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Vážení spoluobčané,
Na letošní „pololetní“ vydání Drahotušských

novinek jste čekali až do podzimu, a to z jediného
důvodu – chtěli jsme do nich zahrnout vyhodnoce-
ní anketních dotazníků, které jste mohli vyplnit bě-
hem měsíce června. Děkujeme všem, kdo si našli
chvíli a své názory nám v anketě napsali. Dotazní-
ky budou podkladem zejména pro jednání s Měst-
ským úřadem v Hranicích. Na některé častěji ob-
jevované dotazy najdete odpovědi v tomto čísle
Drahotušských novinek.

Na jaře letošního roku byla ukončena největší
investiční akce posledních deseti let v Drahotu-
ších, a to kanalizace. Přes veškerá drobná úskalí
se vybudování kanalizace podařilo dotáhnout do
zdárného konce a za to patří velké poděkování
všem, kdo se připojili. Splnili jsme kvótu 90 %
obyvatel, kteří jsou připojeni na kanalizaci a vy-
účtování dotace z Evropské unie na výstavbu ka-
nalizace není ohroženo. Poděkování a uznání také
patří všem obyvatelům naší obce, protože více než
dva roky museli snášet stavební ruch, rozkopané
cesty a chodníky. Vlasta Zapatová

předsedkyně osadního výboru

BLESKOVÁ POVODEŇ. Nejhůře postiženými částmi Hranic při bleskové povodni 24. června 2009 byly Lhotka, Velká a Dra-
hotuše. Povodeň byla zákeřná, vylila totiž potoky, zatímco Bečva zůstala v klidu, takže varování lidem nepřišlo včas. Podobnou
povodeň už Drahotuše zažily v roce 2006. Stejně jako letos se jednalo o přívalové deště – spadlo velké množství vody na malém
prostoru. Fotografie jsou z ulice Novosady v Drahotuších

Výstavba kanalizace Drahotuše byla součástí velkého projektu akciové
společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, který nesl název „Zlepšení kva-
lity vod v oblasti soutoku řek Bečvy a Moravy“. Projekt byl spolufinanco-
ván Fondem soudržnosti Evropské unie. V rámci projektu byla rekonstruo-
vána a dostavěna kanalizace v Kojetíně, některé kmenové a hlavní uliční
stoky v Přerově, modernizována čistírna odpadních vod v Lipníku nad Beč -
vou a zcela nově vybudována kanalizace v Drahotuších. Projekt byl zahájen
na jaře roku 2007.

V Drahotuších se jednalo o lokalitu v regionu dosud zcela bez splaškové
kanalizace, navíc v rovinatém území s problémy i s odvodem vod dešťových.
Realizovaná kanalizační síť pokrývá svým rozsahem převážnou část této
městské části Drahotuše. S ohledem na rovinatý charakter území je stoková
síť doplněna pěti hlubinnými přečerpávacími stanicemi. Projekt byl rozdělen
na tři části, obsahem první části byl hlavní řad a 5 hlubinných přečerpávacích
stanic, obsahem zbývajících dvou částí pak dostavba stokové sítě pro napo-
jení téměř celého rozsahu stávajících nemovitostí. Odpadní vody jsou pak na-
pojeny na stávající gravitační přivaděč a čistírnu odpadních vod v Hranicích,
rekonstruovanou v letech 2000 – 2002. Celková délka realizovaných hlavních
řadů činí 7915 m, výtlaků od čerpacích stanic 927 m, veřejné části domov-
ních přípojek 2 904 m včetně 437 ks přípojkových šachet. Celkem se zatím
připojilo 375 domácností, ve kterých žije 90 % občanů Drahotuš. VaK

KANALIZACE DRAHOTUŠE
– ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
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V anketě, kterou uspořádal osadní výbor v červnu letoš-
ního roku, odpovědělo celkem 115 respondentů, dotazníky
vyplnilo 66 žen a 47 mužů.

Odpověď na otázku č. 1 – jestli a v jaké podobě zachovat po-
žární nádrž na náměstí, naznačuje graf 1. Nejvíce, 40 % respon-
dentů, je pro výstavbu nového vodního prvku.

