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VÁŽENÍ OBČANÉ DRAHOTUŠ,
pololetí bude za námi a já bych vám zde chtěla přiblížit činnost Osadní-
ho výboru v roce 2011.

Jako každý rok Osadní výbor v Drahotuších pořádá kulturní a spole-
čenské akce – kladení věnců k památníku obětem I. A II. světové války
před školou, v říjnu bude i lampionový průvod s tradiční závěrečnou oh-
nivou show. V místnosti OV bude podzimní a vánoční výstava.

Svátek matek první květnovou neděli pořádáme ve spolupráci se ZŠ
a MŠ Drahotuše. Bez vzorně připraveného programu naší školou by-
chom neprožili krásné nedělní odpoledne plné písniček, básníček a vy-
právění dětí. V adventním čase se bude konat v Drahotuších již tradiční
rozsvícení vánočního stromu s jarmarkem a vánoční koncert v kostele
sv. Vavřince.

Letos poprvé o Anenské pouti bude program ve sklepech a na za-
hradě domu č.p. 58 – budova lékařů. Podporujeme Sokol – oddíl kopa-
né, Tenisový oddíl, Sbor dobrovolných hasičů a KRPŠ.

Největší investiční akcí v obci v letošním roce bude nová střecha včet-
ně krovu na budově školní jídelní v hodnotě 2,1 mil. Kč. U budovy škol-
ní jídelny si škola na vlastní náklady odstraní „anglické dvorky“, které se
víceméně rozpadají, ale hlavně překážejí v chodníku. Po zasypání „an-
glických dvorků“ zde v podzimních měsících bude vybudován nový bez-
problémový chodník v hodnotě 300 tisíc Kč. Všechny prosím o shovíva-
vost a trpělivost při stavebních pracích na těchto akcích. Na hřbitově se
letos bude opravovat část obvodové zdi za 100 tisíc Kč. V Nádražní uli-
ci bude vybudována část chodníku pro chodce cca za 350 tisíc Kč. OV se
intenzivně snaží o výkup domu Českého svazu zahrádkářů a následnou
demolici. Znalecký posudek je cca 350 tisíc Kč. Dům je ve špatném sta-
vu, stojí ve velmi frekventované křižovatce. Po jeho demolici vznikne pře-
hledné místo pro projíždějící auta a širší místo pro chodce. Další inves-
tiční akce, které chceme uskutečnit a jsou připraveny, se nedostaly do
rozpočtu města. Jedná se o parkoviště na náměstí, novou komunikaci
v Tyršově ulici, veřejné osvětlení v Zahradní ulici. Věřím, že příští rok se
některá z uvedených investic do rozpočtu města dostane.

V budově OV jsou po rekonstrukci WC, takže místnost Osadního vý-
boru si může kdokoliv zapůjčit pro rodinné či společenské akce.V budově
OV na chodbě naproti pošty je nástěnka, kam věšíme informace z úřední
desky Města Hranice, týkající se místní části Drahotuše. Oficiální úřední
deska je ve dvoraně zámku v Hranicích, nebo na internetových stránkách
města Hranice.

Přeji všem spoustu krásných letních dnů v Drahotuších.
Vlasta Zapatová, předsedkyně OV v Drahotuších

V části ulice Nádražní se už podařilo připravit pozemky pro vy-
budování chodníků postupným vykupováním domů blízko silnice
a jejich zbouráním. Zbývá několik málo částí k vykoupení – patří
k nim i bývalá klubovna Českého svazu zahrádkářů, která vybo-
čuje výrazně z uliční čáry do silnice a vytváří nepřehlednou situa-
ci nejen na hlavní silnici, ale i na vedlejších, které kolem ní vedou.

Už 8 let usiluje osadní výbor v Drahotuších o odkup a demoli-
ci tohoto domu. Přesto, že zde chodník zatím nebude vybudován
kvůli sousednímu domu, zbouráním klubovny zahrádkářů se ale-
spoň částečně vyřeší nepřehledná a nebezpečná dopravní situace
v této lokalitě (viz foto projíždějícího náklaďáku). Zbývající dům,
který tady zůstane, sice neumožňuje vybudování chodníku podle
norem, ale i tak je asi o metr dál od silnice (viz foto), než bývalá
klubovna zahrádkářů a situace chodců se alespoň trochu vylepší.

