
DRAHOTUŠSKÉ
NOVINKY

ČÍSLO 15 ZIMA 2009

Vážené dámy, vážení pánové,
dnes dostáváte do poštovních schránek zimní vydání Drahotušských novinek roku 2009.
Každý konec roku patří k rekapitulaci uplynulého období. Proto se o to pokusím i teď.

V letošním roce se v Drahotuších dokončila největší investiční akce posledních let – splašková kanalizace obce. Je dokončen
návoz ornice remízku v ulici V poli včetně výsadby stromků. Výsadba zeleně pokračovala v celé obci – v ulici Nábřežní, Nádraž-
ní, Novosady, v okolí kluziště. V budově Osadního výboru jsou vyměněna okna a vstupní dveře, je dokončený chodník v parku
u nádraží a do konce roku bude hotový chodník z náměstí ke kruhovému objezdu směrem na Rybáře.

A co nás čeká příští rok? Osadní výbor bude dál organizovat tyto kulturní akce – Svátek matek, Oslava dne vítězství, Oslava
vzniku republiky s lampionovým průvodem, Vánoční koncert, rozsvěcení vánočního stromu, vydávání Drahotušských novinek.
V roce 2010 se počítá s těmito investičními akcemi – oprava místnosti Osadního výboru, vybudování dětského hřiště na kluzišti
a zahájení prací na výstavbě veřejného osvětlení v Zahradní ulici.

Budeme se snažit, aby započaly projektové práce pro rekonstrukci komunikace Hranické a Lipnické ulice včetně cyklostezky,
parkovacích míst a návrh zeleně okolo cesty.

Snad se bude práce dařit a naše obec bude zase o krůček dál.

Za sebe i za celý Osadní výbor v Drahotuších Vám všem přeji příjemné prožití vánočních svátků a štastný Nový rok 2010.
Vlasta Zapatová, předsedkyně Osadního výboru

Budování chodníku k rondelu U Jakuba

DRAHOTY 15:DRAHOTUŠE_14 24.11.2009 7:55 Stránka 1



STRANA 2

Rozvojové partnerství / Nejméně 9 miliónů korun poputuje
v příštím roce do regionu Hranicko díky Programu LEADER
„Měníme Hranicko“ . Jde o dotační prostředky na projekty žada-
telů hned z několika oblastí.

V harmonogramu se počítá s vyhlášením Výzvy v březnu, s uzá-
věrkou pak na konci dubna 2010, tak aby mohly být schválené pro-
jekty zrealizovány v období podzim 2010 – podzim 2011. 

Místní akční skupina (MAS) Rozvojové partnerství Regionu
Hranicko jako vyhlašovatel programu v těchto týdnech rozhodu-
je, které oblasti v roce 2010 podpoří a umožní tak žadatelům zís-
kat dotaci. Proto chce získat přehled o projektových záměrech
potenciálních žadatelů z regionu Hranicko. Díky tomu bude Pro-
gram LEADER pro rok 2010 nastaven tak, aby bylo podpořeno
maximum plánovaných záměrů, přetvořených v Žádosti o dota-
ci z Programu LEADER.

Rozvojové partnerství proto žádá všechny, kdo uvažují
o projektovém záměru v oblastech:

• Rozvoj zemědělských podniků
(stavby, technologie, dotace 40–60 %).

• Lesnická technika (traktory, přívěsy, nástavby, dotace 50 %)
• Rozvoj cestovního ruchu

(penziony, ubytovny, agroturistika, hipostanice, dotace 60 %)
• Pěší trasy a hipostezky

(naučné, tematické, koňské stezky, dotace 90 %)
• Zakládání a rozvoj malých podniků

(stavby, vybavení, stroje, dotace 60 %)

aby informovali kancelář MAS nejpozději do 10. 12. 2009
a představili blíže své vize. 

Kontaktní osobou je manažer MAS František Kopecký
(f.kopecky@regionhranicko.cz, tel.: 773 583 020, případně
osobně v kanceláři Rozvojového partnerství na Tř. 1. máje 2063
v Hranicích) Stačí také vyplnit jednoduchý formulář na adrese
www.regionhranicko.cz/projektove-namety. Bližší informace na-
leznete na webu www.regionhranicko.cz/leader.

