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ČÍSLO 13 ZIMa 2008

OSADNÍ VÝBOR
Prosíme spoluobčany, aby své připo-

mínky podávali v písemné formě a vha-
zovali je do schránky, která je umístěna
v chodbě u pošty – pro případné jedná-
ní s Městským úřadem v Hranicích bu-
de mít osadní výbor s písemnými při-
pomínkami v ruce lepší jednací pozici.

Děkujeme za pochopení
Osadní výbor Drahotuše

Vážení občané Drahotuš,
čas adventní nastal, rok se s ro-
kem sešel a proto mi dovolte po-
přát Vám všem klidné a veselé
prožití svátků Vánočních a do no-
vého roku mnoho úspěchů, poho-
du, zdraví, štěstí. Mnoho příjem-
ných chvil prožitých v roce 2009
Vám přeje

Mgr. Miroslav Wildner
starosta města Hranic

PŘIPRAVUJEME
OPĚT ANKETU

Na jaře roku 2009 bychom chtěli zopakovat
anketu mezi občany. Poprvé jsme ji uspořádali
v roce 2003 a rádi bychom po pěti letech porov-
nali názory občanů. Prosíme vás proto, jak mile
se ve vaší poštovní schránce objeví dotaz níky,
zkuste najít čas na jejich vyplnění. Předem vám
děkujeme. Osadní výbor Drahotuše

První adventní neděli, 30. listopadu, si mnozí spoluobčané ne-
nechali v kostele sv. Vavřince ujít koncert Spirituál kvintetu, usku-
pení, které letos slaví 45 let své existence. Zájem o tento koncert
byl obrovský, a to nejen v Drahotuších, ale i v Hranicích a okolí
– proto byl také během týden vyprodán. Koncert této hudební le-
gendy byl závěrečnou tečkou za rokem, ve kterém jsme si připo-
mínali výročí první písemné zmínky o Drahotuších.

Foto: Tomáš Gladiš
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STRANA 2 OBEC, ŠKOLA

Na město Hranice jsme adresovali několik
častých dotazů, týkajících se kanalizace a po-
žádali jsme o odpovědi na ně. Odpovídal Ing.
Jindřich Mrva, výrobně technický náměstek
VaK Přerov. Bohužel přímo z MěÚ jsme
upřesňující odpovědi nedostali.

Můžete nám sdělit harmonogram oprav
ulic?

V současné době se asfaltuje a do 15. 12.
2008 máme příslib zhotovitele, že budou ko-
munikace opraveny s výjimkou Zahradní ulice,
kde bude jen zapraveny rýha, aby byla komu-
nikace připravena pro zimní údržbu. Asfalto-
vání bude provedeno na jaře roku 2009.

Proč jsou ulice měsíc zavřené a nikdo
na nich nepracuje?

Zhotovitel začal práce ještě před splně-
ním kvalitativních předpokladů – kladných
výsledků monitoringů, aby urychlil práce.
Vzhledem k tomu, že musel opravovat záva-
dy, došlo k pozdržení asfaltování a měl prob-

lém po opravách zajistit asfaltování z důvo-
du plné kapacity svého subdodavatele.

Kdo z MěÚ stavbu kontroluje a proč ne-
tlačí na prováděcí firmu kvůli termínům?

K tomuto bodu uvádíme, že celá stavba
měla oficiálně končit v září 2009, takže stav-
ba je v předstihu téměř rok. V současné do-
bě se pracuje pouze na Zahradní ulici a ulici
V poli, tyto ulice by byly do konce srpna
2008 hotovy, kdyby z důvodu rozšíření o vý-
stavbu dešťové kanalizace v Zahradní nedoš-
lo k odkladu provádění splaškové kanalizace.

Které ulice budou v plné šíři s novým
asfaltovým povrchem? Jaký povrch bude
na ulicích, které nebudou s novým asfalto-
vým povrchem a o které ulice se jedná?