Rada města však odkup klubovny zahrádkářů v I. kole odmít-
la. V důvodové zprávě nebylo přiloženo vyjádření osadního vý-
boru, takže radní nabyli dojmu, že pokud se zde nedá vybudovat
chodník podle norem, je odkup zbytečný. Tak tomu ale není,
zbourání klubovny zahrádkářů bude důležitým a dobrým krokem
v této lokalitě tak jako tak. Připravili jsme proto materiál i pro jed-
nání zastupitelstva 16. 6., které výkup schválilo.

V. Zapatová a M. Gladišová, osadní výbor Drahotuše

Proč zbourat bývalou
klubovnu zahrádkářů

Místnost osadního výboru je možné si zapůjčit
Tyto prostory mohou být využívány pro výstavy, besedy, kur-

zy, setkávání občanů, schůze spolků a organizací i pro malé ro-
dinné oslavy. Zapůjčení místnosti bude možné po dohodě s odbo-
rem majetku města Hranice (p. Kaiserová) a osadním výborem.
Zapůjčení místnosti je zpoplatněno – 500 Kč za den. Je zde k di-
spozici malá vybavená kuchyňka.

Veřejné projednávání záměru a projektu v Draho-
tuších křesťanské společnosti Elim Hranice se bude
konat ve čtvrtek 14. července 2011 od 18 hodin v ha-
sičské zbrojnici v Drahotuších. Na otázky bude od-
povídat Bohuslav Rybníček, ředitel Elim Hranice.
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Vážení a milí přátelé
drahotušské školy,

dvakrát ročně Vás prostřednictvím Drahotuš-
ských novinek takto důvěrně oslovuji a věř-
te, že Vás jménem všech zaměstnanců školy
oslovuji ráda. Těší nás přízeň vás všech, kte-
ří vyslovujete škole pochvalu, rádi vyslech-
neme i podněty a vaše zamyšlení, která jsou
pro nás hnacím motorem vpřed. Když už
jste se začetli do těchto řádků, určitě očeká-
váte zajímavé informace. Tak tedy:
1. Co budeme o prázdninách vylepšovat?
– částečně zrekonstruujeme tělocvičnu
– opravíme střechu nad školní jídelnou
– vyměníme podlahu ve II. třídě MŠ a tu-

díž i vymalujeme celou školku
– upravíme tzv. anglické dvorky u školní

jídelny
– dobudujeme novou počítačovou učebnu
– připravíme prostory pro rozšíření školní

družiny
– vymalujeme učebny a spoustu dalších

„drobností“
2. Úspěšně jsme získali sedm grantových

příspěvků, které škole přinesly finanč-
ní prostředky na pořádání soutěží (POP
NOTA, Zeměkoule pod lupou, Vybíjená
nejen s míčem), obohatily činnost škol-
ní družiny a umožnily pokračovat v prá-
ci nad školním almanachem.

3. Velmi úspěšné byly naše děti v soutě-
žích a olympiádách. Pro názornost uvá-
dím výčet jen těch nejlepších – T. Pe-
pernik – 2. místo v okresním kole olym-
piády v anglickém jazyce, D. Vašinka –
2. místo v okresním kole fyzikální olym-
piády, družstvo žáků II. stupně zvítězi-
lo v okrskovém kole soutěže Zelená
stezka – Zlatý list a postoupili do kraj-
ského klání. V Mokré štafetě (plavecké
závody) skončilo naše družstvo třetí. Ja-
ko lvi v průběhu celého roku bojovalo
florbalové družstvo chlapců II. stupně
a stali se tak favority mnoha soutěží mí-
stního i krajského charakteru.