Kultura / Stolní kalendáře na rok 2010,
věnované tentokrát sochařským pracem
v Hranicích a okolí, vydalo město Hranice.
Snímky nafotil Tomáš Pospěch.

Naleznete zde fotky nejen z Hranic, ale
i z Drahotuš, Lhotky, Rybářů, Slavíče, Stře-
dolesí, Uhřínova, Valšovic či Velké. V sou-
časnosti víme o více než stovce různých
křížů, reliéfů, pomníků, drobných kapliček
a jiných sochařských objektů. V tomto ka-
lendáři z nich bylo představeno 53 těch nej-
atraktivnějších. Kromě vyobrazení nale-
znete v kalendáři i stručný popis díla. Texty
k fotografiím zpracoval Jiří J. K. Nebeský
a Tomáš Pospěch.

Kalendář bude k dostání v hranických
knihkupectvích a v Městském informač-
ním centru. Kromě této publikace je v nich

k dostání i řada dalších knih o Hranicích.
Jde například o knihu „Osudové osmičky
20. století v Hranicích“, již dříve to byla
„Historie hranických domů“, dále kniha po
osobnostech, pochovaných na místních
hřbitovech (Hřbitovy v Hranicích a Dra-
hotuších) a také kniha Drahotuše – histo-
rie a přítomnost.

Nejnovější knihou, na jejímž vydání se
město podílelo, je výpravná publikace
„Výtvarní umělci města Hranic“. V pub-
likaci jsou informace o desítkách umělců,
kteří v Hranicích působili v minulosti
i současnosti a také řada reprodukcí.

Přehled knih o Hranicích naleznete na
webových stránkách města (www.mesto-
-hranice.cz v rubrice pro turisty – město
Hranice – literatura o Hranicích).

NABÍZENÉ PROSTORY
K PRONÁJMU

Rada města Hranic schválila záměr na
pronájem II. nadzemního podlaží v budo-
vě čp. 48 Náměstí Osvobození Hranice IV.
Drahotuše (v přízemí sídlo obvodní lékař-
ky a zubaře) za účelem vybudování a pro-
nájmu bytu a to především za podmínky,
že žadatel uhradí částku odpovídající zá-
loze na nájemném ve výši 430 tis. Kč, ta-
to částka bude odepisována vzájemným
zápočtem k nájemnému.

Žadatelé mohou svou žádost uplatnit
i za účelem vybudování a pronájmu ne-
bytových prostor – např. kanceláře, malé,
tiché provozovny apod. Žadatelé vyplní
žádost, kterou obdrží na odboru sprá-
vy majetku MěÚ Hranice, Pernštejn-
ské nám. 1, kancelář č. 313, referent
Marie Kaiserová, telefon 581 828 235.

V HRANICÍCH PŘÍŠTÍ ROK DAŇ
Z NEMOVITOSTÍ NESTOUPNE
Finanční / Výška daně z nemovitostí zůstane v Hranicích v příštím roce stejná jako

letos. Městské zastupitelstvo totiž na svém listopadovém jednání zrušilo místní koefi-
cient, který již pro letošní rok daň zdvojnásobil. Tento koeficient stanovili zastupitelé
Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2008 ve výši 2.

Jenže letos došlo ke změně zákona o dani z nemovitostí. Touto změnou navýšil Par-
lament ČR daně z nemovitostí od příštího roku také na dvojnásobek. Celkově by tak
v roce 2010 došlo ke kumulaci obou změn a daň by se zvýšila 4x proti roku 2008. Pro-
to zastupitelé místní koeficient zrušili obecně závaznou vyhláškou č. 7/2009. Výše da-
ní z nemovitostí v Hranicích se tak příští rok měnit nebude a zůstane stejná jako v ro-
ce letošním.

MĚSTO VYDALO KALENDÁŘ
HRANIC A DALŠÍ PUBLIKACE

Městský úřad / Další materiály, které by sloužily k doplnění filmového archivu
města, vyhledává místní televize. Proto chceme požádat občany, kteří mají doma staré
filmové záběry z různých akcí nebo, kde jsou zachyceny zajímavé lokality v Hranicích,
aby je zapůjčili k jejich digitalizaci.

