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Vážení občané,
začaly dva měsíce prázdnin, čas slunného počasí, dovolených, lenoše-
ní a odpočinku. Již tradičně Osadní výbor v Drahotuších vydává letní 
číslo Drahotušských novinek. Věřím, že si všichni novinky rádi přečtete 
a najdete zde zajímavé informace o naší obci.

Letošní rok je pro Drahotuše ve znamení oslav.
Před 130 lety, z iniciativy měšťana Antonína Majera, se 30. dubna 

1882 občané sešli na radnici a usnesli se zřídit Spolek dobrovolných ha-
sičů. Prvními členy spolku bylo 52 občanů, kteří předsedou zvolili Jakuba 
Machače. Od této doby máme v obci nepřetržitě 130 let fungující a vždy 
připravené pomoci všem občanům, členy Sboru dobrovolných hasičů. 
Oslavy 130. let SDH budou probíhat ve dnech 14. – 15. 9. 2012.

Dále před 100 lety byla otevřena, a dodnes ke stejnému účelu 
slouží, budova školy. Oslavy tohoto výročí budou probíhat ve dnech 
21. – 22. 9. 2012. K výročí školy je v tiskárně almanach, který si všich-
ni zájemci budou moci zakoupit ve škole při oslavách. Jak jste si jistě 
všimli, budova školy je zahalena, provádí se zateplení budovy včetně 
nové fasády. V září bude mít škola na oslavy nový kabát.

Na budově hasičské zbrojnice bude provedena rekonstruce střechy 
a největší investiční akcí v obci je nové veřejné osvětlení v Zahradní 
ulici. Zahradní ulice je poslední, kde ještě nemáme osvětlení, a proto 
věřím, že se nového osvětlení v letošním roce dočkáme. Pro příští rok 
se chystá velká investiční akce Olomouckého kraje – Průtah Drahotu-
šemi, což znamená nový asfaltový povrch v ulici Lipnická a Hranická, 
včetně obrubníků, podélného parkovacího stání a chodníku v místech, 
kde ještě chodník není vybudovaný.

Ještě několik slov o kuturním a společenském dění v obci. Osadní vý-
bor se podílí na organizování spousty akcí v obci jak pro děti, tak pro 
dospělé. Pořádáme dílničky k Svátku matek, k Mikuláši, oslavy k Svátku 
matek, k Vzniku republiky, Osvobození ČR, rozsvícení vánočního stromu, 
vánoční koncert. V letošním roce jsme pro Vás připravili Dobovou pouť 
u kostela sv. Vavřince. Věřím, že s Dobovou pouťí budete spokojeni.

A co se ještě děje v Drahotuších? Jak jste asi všichni zaregistrovali, 
máme v obci přejmenováno šest ulic – Nádražní, Tyršovu, V Poli, B. Něm-
cové, Svatoplukovu a Nerudovu. V měsíci květnu začaly stavebí práce na 
Azylovém domě v Hranické ulici. V Hranické ulici si občané založili ob-
čanské sdružení – „Za lepší životní podmínky v Drahotuších“ – a podle 

svého uvážení připomínkují výstavbu nové haly v Presbetonu. Jeden tý-
den v měsíci pracovníci Veřejné služby pomáhají při úklidech obce. Dům 
ČSZ je vykoupený, je v majetku města a snad se brzy dočkáme jeho de-
molice. Vaše připomínky a náměty můžete napsat a dát do schránky 
Osadního výboru, která je umístěná v budově radnice v chodbě.

Další dění v obci můžete sledovat na www.drahotuse.cz a facebook 
Drahotuše. Za všechny členy Osadního výboru Vám přeji krásné léto.