4. Díky výborné spolupráci s KRPŠ jsme
mohli zakoupit stůl na stolní tenis a hlav-
ně – stát se pilotní školou nově zavádě-
ného sportu zvaného kin-ball!
Spoustu aktivit, které dělají drahotuš-

skou školu „tou naší“ můžeme uskutečnit
díky náklonnosti již zminovaného KRPŠ,
Osadního výboru a celé řadě sponzorů. Za
toto budiž Vám všem dík.

A na co nesmíme v žádném případě za-
pomenout? V příštím školním roce při-
vítáme tolik prvňáčků, že budeme ote-
vírat dvě první třídy. Plně obsazená ma-
teřská škola a vzrůstající počet žáků školy
je opravdovou odměnou za naši práci.

Chcete-li se dozvědět o životě draho-
tušské školy ještě více, navštěvujte naše
www.zsdrahotuse.unas.cz. Rádi Vás také
přivítáme na akcích, které pořádáme.

Prožijte se svými dětmi a blízkými krás-
né a klidné léto!
Mgr. Dagmar Pospíšilová, ředitelka školy

Klub rodičů a přátel místní ško-
ly je velmi aktivním občanským
sdružením. Nejen, že připravuje řa-
du akcí pro děti, ale výtěžek z části
akcí a také z příspěvků rodičů vě-
nuje škole. V letošním školním ro-
ce to byly kromě příspěvků na do-
pravu na závody a lyžařský výcvik
také mikulášské balíčky a balíčky ke
Dni dětí. Největší investicí, kterou
jsme škole mohli pořídit díky výtěž-
ku z plesu a jarmarku, je pingpongo-
vý stůl s vybavením a také zbrusu nová hra Kin-ball (na fotografii). Martina Hluchá

Od poloviny května jsou v Drahotuších k vidění děti, které vozí na kolech startovní čís-
la – je to vzpomínka na už 7. Drahotušský okruh, cyklistické závody pro žáky z místní ško-
ly. Letos se jich zúčastnilo přes 30 startujících, od předškoláků až pro žáky z 2. stupně.
Nejvíce závodníků se sešlo v kategorii 3. – 5. třída. Trasy byly různé, pro nejmenší měřila
asi 1 kilometr, ti nejstarší pak ujeli 6 kilometrů. Drahotušský okruh pořádá aktivní Klub
rodičů a přátel místní školy pro drahotušské děti. MG / Foto: Olga Chytrá

Hudba, zpěv, recitace, břišní tanečnice, country tance, roztleskávačky i judo, divadel-
ní scénky v angličtině, francouzštině a ruštině a – to vše zvládají děti z MŠ a ZŠ Draho-
tuše a to vše předvedly svým maminkám v neděli 8. května, při příležitosti Svátku ma-
tek. V hodinovém programu se objevily i ty nejmenší děti z mateřinky i ti starší z II. stup-
ně. Pestrost aktivit a činností dětí přítomné rodiče a prarodiče potěšila. Sál bývalého kina
v restauraci U jelena v Drahotuších, praskal ve švech. Obrázky dětí zkrášlily a rozsvíti-
ly jinak ponurý bývalý rockový klub. Malý obrázek si odnesla taky každá maminka.

Klub rodičů a přátel školy

8. května jsme oslavili svátek matek

Pozvánka na volejbal
V sobotu 6. srpna 2011 chystáme společně volejbalisté Drahotuš a Těžkého míče

z Hranic tradiční letos již 6. ročník volejbalového turnaje „Drahotušská smeč“ na hřiš-
ti za místní základní školou. Počítáme s účastí kolem 15 družstev ze širokého okolí.
Alespoň touto akcí na hřišti za školou chceme trochu více využít hřiště a ukázat ve-
řejnosti, že je tady pro ně a mohou ho využívat ke všem možným sportům. Nebude
chybět výborné občerstvení a všechny srdečně na tento turnaj zveme. Petr Podařil

Drahotušská škola na dračích lodích
V letošním roce (po minulých úspěších) postaví drahotušská škola pro soutěž škol

hned dva týmy. Starší a zkušenější ze 7.–9. třídy a potom také Dráčata z 5.–6. třídy,
kteří v budoucnu převezmou štafetu a letos se proto zkusí na vodě trochu otrkat.
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Farmářský jarmark v Drahotuších
První farmářský jarmark v hranickém regionu se konal

v Drahotuších v sobotu 9. dubna od 8 do 12 hodin. Klub ro-
dičů a přátel naší školy ve spolupráci s touto školou chtěli
přiblížit výrobce potravinářských produktů i vybraná ře-
mesla z regionu nejen dětem ve škole.