Pokračovat v rekonstrukci náměstí si přeje 62 % respon-
dentů, nové chodníky 89 % respondentů. Zde se nejčastěji ob-
jevovaly ulice Lipnická, Nádražní a od náměstí k malému kru-
hovému objezdu, také Záchalupčí a Zahradní (viz graf 2, 3 a 3a).

Co se týče nového osvětlení (graf 4), řada respondentů se do-
mnívá, že je dostačující. Mezi ulicemi, kde by bylo vhodné
osvětlení doplnit, jednoznačně vede 30 hlasy ulice Zahradní. 

Také zájem o akce je značný, 75 % res pondentů uvedlo, že by
pořádání nejrůz nějších akcí uvítalo. Přesto je na tomto místě po-
třeba uvést, že řadu akcí místní organizace pořádají již dnes – na-
příklad Klub rodičů a přátel školy (ples školy, Drakiáda, cyklistické
závody pro děti a další), škola, Sbor dobrovolných hasičů, farnost,
řada akcí pro děti i dospělé se odehrává v areálu na kluzišti – o vel-
ké části těchto akcí informujeme i v Drahotušských novinkách. m

Vzhledem k tomu, že některé dotazy se
v anketních lístcích opakovaly, pokusili jsme
se shrnout odpovědi na ně do několika témat:

TĚLOCVIČNA A SÁL

Jedním z nejčastějších požadavků v an-
ketě byla nutnost existence nějakého sálu pro
kulturní a sportovní vyžití. Řada responden-
tů navrhovala vykoupit bývalý sál U Myšků.
V současné době se připravuje výstavba ví-
ceúčelového zařízení vedle školy (tělocvič-
na, sál), projekt pro stavební povolení je
hotový, čeká se na vyjádření stav. úřadu
Hranice. Tím bude stavba připravena
pro žádosti o dotace, například z EU. Sál
u Myšků není možné vykoupit – důvodem je
vysoká cena, nutnost oprav i malé využití
(nelze např. využít jako tělocvična ZŠ). Do-
mníváme se, že postavit stavbu „na zelené
louce“ s přesně specifikovanými požadavky,
je lepší, než opravovat starý sál, který je na-
víc nutno koupit od soukromého vlastníka.

SILNICE

Mnoho stížností se v anketě objevilo ta-
ké na stav silnic v obci, zejména silnic I. tří-
dy (Hranická, Lipnická). Vlastníkem těchto
silnic je Olomoucký kraj. Bohužel po dobu
záruky na kanalizaci (3 roky) ale nebude re-
konstrukce možná. Město Hranice však již
nyní žádá Správu a údržbu silnic Ol. kraje
o jejich opravu, aby se na ni „nezapomnělo“.

LÉKÁRNA
Protože Drahotuše jsou místní částí měs-

ta Hranice, ve kterém je lékáren na počet
obyvatel dostatek, lékárnu nikdo nemá zá-
jem otevřít kvůli malému obratu. Výdejnu
léků nepovolí Lékárenská komora z téhož
důvodu – v Hranicích je lékáren několik.

BANKOMAT
Město Hranice vstoupilo v jednání s pe-

něžními ústavy, které mají v Hranicích po-
bočky a v Drahotuších nejvíce klientů (Čes-
ká spořitelna a ČSOB), oba ústavy zamítly
žádost o instalaci bankomatu, a to z toho dů-
vodu, že náklady na instalaci a provoz ban-
komatu převyšují očekávané obraty.

KONCEPCE ROZVOJE
Několik připomínek bylo ke koncepci

rozvoje Drahotuš. Koncepce rozvoje míst-
ních částí byla zahrnuta v rámci zpracová-
ní „Programu rozvoje města Hranice“ v ro-
ce 2003, tehdy se do jeho přípravy mohli
občané zapojit. S přípravou programu po-
máhalo městu Centrum pro komunitní
práci střední Morava. Program stanoví
vše zásadní, co by mělo být ve střednědo-
bé budoucnosti řešeno. Co se v programu
objeví, zavazuje zastupitele a úředníky
v jejich další práci při používání peněz
z rozpočtu města. Program rozvoje města
Hranic pro období 2004–2010 (dále jen

Program) je střednědobým strategickým
plánem.