Vlasta Zapatová, předsedkyně OV v Drahotuších

-----Pùvodní zpráva----- 
From: ROMAN PROKES
Sent: Wednesday, June 13, 2012 7:55 PM
To: vlasta
Subject: program Anenská Drahotuše

Dobrý veèer,

posílám slíbený program na DOBOVOU POU�.

osadní výbor Drahotuše, mìsto Hranice a divadlo Tilia
vás zvou na
anenskou pou� v Drahotuších
na námìstí u kostela sv. Vavøince
Sobota 28.7.2012
10-12 h. dílna-výroba ruèního papíru
od 10 hod. ražba mincí
od 10 hod. kováø-platnéø
14 h. šermíøi-ještì nejsou potvrzení
15 h. kejklíø
trestání nepoctivých kupcù- prùbìžnì
+stánky: lokše, koláèky, perníky, palièkáøky, døevìné hraèky, tradièní 
textil.výrobky...

Nedìle 29.7.2012
sokolník po celý den
od 10 h. dílna-keramik
od 10 h. støelnice-kuše pro malé dìti, flobertky pro vìtší a tatínky
od 10 h. tisk pamìtních listù
lití liter každou celou hodinu
14 h. program Voják a kùò
15 h. loutkové divadlo Tilia
+stánky: lokše, koláèky, perníky, palièkáøky, døevìné hraèky, tradièní 
textil.výrobky...

všichni jste srdeènì zváni

Zdravím Vás

Roman Prokeš 

Vlasti, já bych to asi trošku jinak uspoøádala i opticky.... ale to už asi 
dohodnete s p. Pechovou.
Papa D.
<
< Osadní výbor Drahotuše, Mìsto Hranice a studio Bez kliky
< Vás zvou na
< DOBOVOU POU� v Drahotuších
< na námìstí u > kostela sv. Vavøince
< Sobota 28.7.2012
< 10-12 h. dílna-výroba ruèn?ho > pap?ru
< od 10 hod. ražba mincí a kováø-platnéø
< 14 h. > šermíøi
< 15 h. kejklíø
< trestání nepoctivých > kupcù- prùbìžnì
< +stánky: lokše, koláèky, perníky, palièkáøky, døevìné > hraèky, tradièní
< textil.výrobky...
<
< Nedìle 29.7.2012
< />sokolník po celý den
< od 10 h. dílna-keramik
< od 10 h. > støelnice-kuše pro malé dìti, flobertky pro vìtší a tatínky
< od 10 h. tisk > pamìtních listù
< lití liter každou celou hodinu
< 14 h. program Voják a > kùò
< 15 h. studio Bez kliky
< +stánky: lokše, koláèky, perníky, > palièkáøky, døevìné hraèky, tradièní
< textil.výrobky...
<
< />Všichni jste srdeènì zváni

Osadní výbor Drahotuše, Mìsto Hranice 
ás zvou na

DOBOVOU  POU� 
v Drahotuších, na námìstí u kostela sv. Vavøince

Sobota 28.7.2012
10-12 h. dílna-výroba ruèního papíru, 

10 h. ražba mincí a kováø-platnéø, 
14 h. šermíøi,

15 h. kejklíø, trestání nepoctivých kupcù- prùbìžnì, 
stánky: lokše, koláèky, perníky, palièkáøky,
døevìné hraèky, tradièní textilní výrobky...

Nedìle 29.7.2012
sokolník po celý den, 
10 h. dílna-keramik, støelnice-kuše pro malé dìti,
flobertky pro vìtší a tatínky, tisk pamìtních listù,

14 h. program Voják a kùò,
15 h. studio loutkové divadlo Tilia,

 stánky: lokše, koláèky, perníky, palièkáøky, 
døevìné hraèky, tradièní textilní výrobky...

šichni jste srdeènì zváni.

a studio Bez kliky V

V

lití liter každou celou hodinu,

> Jen bych tam pøipsal na nedìli , že v tìch 15 hod nebo v kolik - bude 
> Tilia
> loutkové divadlo dobrou noc R.P. 

Drahotuše - námìstí, zaèátek 20. století. Drahotuše - námìstí, zaèátek 20. století. 