„Chtěli jsme, aby to byly produkty typické pro region, proto
jsme prodejce na jarmark pečlivě vybírali a sami oslovovali,“ ří-
ká předsedkyně KRPŠ Martina Hluchá. V areálu Základní a ma-
teřské školy v Drahotuších se vystřídalo asi tisíc návštěvníků. Za
slunného, ale chladného počasí si přišli nakoupit zboží, které se
v běžné obchodní supermarketové síti nesežene – kvalitní med
od místních včelařů, výborné sýry, pštrosí maso a výrobky z ve-
přového masa, pečivo, frgály, vejce, bylinky, zeleninová přísada
a sazenice. Kromě toho se na jarmarku prodávaly i dobroty – ja-
ko první byly vyprodány tvarůžkové moučníky, a to už o půl je-
denácté. Trdelníky, víno, čokoláda, pštrosí guláš, bio-mošty do-
plnily ukázky ručních prací a řemesel. Díky zázemí ve škole se
mohli návštěvníci jarmarku seznámit se zdobením kraslic, pat-
chworkem, jarními květinovými aranžemi, tkaním koberců. Lá-
kadlem pro děti byl originální dřevěný kolotoč z dílny Romana
Prokeše. Děti z místní školy také jarmark zpestřily svým vy-
stoupením.

Termín podzimního jarmarku je stanoven na 1. října. MG
Foto: Petr Podařil

Dřevěný kolotoč bude na pouti

Dřevěný kolotoč, poháněný klikou, se čtyřmi vyřezávanými
koníky přitahoval pozornost dětí i dospělých při Farmářském jar-
marku v Drahotuších. Výroba kolotoče trvala dva měsíce a po-
prvé byl představen právě na jarmarku.

Je to vlastně velká mechanická hračka, která vzbuzovala zá-
jem dětí, ale i tatínků, kteří zkoumali technické parametry kolo-
toče. Ten má v průměru tři metry, čtyři ramena, na jejichž konci
jsou dřevění koníci. Je ze smrkového dřeva, a to kvůli váze – aby
se dal převážet a byl lehký. Jenom palcové převody jsou z dubu
a buku. Nepotřebuje elektřinu, jen lidskou sílu. Návštěvníci se s ním
setkají i na Anenské pouti v Drahotuších.

Roman Prokeš a Michal Hroza ho během jara doplnili ještě
i o dřevěnou střelnici ve středověkém stylu. Obojí se pak objeví
na Anenské pouti jako protiváha dnes běžných kolotočů.

V domě, kde jsou ordinace zubaře a obvodní lékařky, bu-
dou tyto atrakce instalovány ve dvoře, ve sklepních prosto-
rách je pak doplní promítání starších filmů o Drahotuších
(např. jak vypadala Anenská pouť před 30 lety). MG

Vážení příznivci a příznivkyně drahotušské kopané, děkujeme
vám za podporu v průběhu celé fotbalové sezóny. Po velmi špatném
podzimu, kdy jsme získali pouze jediný bod, byli na posledním mís-
tě a měli skóre 13:46, to vypadalo, že je to naše poslední sezóna. Přes
zimu jsme vyřešili naše vnitřní problémy, dali jsme se dohromady,
více zapojili mladé hráče a sehnali několik posil. Hned se to proje-
vilo na hře i výsledcích. Z dosavadních deseti jarních zápasů (stav
k 31. 5.) jsme získali 16 bodů (5 výher, 1 remíz, 4 prohry) a měli
skóre 19:24. Celkově jsme konečně opustili poslední místo a věří-
me, že se do konce soutěže o nějaké místečko nahoru ještě posune-
me. Hlavní ale je, že fotbal v Drahotuších BUDE i v další sezóně!