Zájemci se s tímto plánem mohou se-
známit na webových stránkách města:
http://www.mesto-hranice.cz/cs/pro-podni-
-katele//program-rozvoje-mesta/program-
rozvoje-mesta-hranic

Se situační analýzou místních částí pak:
http://www.mesto-hranice.cz/cs/pro-podni-
-katele//program-rozvoje-mesta/situacni-
analyzy

CHODNÍKY

Připravuje se rekonstrukce chodníku z ná-
městí směrem k malému rondelu a chodníku
v ulici Nádražní, v současné době je v pří-
pravě projekt na obě stavby. 

HODINY OSADNÍHO VÝBORU
PRO VEŘEJNOST

Tento požadavek je bohužel nesplnitel-
ný. Osadní výbor není úřad, je to prostřed-
ník mezi občany a městským úřadem, má
v podstatě stejnou úlohu jako komise rady
města, tedy poradní. Nemůže mít úřední
hodiny, protože všichni členové výboru
mají svá (jiná) zaměstnání. Náměty a při-
pomínky je možné odevzdávat písemně do
schránky naproti pošty. Co se týče názvu
osadní výbor, tento název je dán zákonem
o obcích, nesouvisí s velikostí či označe-
ním místní části. m
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DOTAZY Z ANKETY
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Myslím, že mohu s klidným svědomím říci, že školní rok
2008/2009 byl pro nás úspěšný. Podle školního vzdělávacího pro-
gramu DRAŠKA, který pravidelně hodnotíme, konzultujeme a do-
plňujeme tak, aby byl plnohodnotným materiálem pro kvalitní
výuku, učíme již druhým rokem a cíle, které jsme si zde vytýčili,
plníme.

Dařilo se i našim dětem – od těch nejmenších v mateřince až
po deváťáky. Účastnili jsme se řady olympiád a soutěží, kde žlu-
tá barva symbolizující naši školu v žádném případě nezanikla. Ba
naopak. Vzpomeňme alespoň poslední absolutní triumfy v závo-
dech dračích lodí či v Hranických hrách bez hranic.

Máme i spoustu plánů do budoucna. Snažíme se zapojovat do
celé řady projektů a grantů, abychom pomohli škole získat další
finanční prostředky např. na rozvoj kultury školy či nákup vý-
početní techniky. Věříme, že světlo světa časem spatří i pláno-
vané multifunkční zařízení, které by mělo sloužit škole i široké
veřejnosti jako tělocvična, sál, výstavní síň či divadlo.

Nadále se budeme snažit vylepšovat tvář školy, školky i škol-
ní jídelny. O prázdninách jsme ve všech budovách vymalovali
a opravili malby, vybavili školu dalším potřebným nábytkem,
zrekonstruovali část šaten, vyměnili podlahu a položili nové li-
no v jedné třídě základní a v jedné třídě mateřské školy, na chod-
bách základní školy jsme vyměnili radiátory, začneme postupně
vyměňovat osvětlení ve třídách. I v průběhu roku se budeme sna-
žit o to, aby se dětem ve škole líbilo a chodily do ní rády.

Dovolte, abych Vám všem touto cestou poděkovala za spoluprá-
ci a přízeň, kterou prokazujete naší škole, popřála krásnou dovole-
nou i dostatek času pro Vaše děti. Během pracovního roku není
vždy čas vyslechnout zážitky, problémy či přání svých dětí, popo-
vídat si s nimi. Ale čas věnovaný dětem není nikdy ztracený. Věřím,
že právě čas dovolených byl i časem společně prožitým, a že Vašim
dětem přibyly nejen krásné prázdninové zážitky, ale i rodičovské
pohlazení na duši. Za zaměstnance ZŠ a MŠ Drahotuše

Mgr. Dagmar Pospíšilová

Veřejné projednávání záměru vybudo-
vání dětského hřiště s mobiliářem v prosto-
rách tzv. kluziště se konalo v roce 2008. Na
základě tohoto setkání s občany byl vypra-
cován projekt. Ten byl kvůli finanční ná-
ročnosti rozdělen na dvě etapy a Drahotuše
se pokusí na toto hřiště získat dotaci.