Pohled z věže kostela v Drahotuších
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Jak potvrzují různé archivní doklady a také 
je uvedeno v publikaci někdejšího význačného 
pedagoga Františka Zapletala „Drahotuše dnes 
a jindy“, s pravidelným školním vyučováním dě-
tí se v této obci započalo až v posledních letech 
16. století. Někteří znalci historie se však domní-
vají, že k nějaké formě výuky došlo daleko před-
tím, s největší pravděpodobností už v druhé po-
lovině 14. století.

Podle záznamů v dochovaných pamětních 
knihách byla na začátku zavedení školní docház-
ky činnost učitelů velmi svízelná a složitá, neboť 
počet žáků převyšoval často únosnou mez, neby-
lo dostatek učeben, chybělo jejich základní vyba-
vení. V některém období se učilo dokonce i v ne-
vyhovujících soukromých bytech.

Když se v roce 1906 drahotušská škola pro-
měnila na pětitřídní s pobočkou a počet žáků 
vzrostl na rekordních 394, vyvolaly tyto skuteč-
nosti potřebu zamýšlet se nad plánem postavit 
v obci novou budovu, která by odpovídala poža-
davkům doby a splňovala všechny podmínky pro 
kvalitní základní vzdělávání. Po mnoha intenziv-
ních jednáních na různých úředních místech se 
tento velmi potřebný záměr díky velké podpoře 
agilního starosty Jana Procházky, všech politic-
kých stran i samotných občanů nakonec podaři-
lo prosadit a na jaře roku 1911 se v Hranické uli-
ci začala stavět moderní škola s tělocvičnou, by-
tem řídícího učitele a školníka. Za hojné účasti 
veřejnosti byl dne 30. dubna t. r. místním římsko-
katolickým farářem P. Františkem Hynkem posvě-
cen základní kámen a uskutečnilo se také slav-
nostní uložení pamětní listiny.

Výstavba této významné investiční akce pro-
váděné hranickým stavitelem Václavem Jonášem 
pokračovala plynule bez nějakého většího přeru-
šení, a tak už v září 1912 se mohly Drahotuše 
pochlubit nádhernou novou školní budovou, jed-
nou z největších na celém tehdejším okrese. Vý-
hod a optimálních možností pro plnění ušlechti-
lého poslání však učitelé dlouho nevyužívali, ne-
boť brzy se rozpoutala 1. světová válka a už na 

podzim roku 1914 byla budova zabrána pro vo-
jenské účely. Vyučovat se v ní začalo až po nasto-
lení míru v roce 1918, to se však musely postup-
ně podle rozsahu finančních zdrojů odstraňovat 
všechny závady a škody způsobené pobytem pří-
slušníků 56. pěšího pluku z Wadovic a 36. stře-
leckého pluku z Kolomyje.

Počínaje školním rokem 1920–1921 byla 
v Drahotuších otevřena měšťanská škola se dvě-
ma prvními třídami, a to i pro okolní obce Slavíč, 
Milenov, Klokočí, Hrabůvku, Radíkov a Velkou. 
O dva roky později byla při drahotušské škole 
pro mládež pracující v zemědělství zřízena Lido-
vá škola hospodářská a také Živnostenská po-
kračovací škola zaměřená na učně různých ře-
meslných oborů.