Děkujeme osadnímu výboru za pravidelný finanční příspě-
vek. Já osobně děkuji všem, kteří pomáhají s bufetem a s udír-
nou včetně výborných bramborových placek – bez těchto příjmů
bychom opravdu finančně nepřežili. Mé poděkování patří sa-
mozřejmě také všem, kteří se starají o celkový chod klubu. 

Doufáme, že přízeň našich diváků, které si nesmírně vážíme,
nebude upadat. Pokud si chcete zpříjemnit nedělní dopoledne,
choďte nám fandit na naše domácí zápasy, popřípadě i na utkání
venku. Informace o termínech a soupeřích naleznete na plaká-
tech, na nástěnce i v některých místních pohostinstvích. Novou
sezónu zahájíme v druhé polovině srpna.

Všechny tímto zveme na Anenskou zábavu, kterou pořá-
dáme na svém hřišti v sobotu 23. července 2011. 

Přijďte nás svou účastí podpořit, budeme vám velice vděční!
Ing. Bohdan Lýsek, Sokol Drahotuše – oddíl kopané

Jste na Facebooku? Přidejte se ke komunitě:
www.facebook.com/pages/Drahotuše/121789854550048
Tady získáte nejrychleji celou řadu informací z Drahotuš.

Sokol Drahotuše – oddíl kopané

V letošním roce se hráči Volejbalu Drahotuše zúčastnili ně-
kolika halových turnajů v Hranicích, jako Valentýnského turna-
je, turnaje Medmesu, dále pak získali 4. místo ve Slavíči. V letoš-
ním roce je ještě čeká asi 8 turnajů, kde se poperou se soupeřem
nad vysokou sítí. 

Od října do dubna trénovaly Drahotuše v hale v Hranicích, kte-
rou si financují ze svých vlastních zdrojů členů tohoto seskupení
a už se moc těší, až vyroste nová víceúčelová sportovní a kultur-
ní hala v Drahotuších, kterou určitě budou rádi využívat. V letních
měsících trénují několikrát týdně na hřišti za základní školou.

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

Kromě volejbalu začali členové reprezentovat Drahotuše v bě-
žeckých a cyklistických závodech, v Hranicích i po celé Mora-
vě, ve složení Aleš Šlosar, Tomáš Pumprla, Jan Částečka, Pa-
vel a Lenka Hynčicovi si zajeli a umístili se na pěkných místech
v letošním ročníku Author Šela Marathonu, chystají se na další
ročník Moravianmana v Otrokovicích, kde se pokusí o ještě lep-
ší výsledek než loni, kde se taktéž pěkně umístili a byla to jejich
premiéra. Tak držme palce. 

Za volejbal Drahotuše, Petr Podařil 

Úspěchy drahotušského volejbalu
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Letiště a obyvatelé Drahotuš
Pokud si budete chtít stěžovat na le-

tišti, zdá se vám, že nějaké letoadlo letí
příliš nízko či dělá velký hluk, správa le-
tiště prosí o nahlášení následujících úda-
jů, aby mohla identifikovat případného
viníka a zkontrolovat jeho záznam letu:

Jméno a příjmení stěžovatele a kon-
takt (telefon, e-mail, adresa), datum a čas
incidentu, přibližné místo, směr a výška
letu (přímý přelet – kroužení – akroba-
cie), popis letadla (motorové, vrtulník,
aerovlek, bezmotorové), zbarvení letad-
la, imatrikulace (číslice a písmena, která
má každé letadlo vespod) či jiné znaky.

Jedině tak je možné sjednat nápravu.
Na drahotušské letiště totiž lítá velké
množství letadel, které nepatří do hra-
nického aeroklubu (viz článek o letišti).