Žádost o dotaci na vybudování hřiště
byla podána dne 27. dubna 2009 prostřed-
nictvím místní akční skupiny Rozvojové
partnerství Regionu Hranicko, poté dne
19. května 2009 proběhlo Veřejné slyšení
žadatelů, kde byl projekt představen čle-
nům Výběrové komise. Dne 12. června 2009
bylo e-mailem oznámeno pořadí projektů,
které byly doporučeny Státnímu zeměděl-
skému intervenčnímu fondu (dále jen SZIF)
k finanční podpoře, mezi kterými byl i pro-
jekt „A co děti? Mají si kde hrát? – Vybu-
dování dětského hřiště Drahotuše“. Žádost
byla následně předána na SZIF. Ten si dne
31. července 2009 vyžádal doplnění infor-
mací, které byly ve stanoveném termínu do-
plněny. V současné době čekáme na koneč-
né rozhodnutí SZIFu, které by mělo být
vydáno v průběhu října. 

PŘIPRAVUJE SE NOVÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

ZPRÁVY ZE ŠKOLY

Na fotografii loučení žáků deváté třídy v červnu 2009
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K dnešnímu dni má sbor základnu 59
členů. Letošní rok jsme začali hodnotící
výroční valnou hromadou.

Naše zásahová jednotka se letos účastni-
la lokalizace a likvidace tří požárů objektů
v Drahotuších. Ve dnech 24. a 25. června
jednotka likvidovala následky záplavy v de-
víti rodinných domech. Této akce se účastni-
lo osm členů, kteří byli na nohou od 21:45
hodin do 14:00 hodin následujícího dne.

Dále se naši členové zúčastňují škole-
ní, které pořádá okresní sdružení.

Náš sbor pořádal v dubnu 2. ročník Ve-
likonočního turnaje ve stolním tenise za

účasti 13 borců, z toho 2 žen, turnaj vyhrál
Zbyněk Kovalčík z Hrabůvky.

V květnu začal tzv. výcvikový rok pro
naše soutěžní družstvo mužů, toto druž-
stvo se zatím zúčastnilo sedmi závodů,
kde dosahují výborných časů.

Naše činnost je dobrovolná a tím pádem
velmi náročná na čas, který naši členové ve
vlastním volnu věnují sboru. Chtěl bych
proto poděkovat všem aktivním členům za
obětavou práci ve sboru a také děkuji zdej-
ším firmám a osadnímu výboru za pomoc
při naší činnosti. Za SDH Drahotuše

starosta sboru Ladislav Koutný

Drahotušské hřiště za školou začalo svoji „sezónu“ v květnu, kdy počasí dovolilo
fotbalistům i volejbalistům zahájit své tréninky venku. Tito jsou pravidelnými návštěv-
níky tohoto hřiště. Pravidelně hrávají kopanou někteří členové Sokola ale i široká ve-
řejnost. Volejbal zde trénují jak místní družstva, tak i některé hranické týmy, protože
v Hranicích nemají zase až takovou možnost si na kvalitním povrchu zahrát. Zájem
o tenis je v letošním roce opět velký, kdy je téměř každý den obsazený tenisty amatéry
nebo těmi zkušenějšími z Drahotuš, Hranic a okolí. Změnil se i správce hřiště, kdy po
třech letech správcovství Petra Podařila tuto funkci převzal pan Bohumil Thiel, kon-
takt na něj pro rezervaci některého z kurtů nebo odemčení hřiště je 731 284 162.

Drahotušští volejbalisté pokračují s vy-
soce nasazenou laťkou na turnajích v okolí.
Začalo to prosincovým turnajem ve Vše-
chovicích, kdy se při obhajobě předloň-
ského vítězství dostali do finále s týmem
S.A.K.O. z Bystřice pod Hostýnem, které-
mu nakonec podlehli a odvezli si z toho-
to halového turnaje pohár za druhé místo.
V letošním roce to bylo pár halových tur-
najů v Hranicích, turnaj MaM Cup, kde ob-
sadili 4. místo, z Bělotína si odvezli 2. mís -
to, ve Slavíči byli na druhém místě a druhý
drahotušský tým na osmém místě. Z turnaje
z Milotic si dovezli pohár a s ním třetí místo.