Během okupace naší republiky německou ar-
mádou v letech 1939–1945 sloužila budova dra-
hotušské školy k vojenským účelům, ale na rozdíl 
od období 1. světové války jen poměrně krátkou 
dobu. Ve vzdělávacím programu a ve výchovném 
působení však docházelo na škole k převratným 
změnám. Bylo zakázáno vyučování dějepisu, české 
literatuře, v zeměpisu se probíralo jen území pro-
tektorátu Čechy-Morava a Velkoněmecké říše, při-
bývalo vyučovacích hodin věnovaných německé-
mu jazyku. V rámci této germanizační ideologie 
byl také 18. února 1941 z průčelí školy odstraněn 
nápis s památnými slovy Jana Ámose Komenského 
„Pojď sem, dítě, uč se moudrým býti“. Od 1. září 
1945 byla obecná škola oddělena od měšťanské, 
v roce 1948 byla přejmenovaná na národní. V ro-
ce 1950 dostala měšťanská škola úřední název 
Újezdní měšťanská škola v Drahotuších. Ve škol-
ním roce 1953–1954 došlo k dalším organizačním 
změnám, podle nichž byla nově zřízena osmile-
tá střední škola o osmi postupných ročnících. Tato 
úprava trvala až do roku 1960, kdy se zavedla zá-
kladní devítiletá škola s dvěma cykly: 1.–5. a 6.–9. 
ročník. Od 1. ledna 1992 byla k základní škole při-
pojena mateřská škola a školní jídelna.

V souvislosti se zvyšujícími se nároky na roz-
sah vědomostí byla v roce 1997 na drahotušské 

škole zprovozněna odborná učebna pro výuku 
cizích jazyků a počítačová učebna. Od školního 
roku 2001–2002 bylo zde také zřízeno elokova-
né pracoviště Základní umělecké školy v Hrani-
cích pro zájemce o hru na housle.

V květnu 2006 byla dokončena poslední část 
školního hřiště s umělým povrchem, čímž se vy-
tvořily dobré podmínky pro pohybovou výuku, 
sportovní a relaxační činnost.

Miroslav Černý

A stále více dokazují, že jsou úspěšní na po-
li vědomostním, sportovním i uměleckém. „Jaro 
v lese“ byl název výtvarné soutěže, které se zú-
častnil František Pchálek. Jeho kresba zaujala 
porotce Olomouckého kraje natolik, že byl nejen 
mezi nejlepšími, ale jeho práce i zdobí nástěnný 
kalendář. Hana Jahnová uplatnila své umělecké 
cítění v recitační soutěži, zvítězila v okresním 
kole a stala se velmi úspěšnou finalistkou kola 
krajského.

Zdeňka Pchálková 1. místem v okresním ko-
le klání s názvem „Naší přírodou“ prokázala vý-
borné znalosti přírodovědné, Dominik Vašinka 
svůj matematický talent potvrdil tím, že se byl 
označen jako úspěšný řešitel okresního kola ma-
tematické olympiády a Klára Kučerová svůj vztah 
k matematice prokázala výborným 8. místem 
v okresním kole Pythagoriády. Že se v Evropě ne-
ztratí, to dokázali Klára Kučerová, Magdaléna Ku-
čerová a Vojtěch Kuchař, když zdatně reprezen-
tovali naši školu i celý Olomoucký kraj v morav-
ském finále zeměpisné soutěže Eurorebus.

Sportovních úspěchů zažíváme také hodně. 
Vzpomeňme ty nejdůležitější: Mokrá štafeta- pla-
vecké závody – Roman Částečka 2. místo, Tomáš 
Pepernik 3. místo; Odznak zdatnosti OVOV v Lip-
níku nad Bečvou 2. místo pro družstvo ve slože-
ní David Šatánek, Jakub Šrom, Petr Tichý, Martin 
Kňazovčík, Tereza Voldánová, Simona Nováková, 
Kateřina Hubová, Tereza Gruščíková. Na výsluní 
házené se pomalu ale jistě probojovávají i naši 
páťáci pod vedením paní Leony Černé.

Velkou radost jistě zažila i Marie Dohnalová, 
když zvítězila v republikovém kole hnutí „Dět-
ský čin“ s příběhem Pomoc kamarádovi.

Ve škole nezahálíme. Zapojujeme se do gran-
tů a operačních programů, vyhledáváme nadstan-
dardní projekty, které se u dětí setkávají s velkým 
ohlasem, zvyšují jejich fyzickou kondici a sounále-
žitost s kolektivem.

