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Milí čtenáři,
nastal čas adventní a to zname-

ná, že v Drahotuších vychází již tra-
diční Drahotušské novinky. Konec 
každé roku je předurčen k hodnoce-
ní uplynulého období a hlavně plá-
nování do budoucna. Pokusím o re-
kapitulaci dění v naší obci i já.

Budova naší školy je již zateple-
ná i s novou fasádou. Jak si všichni 
mohou všimnout, pod známou mo-
zaikou s textem: „Pojď sem dítě, uč 
se moudrým býti“ je krásně vidět 
znak obce a další symboly – moud-
rosti a pracovitosti. V záři byly v naší obci dvě velké oslavy – oslavy 
130 let založení Sboru dobrovolných hasičů a 100 let od otevření bu-
dovy školy. Obě akce proběhly a za krásných slunečných dní a myslím 
si, všichni přítomní měli z oslav upřímnou radost. Tady mi nezbývá, než 
poděkovat všem, kteří obě oslavy s velkým nasazením připravili. Je vi-
dět, že život v naší obci je stále pestrý a pořád se máme na co těšit. 

Od listopadu je nové veřejné osvětlení v Zahradní ulici. Konečně ce-
lá ulice svítí a nikdo se nemusí bát zde jít pěšky nebo kole po setmění. 
Pro příští rok se připravuje velká investiční akce Olomouckého kraje – 
Průtah Drahotušemi, což znamená nový asfaltový povrch v ulici Lipnic-
ká a Hranická, včetně obrubníků, podélného parkovacího stání a chod-
níku v místech, kde ještě chodník není vybudovaný. Vše záleží na novém 
zastupitelstvu Olomouckého kraje, zda tato investiční akce bude v roz-
počtu pro příští rok schválená. Věřím, že investice v naší obci získá pod-
poru zastupitelů a my za rok bude mít novou a hlavně rovnou cestu.

Dále v příštím roce chceme zajistit vybudování nového asfaltového 
povrchu v ulici Sokolská. Po překopech spojených s budováním kanali-
zace se nějak asfalt v této ulici ztratil. V příštím roce zahájíme rekon-
strukci místního rozhlasu. V současné době u nás s velkými problému 
funguje drátový rozhlas, který je bohužel často pokažený. Chceme v prů-
běhu několika let vyměnit všechny ampliony za bezdrátové. 

OV bude i nadále pokračovat v organizování kulturních a společen-
ských akcích v obci. Na závěr mi dovolte Vás pozvat na tradiční Rozsví-
cení vánočního stromu 4. 12. 2012 a adventní koncert 16. 12. 2012.

Přeji všem občanům klidné vánoční svátky prožité
v rodinném kruhu, hodně zdraví a štěstí v roce 2012

Vlasta Zapatová, předsedkyně OV
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Dovolte mi, vážení a milí, ohlédnout se za 
oslavami 100. výročí drahotušské školy. Všichni 
zaměstnanci a všechny děti oslavy opravdu pro-
žívali a velmi pečlivě se na ně připravovali.

Množství návštěvníků, jejich slova chvály, díků 
a obdivu nám nalily do žil spoustu energie a ra-
dosti. Často nás dojímala vzájemná setkávání pa-
mětníků a jejich vzpomínky na léta prožitá v dra-
hotušské škole, potěšilo nás, že se Vám ve škole 
líbil vzhled tříd a chodeb, vystavené pomůcky, cel-
ková výzdoba i první Almanach zachycující minu-
lost i současnost naší školy. Bylo velmi milé pozo-
rovat, s jakým zájmem jste prohlíželi výstavu za-
měřenou na historický vývoj školy, Váš radostný 
pohled na dobové učebnice, pomůcky, starodáv-
nou třídu i kabinet byl také velmi příjemným. 

Věříme, že výstava fotografií Jiřího Vojzoly, vy-
stoupení dětí, účinkování Studia Bez kliky, ABBY 
revival či Hradišťanu vneslo ve dnech 21. – 22. zá-
ří 2012 do Drahotuš a okolí sváteční atmosféru.

Děkujeme všem, kteří podpořili oslavy stého 
výročí drahotušské školy. Zároveň mi také dovol-
te ještě jednou popřát drahotušské škole to, co 
potřebuje opravdu nejvíce: dlouhá léta, hodně 
dětí, dobré kantory, pracovité zaměstnance, 
vstřícného zřizovatele a nakloněnou veřejnost.