Zubní ordinace
má nový telefon

Nové číslo do zubní ordinace v Dra-
hotuších je 774 716 198.

Modeláři na letišti
Letečtí modeláři pořádají na draho-

tušském letišti akci Hranické polétání ve
dnech 9. a 10. července a 13. a 14. srpna.

Akce na Kluzišti
Sobota 18. 6. fotbal, sobota 25. 6.

Teplákiáda, sobota 2. 7. Vánoce, sobo-
ta 9. 7. Silvestr, sobota 16. 7. western,
sobota 30. 7. turnaj v Člověče, nezlob
se, sobota 6. 8. Drahotušské posezení,
sobota 20. 8. Zlatá horečka, sobota 27.
8. ukončení prázdnin, sobota 3. 9. Py-
žamiáda, sobota 17. 9. Karneval, sobo-
ta 24. 9. Pohádkový rybník. Změna pro-
gramů vyhrazena, sledujte plakáty, bu-
de také záležet na počasí.

V katastru obce Drahotuše se nachází již
mnoho let „sportovní“ letiště. Toto letiště
není však pouze „sportovní“, ale je Veřej-
ným vnitrostátním letištěm Hranice, které
patří do sítě veřejných letišť České republi-
ky. Jako na takové je na něj pohlíženo z hle-
diska zákona jako na veřejnou dopravní
cestu, tj. stejně jako na silnici, či železnici. 

Provozovatelem letiště je Aeroklub Hra-
nice, který zabezpečuje jeho provozus-
chopnost dle platných zákonů a poskytuje
všem letadlům služby, které z jeho povin-
ností vyplývají. Zároveň je Aeroklub Hra-
nice jedním z mnoha provozovatelů leta-
del, kteří toto letiště využívají. Jak však
plyne ze samotného názvu letiště je toto le-
tištěm „veřejným“, tudíž jej mohou využí-
vat všichni provozovatelé letadel, ať již fir-
my nebo soukromé osoby se svými letadly,
pro které splňuje letiště Hranice technické
parametry. Jedná se tedy o malá sportovní
letadla, větroně, aerotaxi a případně malá
dopravní letadla. V neposlední řadě je v po-
sledních letech využíváno letadly ultraleh-
kými, která zažívají po roce 1989 v ČR ne-
bývalý rozvoj a létá jich u nás několik tisíc,
na rozdíl od jiných zemí. Tato letadla jsou
převážně amatérskými stavbami což přiná-
ší jejich větší finanční dostupnost.

Aeroklub Hranice jako „domácí“ provo-
zovatel je občanským sdružením zájemců
o létání a v současné době sdružuje kolem
120 členů. Provádí výcvik pilotů kluzáků
od základního až po výkonné soutěžní létá-
ní. Výcvik pilotů probíhá převážně ve dnech
volna, neboť Aeroklub Hranice neprovozu-
je profesionální leteckou školu, ale výcvik
provádí instruktoři ve svém volném čase.

Aeroklub Hranice patří v oblasti spor-
tovního bezmotorového létání ke špičko-
vým klubům v ČR, o čemž svědčí i to, že
tři jeho piloti jsou v současnosti členy re-
prezentačního družstva ČR a reprezentují
naši vlast na mistrovstvích Evropy a svě-

ta. Sportovní soutěžní létání vyžaduje
spoustu hodin tréninku ve větroních ve
vhodných meteorologických podmínkách.
Pokud takové nastanou, což je ve sluneč-
ných dnech kolem poledních hodin, je
možno vidět startovat z Drahotušského le-
tiště jeden větroň za druhým. Tyto po od-
poutání od vlečného letounu postupně od-
létají, aby se k večeru vracely zpět po
splnění několilasetkilometrových přeletů
po celé republice a sousedních státech.