Celá škola finišuje v přípravách na oslavu 
svých stých narozenin, které si připomeneme 
21. – 22. září 2012. Věřím, že se zde v hojném 
počtu setkáme, pamětníci zavzpomínají, sou-
časní žáci předvedou svůj um a škola doširoka 
otevře své dveře všem, kteří ji navštíví.

Tak na shledanou v září 2012!
Mgr. Dagmar Pospíšilová

ředitelka školy

Z historie Základní školy v Drahotuších

Drahotušští žáci
ani v letošním roce
nezaháleli
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Již traDiČní farní Den 
V DrahOtuších
Srdečně zveme (nejen biřmované – letos připomí-
nané) ale všechny pokřtěné 24. června od 14:00 
na farní zahradu v Drahotuších na setkání s hud-
bou, dobrotami nejen z udírny, zábavou, výtvarný-
mi dílnami, stěnou, soutěžemi ... a hlavně vzájem-
ně. Vstup zdarma. Ukončení kolem 18. hod. volej-
balovým utkáním.
1. 7. – poutní pobožnost k Navštívení P. Marie 
ve 14:30 u kapličky v Kyžlířově
2.– 4. 7. – 5. vodní pouť Bečvou (a Moravou) na 
Velehrad. Více info na faře v Drahotuších
5. 7. – Ekumenická bohoslužba v Husově sboru 
v Drahotuších (husitský kostel). Bohoslužba za-
čne v pozdním odpoledni (předběžně v 16:00 / 
18:00) a po ni posezení s účastníky. Pořádá far-
ní obec CČSH. Duchovní církve Vlastimír Haltof 
pozval další významné hosty i pěvecký sbor.
12. 7. – Pouť v Potštátě v kostele Panny Marie 
v 11:00; v Kovářově poutní pobožnost ve 14:30
v Milenově je poutní mše sv. ve 14:00 a v Hrani-
cích u kostelíčka v 10:00
19. 7. – 202. výročí posvěcení kostela sv. Vavřin-
ce v Drahotuších
22. 7. – po mši sv. v 7:50 bude před kostelem 
žehnání dopravních prostředků
28. 7. – mší sv. v 10:00 začíná poutní víkend na 
Staré Vodě u Libavé
29. 7. – ANENSKÁ poutní mše sv. v 10:00 před 
hřbitovní kaplí sv. Anny v Drahotuších
12. 7. – poutní mše sv. ke cti P. Marie Nanebe-
vzaté Potštát 9:30, Milenov 14:00, Hranice-Kos-
telíček 10:00
a 19. 7. v Jindřichově, Soběchlebích a Špičkách
26. 8. – Pouť ke sv. Bartoloměji v Potštátě v 11:00
2. 9. – při mších sv. žehnání školákům; v Draho-
tuších v 7:50
9. 9. – dožínky v Jezernici, Loučce a Podhoří
16. 9. – autobusová pouť na jih Moravy (Vranov 
nad Dyjí, Lechovice, Hl. Mašůvky...)
28. 9. – poutní mše sv. ke sv. Václavu v Radíkově

OteVření LurDské kaPLe
Bočním vstupem kostela v Drahotuších lze celý 
mariánský měsíc říjen v době mezi 6:30 a 18:00 
(podobně jako v květnu) vstoupit k zastavení, 
ztišení či osobní modlitbě.
6. 10. – 3. pěší pouť na Sv. Hostýn. Odchod v 6.10 
od kostela v Drahotuších. Navrat zpět linkovým 
autobusem. Většina z 25 km je lesem a polními 
cestami.
14. 10. – dožínky Drahotuše, Partutovice, Potštát
21. 10. – pouť na Sv. Hostýn; autobusem v 9:15 
od kostela v Drahotuších
Každou 4. neděli v měsíci jsou na mši sv. v 7:50 
zváni především rodiče s dětmi.
Po téměř dokončení oprav fary v Drahotuších se 
připravuje oprava průčelí kostela. Sbírky na opra-
vy jsou při mši sv. vždy 3. neděli v měsíci

info ke všemu výše uvedenému na 
farka@antiochia.cz

nebo na tel.: 581 616 139, 731 626 515

Klub rodičů a přátel školy (KRPŠ) při ZŠ a MŠ 
Drahotuše v tomto kalendářním roce zorganizo-
val akce jak pro děti, tak pro rodiče.