Za dosud poskytnuté materiály a vstřícnost děkujeme. Kontakt: Petr Bakovský, tel.:
581 828 117, mail: petr.bakovsky@mesto-hranice.cz.

PROGRAM LEADER MAPUJE ZÁJEM O DOTACE

TELEVIZE DOPLŇUJE ARCHIV

ZŠ a MŠ Drahotuše pořádá každo-
ročně ve spolupráci s rodiči LYŽAŘ-
SKÉ PRÁZDNINY. Ty letošní se ko-
nají od 7. března do 13. března 2010,
v hotelu Lúka, Velké Karlovice-Soláň
(www.hotelluka.cz). Děti zde budou uby-
továny ve čtyřlůžkových pokojích, které
mají vlastní sociální zařízení. Na programu
je lyžařský výcvik pod dohledem zkuše-
ných instruktorů, a to jak na lyžích, tak i na
snowboardu. Bližší podrobnosti zájemcům
sdělí v základní škole, kde budou také k di-
spozici přihlášky. Vyplněné přihlášky je
nutno odevzdat do 31. ledna 2010.

ŠKOLNÍ PLES
Ples ZŠ a MŠ Drahotuše, který společně

se školou pořádá Klub rodičů a přátel ško-
ly, se koná V PÁTEK 19. ÚNORA 2010
v Zrcadlovém sále bývalé vojenské akade-
mie v Hranicích (vchod do sálu je z Hranic-
ké ulice). Předprodej vstupenek a místenek
14 dní před plesem ve škole.

LYŽAŘSKÉ PRÁZDNINY
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Sešel se den se dnem a za dveřmi jsou
Vánoce, pro většinu z nás nejkrásnější svát-
ky v roce. I my, školáci a předškoláci, se na
toto období pečlivě připravujeme a těšíme.

A protože chceme, aby byly spokojené
všechny děti, jsme členy hnutí STONOŽ-
KA, které pomáhá v oblastech postižených
válkami. Sešli jsme se a namalovali pro to-
to hnutí 160 přání, která budou rozeslána
po celém světě.

Advent přivítáme v úterý 1. prosince
2009 v 16:00 hod. „Zpíváním u vánoční-
ho stromu“ na drahotušském náměstí, na
které Vás touto cestou srdečně zveme. Již
od 14:30 hod si budete moci na jarmarku
zakoupit vánoční dárečky, valašské frgály,
perníčky nebo punč.

Hned nato, 4. prosince 2009, projde
školou i školkou Mikuláš s čerty a andě-
ly a 11. prosince 2009 představíme své vý-
robky na jarmarku ve dvoraně hranického
zámku.

18. prosinec 2009 bude slavnostním
dnem zejména pro deváťáky, kteří ukončí
svá předtaneční slavnostní kolonou kona-
nou v Hrabůvce. Tato událost se stává i mís-
tem setkávání bývalých žáků, jejichž přít-
omnost, stejně jako jejich příležitostné
návštěvy školy, nám vždy udělají radost.

Samozřejmě, že nezahálíme ani ve škol-
ní přípravě. Zpracováváme projekty, učí-

me se sebehodnotit, navzájem spolupraco-
vat, získávat nové poznatky, vědomosti
a dovednosti.

O všechny tyto podněty se chceme
v budoucnu podělit i s novými prvňáčky,
které co nejsrdečněji zveme k zápisu do
naší drahotušské školy, který se koná
5. února 2009 od 14:00 do 18:00 hodin.
O všech akcích spojených s přivítáním no-

vých prvňáčků Vás budeme průběžně infor-
movat a těšit se na vaši účast.Věříme, že
i v letošním roce zachováte přízeň naší ško-
le, což je největší odměna za naši práci.

Dovolte mi závěrem za všechny děti a za-
městnance ZŠ a MŠ v Drahotuších popřát
Vám šťastné Vánoce, hodně zdraví a spoko-
jenosti v novém roce.