V sobotu 8. srpna 2009 připravili spo-
lečně volejbalisté Drahotuš a Těžkého mí-

če z Hranic tradiční letos již 4. ročník vo-
lejbalového turnaje „Drahotušská smeč“
na hřišti za místní základní školou. Od říj-
na do dubna trénovaly Drahotuše v hale
v Hranicích a už se moc těší, až vyroste
nová víceúčelová sportovní a kulturní ha-
la v Drahotuších, kterou určitě budou rádi
využívat. V letních měsících trénují něko-
likrát týdně na hřišti za základní školou.

Pro ty, kdo by se chtěli seznámit s vo-
lejbalovým děním v Drahotuších blíže,
jsou zde k dispozici webové stránky klubu,
kde jsou přehledy a informace o dění na
turnajích i mimo ně. www.volejbaldraho-
tuse.tym.cz 

Za volejbal Drahotuše, Petr Podařil

Jarní sezóna se nám moc nevydařila, asi
potřebujeme do družstva více mladší krve…
Ve 22 zápasech jsme získali jen 24 bodů za
7 výher, 3 remízy a 12 proher při skóre
40:75. Na návštěvnosti našich zápasů se na-
še výsledky naštěstí moc neprojevily, což
nás těší, ale zároveň i trochu děsí – nevíme,
zda fanoušci nechodí víc na pivo a občer-
stvení než na fotbal. Každopádně jsme rá-
di, že nám fandí v tak hojném počtu.

Věříme, že se nové dresy líbí. Také
ochranná síť za bránou u bufetu se velmi
osvědčila. Dotace od města Hranice, které
dostáváme přes osadní výbor, budeme na-
dále využívat ke zvelebování fotbalového
areálu, v budoucnu plánujeme jeho oplocení.

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

Ing. Bohdan Lýsek 
Sokol Drahotuše-oddíl kopané

Kluziště Drahotuše jako centrum volné-
ho času připravilo pro své návštěvníky v le-
tošním roce spoustu akcí:

17. ledna – soutěž o nejlepší drahotuš-
skou slivovici. Vyhrál Pravoslav Uřinovský.

30. dubna – pálení čarodějnic, rej masek
9. května – dětské sportovní odpoledne
30. května – dětský den za účasti koní-

ků a dobrovolných hasičů z Hranic, kteří
vytvořili pro děti pěnu

13. června – turnaj v malé kopané dra-
hotušských a hranických družstev

30. června – slavnostní otevření petan-
gového hřiště

4. července – konec školního roku aneb
Hurá prázdniny jsou tu – dětské odpoled-
ne na kolech a koloběžkách.

Řadu akcí na kluzišti připravili i o prázd-
ninách, například recesní Vánoce, Wester-
nové odpoledne nebo fotbalový zápas Mu-
ži versus Ženy. Objevilo se zde také hřiště
na petanque.

Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ V DRAHOTUŠÍCH

DRAHOTUŠSKÉ HŘIŠTĚ ZA ŠKOLOU

ÚSPĚCHY DRAHOTUŠSKÉHO VOLEJBALU

SOKOL DRAHOTUŠE
– ODDÍL KOPANÉ

KLUZIŠTĚ DRAHOTUŠE
Centrum volného času

PODZIMNÍ AKCE
Drakiáda – 11. října ve 14 hodin, sraz
za školou v ulici Zahradní
Večerní procházka kolem Drahotuš –
7. listopadu v 17 hodin, sraz za školou
v ulici Zahradní 
Obě akce pořádá Klub rodičů a přátel
školy a jsou určeny hlavně dětem.
Lampionový průvod k výročí vzniku
samostatného Československa se koná
v pondělí 26. října, čas bude upřesněn
na plakátech, na závěr průvodu ohňová
show skupiny Historika z Rožnova p. R.
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