Pro rodiče to byl tradiční Školní ples v Zrcadlo-
vém sále v Hranicích a Červnová noc na kluzišti 
v Drahotuších.

Pro děti byl připraven Cyklistický závod, kte-
rého se zúčastnili závodníci od předškoláků až po 
žáky 2. stupně základní školy.

Také jarní Farmářský jarmark měl u návštěvní-
ků kladný ohlas. V druhé polovině roku připravu-
jeme tradiční Anenskou zábavu a v říjnu podzim-
ní Farmářský jarmark a burzu dětského oblečení.

Z finančních prostředků získaných vybíráním 
příspěvků KRPŠ a z výtěžku pořádaných akcí jsme 
zakoupili do inventáře nové pivní sety pro poho-
dlnější posezení hostů našich akcí a žákům školy 
jsem zaplatili dopravné na lyžařský výcvik a kin-
deriádu, startovné dračích lodí, sladký balíček ke 
Dni dětí, knihy pro odcházející předškoláky a žá-
ky 9. třídy. hezké léto

za všechny aktivní členy krPš přeje 
Martina hluchá, předseda krPš

Vážení spoluobčané a příznivci hasičstva, 
letošní rok je rokem 130. let od založení na-
šeho sboru. Na začátku roku jsme na výroč-
ní schůzi schválili plán činnosti,na kterém je 
řada akcí které pořádáme. Tyto akce jsou 
uvedeny v kalendáři osadního výboru pro 
rok 2012. Již na Velikonoce jsme pořádali 
turnaj ve stolním tenise dospělých. Za účasti 
16 soutěžících vyhrál Z. Kovalčík z Hrabůvky. 
Samozřejmě proběhlo tradiční uctění patro-
na hasičů sv. Floriána. Družstvo mužů se zú-
častnilo 1. kola soutěže požárních družstev 
v Radíkově a náš potěr se zúčastnil ve dnech 
26 a 27. 5. 2012 okresní soutěže hry Pla-
men, kde první den v Hranicích na stadionu 
SK se konaly štafetové soutěže A DRUHÝ DEN 
NA hřišti Sokolu Drahotuše se uskutečnily po-
žární útoky. Nyní formujeme a to poprvé v no-
vodobých dějinách sboru, družstvo žen. Takže 
máme kompletní člověčinu... závodní druž-
stva dětí, žen a mužů. Dne 6. 6. 2012 se usku-
tečnilo na území našeho městyse velké taktic-
ké cvičení záchranných složek Olomouckého 
kraje, kterého se zúčasnila i naše zásahová 
jednotka. Touto cestou chci poděkovat všem 
občanům, osadnímu výboru a sponzorům, kte-
ří nás podporují, a kteří ještě nezačali, ať to 
zkusí začít, budeme rádi.