Mgr. Dagmar Pospíšilová

V úterý 10. listopadu se konala ve škole trošku opožděná „sou-
těž“ o nejkrásnější dýni. Byli vybráni zástupci 3. – 9. třídy a bě-
hem 2 vyučovacích hodin vytvořili překrásná dýňová díla. Dýně
zkrášlily školu při konzultačních hodinách s rodiči. 

Kromě „klasických“ výtvorů v podobě obličejů se deváťáci
pokusili o netradiční řez krásného pavouka. Nicméně klasika
zvítězila a na prvním místě se umístil výtvor zástupců páté třídy,
všechny ostatní dýně byly ohodnoceny místem druhým.

Klub rodičů a přátel při ZŠ a MŠ Dra-
hotuše kromě toho, že z příspěvku a vý-
těžku akcí pomáhá při financování někte-
rých školních aktivit, pořádá také pro děti
z mateřské i základní školy celou řadu ak-

cí. Na podzim byla hojně navštívená Dra-
kiáda i příjemný a trochu strašidelný Ve-
černí pochod kolem Drahotuš. 

V plesové sezoně je společně se školou
připravován Ples ZŠ Drahotuše, již tradič-

ně v krásném zrcadlovém sále hranické vo-
jenské akademie, v roce 2010 se koná v pá-
tek 19. února.

Na jaro je připravován cyklistický závod,
který je určený žákům školy i školky.

DÝŇOVÁNÍ VE ŠKOLE

PŘEDVÁNOČNÍ OKÉNKO DO ŠKOLY

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL ZŠ A MŠ DRAHOTUŠE
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DRAHOTUŠSKÉ NOVINKY, vydává Město Hranice – Osadní výbor Drahotuše, IČO 00301311, vychází jednou za půl roku, toto číslo vyšlo
30. 11. 2009. Registrace MK ČR E 15645. Odpovědný redaktor Ing. Petr Bakovský, zlom a tisk: Ondřej Havlík, telefon 774 724 774.

Neděle 20. prosince v 18 hodin – v kostele sv. Vavřince v Dra-
hotuších. Účinkuje: smíšený pěvecký sbor Harmonia z Hranic.
Diriguje Barbora Šimečková. Vstupné dobrovolné.

Bohoslužby v Drahotuších ve farním kostele v době vánoční:
24. 12. • 15:00 Otvírání Betléma • 22:00 „půlnoční“ mše sv.
25. 12. • 7:50 mše sv. • 14:00–16:00 kostel otevřený pro veřejnost – Betlém
26. 12. • 7:50 mše sv. • 15:00 živý Betlém (před kostelem)
27. 12. • 7:50 mše sv.
28. 12. • 17:00 mše sv.

V neděli 18. července 2010 – týden před poutí – budeme
v kostele sv. Vavřince v Drahotuších slavit 200 roků kostela.

Z navrhovaného programu oslav: mše sv. za účasti olomoucké-
ho biskupa, historicky-liturgická výstava v prostorách kostela, od-
poledne svátostné požehnání, doprovodný program kulturní apod.

ZŠ a MŠ Hranice, 
p�ísp�vková organizace,Hranická 100,  

753 61 Hranice IV – Drahotuše 
ve spolupráci s osadním výborem 

 
Vás zve na 

Zpívání u váno�ního 
stromu 

kdy: úterý 1.12.2009 v 16:00 
kde: Drahotuše, nám�stí 

Osvobození 
Ve 14:30 hod za�íná jarmark, na kterém si 
m�žete zakoupit váno�ní dáre�ky, valašské 

frgály a pun� 
 

P�ij�te s námi rozsvítit strom, zazpívat si 
koledy a p�ivítat advent…. 

  
 

V Drahotuších si tradičně připomínáme výročí 28. října a vzniku  Československa položením věnce k památníku padlých ve
světových válkách, který se nachází před školou a také lampiónovým průvodem. Z toho letošního vám předkládáme pár foto-
grafií. Foto Magdalena Gladišová

ADVENTNÍ KONCERT ŽIVÝ BETLÉM
Letošní Živý Betlém, představení o naro-

zení Ježíše Krista, se koná v sobotu 26. pro-
since (na Štěpána) v 15:00 hodin před koste-
lem sv. Vavřince.

200 LET KOSTELA SV. VAVŘINCE
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