V rámci stavby je povinností zhotovitele
provést podle podmínek opravu do původního
stavu podle podmínek Ekoltesu Hranice – nad
rýhou plus rozšíření plus doměrky k okraji
menší než 1 m. Za přispění města byla prove-

dena celá komunikace v Tylově, Tyršově ulici
a v Novosadech a domlouvají se další změny
v rámci schválených finančních prostředků.

Budou opraveny chodníky poničené
při výstavbě kanalizace a jak? Co se bude
dít se zelení okolo komunikací poničené
při výstavbě kanalizace?

Chodníky a zeleň poničené při výstavbě
opraví zhotovitel na své náklady. Mnoho
škod ale vzniklo neukázněností řidičů, kteří
přes zákazy vjížděli na staveniště a rozjezdi-
li chodníky a zeleň. Do chodníků a zeleně
rovněž zasahují občané při napojování ne-
movitostí, je povinností uvádět vše zpět do
původního stavu.

Je možno nahlásit poničená místa chod-
níků a kde?

Poškozená místa, pokud byla přímo stav-
bou poničena, je možno nahlásit přímo na
stavbě stavbyvedoucímu popř. prostřednic-
tvím osadního výboru Drahotuše.

V červnovém čísle Drahotušských novi-
nek jsme vás informovali o celé řadě úspě-
chů dětí z drahotušské školy v soutěžích
a sportovních turnajích a věříme, že i vás
tyto úspěchy potěšily a opět dokázaly, že
„drahotušáci“ nestojí v žádném případě na
chvostu, ale na předních místech nejrůzněj-
ších klání. Notnou dávku potřebného sebe-
vědomí, hrdosti a sounáležitosti s naší ško-
lou zajisté přidá žákům i fakt, že od nového
roku 2009 budou školu reprezentovat v dre-
sech, které ponesou logo drahotušské ško-
ly. Nákup takového vybavení není právě
levnou záležitostí. Oslovili jsme řadu firem,
které přispěly finančními částkami a po-
mohly nám nákup dresů uskutečnit. Děku-
jeme proto touto cestou ještě jednou násle-
dujícím sponzorům: Rychlý TOM, Oresi,
Armatury Group, Pony Fantasy, Pneuservis
Pepernik a Zapata.

Dopolední hodiny trávíme společně ve
vyučování – na tom není nic neobvyklého.
O tom, že je naše výuka protkána nejrůz-

nějšími netradičními způsoby práce, jsme
se již v předcházejících číslech Drahotuš-
ských novinek také zmiňovali. Ale co od-
poledne? Co děláme „po vyučování“?

Naše školička sice nepatří co do počtu
dětí k těm velkým, ale co se týče nabídky
mimoškolních činností můžeme s klidným
svědomím konstatovat, že nabízíme tako-
vé množství kroužků, které je srovnatelné
s většími školami.

Tento fakt je dán velkou ochotou pe-
dagogů věnovat se dětem i ve volném ča-
se a také dobrou spoluprací s hranickým
Domem dětí a mládeže. Na své si přijdou
děti milující sport, hudbu, tanec, výtvarné
umění i jazyky, a to nejen v základní ško-
le, ale i v mateřince.

A jaké kroužky nabízíme? Posuďte sami:
V ZŠ – Hrátky s písmenky I, II. (dys lek -

tická péče), Hrátky s písmeny (logopedická
péče), Flétna I., II., Keramika, Dívčí klub I.,
II., Country tance, Florbal – fotbal, Práce na

PC, Angličtina hrou, Roztleskávačky, Fran-
couzština, Klub mladého diváka, Taneční,
Cvičení z matematiky, Vybíjená – volejbal.

V MŠ – Kroužek předškoláků, Angličtina.