Za dobrovolné hasiče starosta sboru 
Ladislav koutný

Od začátku letošního roku jsme se jednou 
měsíčně scházely s maminkami a našimi nej-
menšími ratolestmi v „dopoledníčku“. Hravou 
formou jsme s dětmi kromě říkadel a písniček vy-
tvořily sněhuláčka, velikonočního beránka a sle-
pičku, přání pro maminky a babičky ke Dni ma-
tek, malovaly jsme prstovými barvami, měly jsme 
besedu nad novými dětskými knížkami, byl u nás 
na návštěvě otec Petr, který nám zpestřil hrou na 
kytaru setkání a taky jsme soutěžily na dětském 
hřišti. Doufáme, že i po letních prázdninách bu-
deme mít tak hojnou účast a že s šikovnými dět-
skými ručičkami vytvoříme opět spoustu hezkých 
výrobků. i+V

Klub maminek Drahotuše 
– dopoledníčko

Ze života Římskokatolické
farnost Drahotuše

Klub rodičů a přátel školy
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Milí čtenáři, dovolte několi vět ohledně dra-
hotušského kluziště. Od 1. 5. 2012 jsme na zá-
kladě usnesení rady Města Hranice získali k pro-
vozování objekt místního kluziště a z tohoto dů-
vodu přinášíme i pár nových informací.

Cílem našeho projektu je vytvořit komplex-
ní multifunkční centrum (bezbariérový sportovně 
společnský areál), v němž mohou trávit volný čas 
nejen profesionální sportovci, ale i malí sportov-
ci a jejich rodiče a rodiče jejich rodičů, tudíž vy-
budování kvalitního sportovního areálu, celoroč-
ně nabízejícího nejrůznější volnočasové prvky ur-
čené pro celé rodiny.

V současné době již dochází k první fázi rekon-
strukce objeku. Tato zahrnuje především renovaci 
interiéru, opravu poškozených toalet, rekultivace 
trávníků a rozsáhlý úklid areálu. Dále bude rekon-
strukce interiéru zaměřena na vybudování šatny 
pro sportovce. V objeku se nachází sprchový kout 
se dvěma sprchami a tento bude dovybaven skříň-
kami, lavečkami a věšáky. Pro malé odvážlivce bu-
de za fotbalovým hřištěm připravena bikrosová 
dráha, no a v dalších letech provozu vyroste kromě 
venkovního krbu i pergola nad terasou.

Kluziště Drahotuše v příštím období zkvalitní 
služby všem svým zákazníkům. Nabídne množ-

ství kulturních, společenských a sportovních akcí 
pro malé i velké, a to jak tradičních (velikonoce, 
ukončení školního roku, vánoce v létě, drahotuš-
ská slivovice, drakiáda, mikuláš, karneval na le-
dě, atd.), tak i nové (např. traktoriáda, karaoke 
pro děti i dospělé, zlatá horečka, zabíjačkové ho-
dy, ochutnávka moravských vín, malování na led, 
atd.) a akce ve spolupráci s Klubem rodičů a přá-
telškoly ZŠ Drahotuše (červnová noc, putování 
lišky Bystroušky). V letním období bude k dispo-
zici kvalitní podklad pro malé i velké sportov-
ce (fotbal, volejbal, nohejbal) a v zimním období 
nebude chybět za příznivých podmínek ledová 
plocha a tím projekt přispěje především ke zlep-
šení sportovního vyžití dětí a mládeže. Kluziště 
bude mít možnost zařadit se do povědomí účast-
níků cyklistických a turistických výletů, své záze-
mí si zde mohou najít i běžecké oddíly. I nadále 
zůstává sídlem šipkařského oddílu, jenž v stáva-
jící sezoně boduje v řebříčku šipkařských turnajů.

Nabízíme také možnost uspořádání rodinných 
i firemních oslav a soukromých sportovních akcí.

Přehled všech naplánovaných akcí najdete na 
této straně v kalendáři akcí. O dalších Vás bude-
me průběžně informovat.

na Vaši návštěvu se těší manželé Bekovi

Vážení příznivci a příznivkyně drahotušské kopané,
děkujeme Vám za podporu v průběhu jarní části soutěže, ve které se 
nám mimořádně daří: z osmi zápasů jsme získali 18 bodů! (6 výher, 0 re-
míz, 2 prohry) a po 19. kole jsme na 6. místě. V zimní přestávce jsme muž-
stvo omladili a přivedli několik nových hráčů. Každé pondělí od listopadu 
do konce března jsme trénovali v hale a zúčastnili jsme se opět Vánoční-
ho turnaje v sálové kopané.

