najdete na straně čtyři.
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