Přijďte se za námi podívat a přijměte
zároveň pozvání na Den otevřených dve-
ří, který se koná 15. ledna 2008. Na ten-
to měsíc připravujeme i řadu akcí pro bu-
doucí prváčky, na které se budeme moc
těšit v den zápisu do I. třídy, tj. 23. ledna
2009. Pokud chcete být aktuálně informo-
váni o životě naší školy, podívejte se na
www.zsdrahotuse.unas.cz. Webové strán-
ky postupně obměňujeme a snažíme se je
pravidelně aktualizovat a přinášet tak ve-
řejnosti novinky o ZŠ a MŠ v Drahotuších.

Na úplný závěr nám dovolte popřát
Vám krásné Vánoce, vše nejlepší do nové-
ho roku 2009 a vyjádřit díky za to, že za-
chováváte přízeň naší škole.

Děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ
Hranice IV-Drahotuše

VŠE CO VÁS ZAJÍMALO OHLEDNĚ KANALIZACE

CO DĚLÁME „PO VYUČOVÁNÍ“
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VÁNOČNÍ AKCE STRANA 3

ŠKOLNÍ PLES
Tradiční ples ZŠ a MŠ Drahotuše se

koná v pátek 20. února v Zrcadlovém
sále hranické vojenské akademie. Ples
pořádá škola společně s Klubem rodičů
a přátel školy. Předprodej vstupenek je
od 2. února ve škole. Hraje RK Band.

ZŠ a MŠ Drahotuše pořádá o jarních prázdninách, tj. ve dnech 1.–7. března 2009
Lyžařské prázdniny, již tradičně ve Velkých Karlovicích. Jde o lyžařský výcvik vhod-
ný pro začátečníky i pokročilé pod vedením zkušených instruktorů, a to jak na lyžích,
tak i na snowboardu. Přihlášky je možné vyzvednout v kanceláři školy.

ŽIVÝ BETLÉM

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Není to zbytečné?
Není to zbytečné, v době Vánoc, kte-

ré oplývají mnohými, pomalu blednou-
cími symboly přicházet s něčím novým?

Nebylo to zbytečné! Rozzářené oči
dětí, radost starších a mnoho úsměvů,
nám všem i vloni dokázaly, že to nebylo
zbytečné.

Spojit lidi různých národností, lidi ne-
známé a cizí, alespoň na chvíli probudit
to dobré, co je v nás ukryto...

(www.betlemskesvetlo.cz)
I letos si můžete přijít zapálit svíčku

od Betlémského světla do předsíně dra-
hotušského kostela v neděli 21. prosince
nebo na Štědrý den 24. prosince po celý
den.

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
• 24. prosince: Otvírání Betléma Pot-
štát 13:30 h, Partutovice 14:00 h, Draho-
tuše 15:00 h
• „Půlnoční“: Jezernice 18:30 h, Louč-
ka 20:15 h, Potštát 20:00 h, Drahotuše
22:00 h,Partutovice 22:00 h
• Na Narození Páně 25. prosince: mše
sv. tak jako v neděli: Drahotuše 7:50 h,
Jezernice 8:00 h, Loučka i Partutovice
9:30 h, Podhoří a Potštát 11:00 h
• Na Štěpána 26. prosince: Drahotu-
še, Partutovice, Potštát a Jezernice jako
25.12., Loučka 9:00 h, Podhoří 10:00 h.
• O svátku Sv. Rodiny v neděli 28. pro-
since a na Nový rok 1. ledna tak jako
25.12.
• Kostel v Drahotuších bude kromě
bohoslužeb otevřený též 25. a 26. 12. od
15:00 do 17:00 h.

NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ
FARNOSTÍ

V kostele v Drahotuších je za 35 Kč
k zakoupení nástěnný kalendář farností
spravovaných z Drahotuš. Kromě dění
církevního roku, svátků a slavností jsou
zde uvedeny termíny poutí, hodů a doží-
nek v těchto farnostech i některé větší
akce zde organizované (společenský ve-
čer, farní den, poutní zájezdy aj.) a vý-
znamné poutě na Hostýně. Po předcho-
zích dvou vydáních je kalendář tentokrát
doplněn fotkami 17 kaplí a filiálních
kostelů, které též v rámci farních koste-
lů spadají do naší správy.