Podařilo se nám také zlepšit stav sprch – výměnou vodovodních bate-
rií a světel, opravou vnitřních omítek a obkladů. 

Naše poděkování patří osadnímu výboru za pravidelný roční příspěvek 
ve výši 20.000 Kč, který nám pokryje spotřebu elektrického proudu a část 

spotřeby vody. Daleko větší část nákladů (přes 70.000 Kč) financujeme 
z vlastní činnosti: vstupné na zápasy, bufet, příspěvky hráčů, pronájem 
areálu a sponzoři. Dohodli jsme se jak s KRPŠ, tak i s SDH Drahotuše na 
podmínkách používání našeho areálu v příštích letech. Já osobně děkuji 
všem, kteří pomáhají s bufetem a starají se o celkový chod klubu. 

Doufáme, že přízeň našich diváků, které si nesmírně vážíme, nebude 
upadat. Choďte nám prosím fandit na naše domácí zápasy, popřípadě i na 
utkání venku. Informace o termínech a soupeřích naleznete na plakátech, 
na nástěnce a také v některých místních pohostinstvích.

upozornění: příští sezónu budeme hrát domácí zápasy v SOBOTU 
v 16:30!

Všem přejeme spokojenost a pevné zdraví.
 ing. Bohdan Lýsek, sokol Drahotuše – oddíl kopané

ČerVenec
1. 7. – Generali cup open – turnaj v plážo-
vém volejbale
7. 7. – Zlatá horečka – odpoledne na divo-
kém západě – pořádá Kluziště Drahotuše
14. 7. – Soutěž o nejlepší guláš – pořádá 
Kluziště Drahotuše
21. 7. – 1. Drahotušská traktoriáda (soutěž se-
kaček a malotraktorů) – poř. Kluziště Drahotuše
28.– 29. 7. – Anenská pouť, historický jar-
mark – pořádá OV
28. 7. – Anenská zábava – fotbalové hřiště 
Drahotuše – pořádá KRPŠ

srPen
4. 8. – 7. ročník Volejbalového turnaje Dra-
hotušská smeč – hřiště za ZŠ Drahotuše
4. 8. – Vánoce – netradiční oslava Vánoc – 
pořádá Kluziště Drahotuše
11. 8. – Karaoke – odpoledne pro děti, večer 
pro dospělé – pořádá Kluziště Drahotuše

ZÁří
1. 9. – Ukončení prázdnin – soutěžní odpo-
ledne pro děti – pořádá Kluziště Drahotuše
8. 9. – 2. ročník – Netradiční plavidla – rybník 
Drahotuše – pořádá KRPŠ
14.– 15. 9. – 130 let založení SDH Drahotu-
še, taktické cvičení, společenská schůze
21.– 22. 9. – 100 let založení ZŠ Drahotuše

říJen
6.10. 4. Farmářský jarmark – poř. KRPŠ a ZŠ
13. 10. – Podzimní auto-moto-veterán bur-
za – letiště Drahotuše
21. 10. – Drakiáda na poli za školou – pořá-
dá KRPŠ
24. 10. – Kladení věnce, lampionový průvod 
– pořádá OV

ListOPaD
10. 11. – Putování za světýlkem – poř. KRPŠ

PrOsinec
6. 12. – Vánoční jarmark, rozsvícení vánoční-
ho stromu – pořádá OV, ZŠ a MŠ 
16. 12. – Vánoční koncert v kostele – poř. OV
24. 12. – Půlnoční mše svatá 
26. 12. – Živý betlém Zpr.: Petr Podařil 

Sokol Drahotuše – oddíl kopané

Kluziště Drahotuše v novém kabátu...

Kalendář akcí 2012