Mgr. Dagmar Pospíšilová
ředitelka školy

Pro školní rok 2012/13 si organizační výbor KRPŠ při ZŠ a MŠ Drahotuše 
připravil opět spoustu akcí. Tou první bylo tradiční pouštění draků a následova-
lo Putování za světýlkem. V sobotu 5.ledna 2013 se koná Výšlap na Maleník. 
Na 8. února 2013 je naplánován Školní ples v Zrcadlovém sále, v prostorách 
hranických kasáren ( vstupenky a místenky bude možno zakoupit v předprode-
ji v kanceláři školy). K tanci zahraje skupina Faťamorgána. V květnu bude ná-
sledovat Cyklistický závod a červen bude patřit Červnové noci. Z výtěžku letoš-
ní Anenské zábavy a příspěvků KRPŠ se bude hradit doprava na plavání a ly-
žařský výcvik, knihy pro nejlepší žáky, jízdné na soutěže, odměny a občerstvení, 
balíček sladkostí na Den dětí. Byl také poskytnut finanční příspěvek mateřské 
škole na zakoupení logické stavebnice Morphun Junior a příslušenství.

Touto cestou chci poděkovat všem aktivním členům a jejich rodinným pří-
slušníkům za celoroční činnost. Všem přeji příjemné prožítí vánočních svátků 
a nashledanou v roce 2013. Martina Hluchá, předseda KRPŠ

Škola slavila 100 let

Klub rodičů a přátel školy

Co se dělo a děje v Drahotuších

Přijďte se za námi
podívat do naší 
Základní a mateřské školy 
v Hranicích IV-Drahotuších

Zápis do 1. třídy
se koná

8. 2. 2013 (pátek) od 14.00 do 18.00 hod.
a 9. 2. 2013 (sobota) od 9.00 do 10.00 hod.

Těšíme se na Vás, budeme Vás i Vaše rodiče čekat!

Budoucí prvňáčci!

KRPŠ při ZŠ  a MŠ Drahotuše pořádá spoustu akcí pro děti i dospělé po celý rok. 
Fotografie z akce – Netradiční plavidla II. ročník.

V Drahotuších se nepravidelně schází „Dámský klub“, kde šikovné ruce všech 
příchozích tvoří z Fima, drátků, korálek, pedigu atd. Kdo má zájem dostávat 
pozvánky na dílničky napište: vlasta@zapata.cz nebo tel. 603 278 864.



TK Drahotuše

Z dění ve sboru dobrovolných hasičů v Drahotuších

TJ Sokol Drahotuše – oddíl kopané
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Tenisový klub Drahotuše zahájil letošní sezó-
nu jako tradičně na začátku května tenisovou bri-
gádou. Letos členové opatřili i druhý kurt pevný-
mi lajnami a navezli na něj novou antuku. Byla 
provedena oprava vodovodního potrubí a další 
menší úpravy, jako je natírání pletiva a sloupků, 
výměna hadic apod.

Počet členů tenisového klubu se navýšil na 
celkový počet 33 osob. Velmi nás těší, že se 
členská základna rozšířila o mladší tenisty, kteří 
jsou navíc také aktivní při potřebných úpravách 
a pracích v tenisovém areálu.

V letošním roce se může náš klub pochlubit ta-
ké tím, že jejich členové získali první místo v okres-
ní soutěži veteránů. 

Je to o to větší úspěch, neboť této soutěže se 
naši vítězové, pan Bohdan Lysek a Libor Symerský, 
zúčastnili poprvé a hned získali nejvyšší trofej.

Doufáme, že i v příštím roce jim to půjde takto 
skvěle a ukáží, že se i v Drahotuších umí hrát tenis.

Tento rok byl také příznivý svým počasím a tak 
se tenisové kurty využívaly od začátku května až 
konce října, kdy se kurty zazimovaly.

Tenisové kurty teď sice na zimu osiřely, ale bu-
dova je využívána divadelním souborem TYL.

Doufáme, že v roce příštím bude příznivě vy-
řešena i otázka vlastnictví pozemků, a tenisový 
klub i divadelní soubor budou i nadále prostory 
využívat ke svým činnostem, které obohacují ži-
vot občanů Drahotuš.

Martina Martinková, jednatel TKD

Vážení příznivci a příznivkyně drahotuš-
ské kopané, děkujeme Vám za Vaši velkou pod-
poru při našich zápasech. Dle návštěvnosti usuzu-
jeme, že změna termínu utkání na sobotu odpole-
dne Vám vyhovuje. 

Opět Vám přináším pravidelné zprávy o na-
šem klubu. Na podzim jsme sehráli 11 zápasů (5x 
doma, 6x venku), získali jsme 17 bodů (5–2–4) 
při skóre 23:24 a po polovině soutěže jsme na 
pěkném 5. místě z 12 účastníků. 