Druhou oblastí činnosti Aeroklubu
Hranice je výcvik pilotů motorových leta-
del. Tento výcvik však provádíme pouze v
základní úrovni, do získání pilotní licence
a ve sportovních činnostech. Zájemci o to,
být pilotem z povolání, po ukončení zá-
kladního výcviku a nalétání předepsaných
počtů hodin přecházejí do leteckých škol a
pokračují ve výcviku pro létání v armádě
nebo jako dopravní piloti aerolinií. Mno-
ho pilotů, kteří se naučili létat na louce v
Drahotuších létalo a létá s velkými i ma-
lými dopravními letadly po celém světě. 

Občas je možno vidět na nebi nad Dra-
hotušemi i vrchlíky padáků členů Paraklu-
bu Hranice, který přesto, že má pouze 30
členů, je velmi aktivní ve sportovní čin-
nosti, kterou bohužel k velké finanční ná-
ročnosti na provoz letadla provádí převáž-
ně na jiných letištích. V Drahotuších však
pořádá již několik desítek let každoročně
soutěž Moravká brána, které se vždy
účastní několik desítek parašutistů.

Toto však není ojedinělá akce, která se
pořádá na našem letišti. Během roku zde
probíhá několik soutěží modelářů, a to až
do úrovně mistrovství republiky. Letiště
poskytujeme i na akce jiných organizací
například pro postižené děti a každé dva
roky jsme spolupořadateli setkání veterá-
nů aut, motocyklů a letadel. Na všechny
tyto akce jsou samořejmě občané Draho-
tuš srdečně zváni. Petr Krejčiřík

Z kalendáře drahotušské farnosti
Neděle 24. 7. Pouť ke sv. Anně – mše svatá v 10 h před kap-

lí na hřbitově • Neděle 31. 7. Adorační den farnosti – možnost
modliteb v kostele (po celý den) • Neděle 7. 8. Slavnost sv. Va-
vřince, patrona kostela – mše sv. v 7:50 • Neděle 14. 8. Mile-
nov – Slavnost Panny Marie – mše sv. v 15h v kapli v Mileno-
vě • Neděle 4. 9. Žehnání školákům – mše sv. v 7:50 • Neděle
18. 9. Pouť na sv. Hostýn (autobusem) – přihlášky v kostele ne-
bo na faře • Středa 28. 9. Radíkov – Mše sv. ke cti sv. Václava
v 15h v Radíkově • Sobota 15. 10. Pěší pouť na sv. Hostýn

Rok 2011 je celorepublikově vyhlášen jako rok křtu, pro-
to Vám zvláště nabízíme křest dětí či dospělých. Křest je uve-
dením do života s Bohem. Tato možnost je otevřena také těm,
kteří nenavštěvují pravidelně kostel, nežijí v církevně uzavře-
ném manželství apod. • Kontakt: P. Radomír Šidleja (farář)
tel. 731 626 515, P. Antonín Fiala (kaplan) tel. 739 344 195,
farka@antiochia.cz, www.farka.antiochia.cz

Letiště Drahotuše – co o nás víte?

Sbor dobrovolných hasičů zahájil výcvikový rok úcastí mla-
dých hasičů 5. března na „Osecké uzlovačce“ v Oseku nad Be-
čvou. Drahotušští se umístili v kategorii starších na 7. místě.
V dubnu byl pořádán tradiční sběr kovového odpadu a týden na-
to pak rovněž tradiční Velikonoční turnaj ve stolním tenise.

Měsíc květen je pro hasiče měsícem zahájení soutěží v požár-
ním sportu. Muži se zúčastnili I. kola v Olšovci a mladí hasiči
soutěžili v okresním kole hry Plamen, soutěže tohoto okresního
kola se konaly 28. 5. v Hranicích na stadionu SK a hlavní soutěž
hasičů v útoku se uskutečnily v Drahotuších na hřišti TJ Sokol.
Naši mladí se umístili na 19. místě v kategorii starší.

Chtěli bychom pozvat všechny drahotušské na naši pohá-
rovou soutěž mladých hasičů, která je zařazena do Velké ce-
ny OSH Přerov a koná se dne 26. Června od 9 hodin na hřiš-
ti TJ Sokol v Drahotuších. Ladislav Koutný

Co dělají naši hasiči
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