P. Radomír Šidleja, farář Drahotuše

Sportovní klub Kluziště Drahotuše pořádá v sobotu 27. prosince 2008 Vánoční tur-
naj v šipkách, začátek v 15:00 hodin. Dále zveme všechny děti a rodiče na zimní brus-
lařskou sezónu (až pokud dovolí počasí!) Bruslení pro veřejnost 9:00–20:00 hodin,
k dispozici vyhřátá šatna a čaj. Děkujeme všem našim příznivcům a hostům za přízeň,
přejeme krásné prožití Vánočních svátků a šťastný nový rok. Roman Jahn

Fotografie z úspěšných akcí

26.12. - “na Štìpána” 

v 15:00

v DRAHOTUŠÍCH
na námìstí 

SK KLUZIŠTĚ DRAHOTUŠE

LYŽAŘSKÉ PRÁZDNINY 2009
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Drahotušské hřiště za školou začalo svoji „sezónu“ již v dubnu, kdy počasí dovolilo
fotbalistům i volejbalistům zahájit své tréninky venku. Tito jsou pravidelnými návštěv-
níky tohoto hřiště. Pravidelně hrávávají kopanou někteří členové Sokola, ale i veřejnost.
Volejbal zde trénují jak místní družstva, tak i některé hranické týmy, protože v Hrani-
cích nemají zase až takovou možnost si na kvalitním povrchu zahrát. V letošním roce
velmi vzrostl zájem o tenisový kurt, kdy je téměř každý den obsazený tenisty amatéry
nebo těmi zkušenějšími z Drahotuš, Hranic a okolí. V době školního vyučování je nav-
štěvován v odpoledních a večerních hodinách, přes letní prázdniny a o víkendech si cho-
dívají zájemci zahrát i dopoledne. Na stránkách www.drahotuse.unas.cz/hriste je aktu-
alizován kalendář, kde si zájemci hlídají a vidí, kdy je hřiště volné a podle toho si
rezervují termín, hlavně na tenis.

Nyní je hřiště zazimováno a své brány znovu otevře veřejnosti v dubnu 2009, ja-
kmile počasí dovolí. Petr Podařil, správce hřiště

Drahotušští volejbalisté mají za sebou
velmi úspěšnou sezónu. Začalo to prosin-
covým turnajem, kdy s přehledem vyhráli
turnaj ve Všechovicích, dále následovaly
první místa z turnajů v Klokočí, Lučicích
a Bělotíně. Krásná druhá a třetí místa si
dovezli z Bělotína, Slavíče a Bystřice pod
Hostýnem. V letošním roce se zúčastnili
celkem 15 turnajů, kde se opravdu za své
podané výkony nemusí vůbec stydět. Do
konce roku je ještě čeká tradiční Mikuláš-
ský turnaj ve Všechovicích, kde budou ob-
hajovat loňské první místo.

V sobotu 2. srpna 2008 uspořádali spo-
lečně volejbalisté Drahotuš a Těžkého mí-
če z Hranic tradiční volejbalový turnaj
„Drahotušská smeč“ na hřišti za místní
základní školou, který již byl letos 3. roč-
níkem. Utkalo se na něm 10 družstev ze
širokého okolí, které předvedly velmi so-
lidní úroveň. Drahotuše nastoupily s dvě-
mi družstvy, z nichž jedno mělo obhájit pr-
venství z loňského roku. Hra ve skupině
jim vycházela, ale pak v systému pavouk

se jim přestalo dařit a nakonec obsadili
4. místo. Turnaj vyhrálo družstvo Stříteže.
Už se všichni těšíme na příští rok, kdy se
Drahotuše opět pokusí zabojovat o přední
příčky.

V letních měsících drahotušští volejba-
listé trénují několikrát týdně na hřišti za
základní školou, v zimním období navště-
vují jednou týdně tělocvičnu v Hranicích.

Od letošního října jsem začal také při-
pravovat a vést mladé talenty ze základní
školy v kroužku volejbalu, kterému se vě-
nují jednou týdně v drahotušské tělocvič-
ně. Jedná se o žáky ze 7.–9.třídy, kteří by
se mohli již v jarních měsících objevit na
některých školních turnajích ve volejbale
v Hranicích a okolí. Pevně věřím, pokud
bude jejich píle taková, jako doposud, že
za pár let budou s přehledem konkurovat
současným volejbalistům z Drahotuš. Ti,
kdo by měli zájem o volejbal, najdou kon-
takt a další informace na webových strán-
kách www.volejbaldrahotuse.tym.cz 

Za volejbal Drahotuše Petr Podařil

SOKOL DRAHOTUŠE
– ODDÍL KOPANÉ
Čas běží hrozně rychle a my za sebou

máme polovinu další sezóny. Děkujeme
všem našim sponzorům a fanouškům za
výraznou podporu v podzimní části okres-
ní fotbalové soutěže. Naše zápasy navští-
vilo opět velké množství diváků.

Sehráli jsme 11 zápasů, ve kterých jsme
získali 13 bodů (4 vítězství, 1 remíza, 6 pro-
her) a jsme na 7. místě z dvanácti mužstev. 

Ve spolupráci s osadním výborem jsme
díky příspěvku od města Hranice mohli in-
vestovat do bezpečnosti diváků. Za bránu
u bufetu jsme umístili ochrannou síť, kte-
rá tam opravdu chyběla. 

Na jarní část sezóny máme pro diváky
připraveno překvapení v podobě nových
dresů, které jsme pořídili také z dotace od
města Hranic. 

Termín zahájení jarní části zatím nezná-
me. Fanouškům ho včas oznámíme a těší-
me se na shledanou na našem prvním jar-
ním utkání doma proti Sokolu Černotín. 

Zachovejte nám prosím svou přízeň
a choďte nás pravidelně podporovat, pokud
možno nejen na domácí zápasy. 

Ing. Bohdan Lýsek 
Sokol Drahotuše-oddíl kopané

SBOR
DOBROVOLNÝCH

HASIČŮ DRAHOTUŠE
Sbor pořádá společenské a sportovní

akce v obci a také se zúčastňuje akcí ji-
ných pořadatelů. Ale jeho prvořadým úko-
lem je zajišťovat požární ochranu majetku
a osob v obci. Naše zásahová jednotka,
která má 13 členů, zasahovala při požáru
unimo-buňky za kluzištěm, dále při požá-
ru travního porostu u trati Českých drah
u Slavíče a 2.–3. prosince zasahovala při
požáru kůlny v Hranické ulici.

Sbor dobrovolných hasičů má nyní 61
členů. V roce 2008 uspořádal Velikonoční
turnaj ve stolním tenise, sběr kovového
odpadu, uctil památku patrona hasičů sv.
Floriána. 

Družstvo mužů se zúčastnilo 12 pohá-
rových soutěží v požárním sportu. Sbor
se zúčastnil aktivně oslav 730 let od prv-
ní písemné zmínky o Drahotuších. Sbor
pořádal již XVI. ročník pohárové soutěže
„O putovní pohár V&K servisu“.

Také bychom chtěli poděkovat všem
sponzorům, kteří nás podporovali v naší
činnosti, a to: Trey, Pony Fantasy, HVH
Komaxit, Město Hranice, Presbeton, Osad-
ní výbor Drahotuše.

Starosta SDH Drahotuše
Ladislav Koutný st.

DRAHOTUŠSKÉ HŘIŠTĚ ZA ŠKOLOU

VELMI ZDAŘILÁ SEZONA
DRAHOTUŠSKÉHO VOLEJBALU
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