Naše poděkování patří osadnímu výboru za 
pravidelný roční příspěvek ve výši 20.000,– Kč. 
Já osobně děkuji všem, kteří se starají o chod 
klubu a pomáhají s bufetem. Doufáme, že Vaše 
přízeň, které si nesmírně vážíme, nebude upa-

dat. Choďte nám prosím fandit na naše domá-
cí zápasy, popřípadě i na utkání venku, velice 
nám to pomáhá. 

Jarní část začínáme na domácím hřišti v sobo-
tu 6. dubna 2013 v 15:30 proti suverénně nejlep-
šímu týmu soutěže KMK Zubr Přerov. I druhý zá-
pas hrajeme doma, soupeřem nám bude mužstvo 
Černotína, výkop je v sobotu 13. dubna v 16:00.

Informace o dalších zápasech a soupeřích 
naleznete jako obvykle na plakátech, na nástěn-
ce a také v některých místních pohostinstvích.

Všem přejeme spokojenost a pevné 
zdraví v příštím roce. 

Ing. Bohdan Lýsek,
Sokol Drahotuše – oddíl kopané

OkreSní SOutěž Mužů – SkuPIna „B“
Rozpis mistrovských utkání: sezóna 2012/2013 – jaro

kolo Datum Den Čas Domácí – Hosté podzim jaro 
12. 06/04/13 So 15:30 TJ Sokol Drahotuše – KMK Zubr Přerov 1:6 :
13. 13/04/13 So 16:00 TJ Sokol Drahotuše – Černotín 2:1 :
14. 20/04/13 So 16:00 Prosenice – TJ Sokol Drahotuše 1:0 :
15. 27/04/13 So 16:00 TJ Sokol Drahotuše – Lazníky 3:2 :
16. 04/05/13 So 16:30 Dukla Hranice – TJ Sokol Drahotuše 0:3 :
17. 11/05/13 So 16:30 TJ Sokol Drahotuše – Potštát 5:1 :
18. 19/05/13 Ne 10:00 Jezernice – TJ Sokol Drahotuše 2:2 :
19. 25/05/13 So 16:30 TJ Sokol Drahotuše – Horní Nětčice 0:1 :
20. 01/06/13 So 16:30 Žákovice – TJ Sokol Drahotuše 1:2 :
21. 08/06/13 So 16:30 TJ Sokol Drahotuše – Skalička 2:6 :
22. 16/06/13 Ne 14:00 Bělotín „B“ – TJ Sokol Drahotuše 3:3 :

* trénink: pátek v 17:00 hodin

Praktická lékařka I. Velešíková
Po 8 – 13 hod.
Út 13 – 16 hod.
St 7 – 12 hod.
Čt 8 – 13 hod.
Pá 8  –12 hod.

Zubní lékař t. Byrtus
Po 8 – 17 hod.
Út 9 – 16 hod.
St 8 – 15 hod.
Čt 8 – 14 hod.
Pá 8 – 14 hod.

Dětská lékařka r. kajšová
Po 13.30 – 15 hod.
Út 7.30 – 9.30 hod.
St 7.30 – 8.30 hod.
Čt 12.30 – 13.30 poradna, 13.30 – 15.00 h.
Pá 7.30 – 9.00 hod.

Ordinační hodiny lékařů v obci:

Letošní rok byl pro náš sbor rokem příprav 
oslav 130. let založení sboru.

Tyto oslavy byly rozděleny do dvou dnů, a to 
v pátek 14. září se uskutečnilo taktické námětové 

cvičení okrsku Drahotuše (10 dobrovolných sborů 
a 1 profesionální sbor), který měl za úkol lokali-
zovat požár budovy zdejší školy a záchranu osob 
ve škole. Úkol cvičení byl splněn na výtečnou.

V sobotu 15. září byl sraz členů u zbrojnice, 
kde proběhlo focení, s následným průvodem k so-
še sv. Floriánka patrona všech hasičů kde byl po-
ložen věnec. Vpravé poledne se konala slavnostní 
schůze, kde za účasti členů a hostů (pí. Ondriášo-
vá – starostka Hranic, p. Michálka z odboru vnitř-
ních věcí, velitele stanice HZS Hranice p. Nováka, 
zástupce OSH p. Hercíka, zástupce OV p. Úlehly 
a zástupců okolních sborů), bylo předáno ocenění 
a vyznamenání našim členům. Tato schůze byla 
ukončena slavnostním obědem.

Touto cestou bych chtěl poděkovat jménem 
SDH i jménem svým, majitelům restaurace u Jele-
na manželům Pospíšilovým a jejich zaměsnanc-
úm za poskytnutí prostor restaurace, za vynikajicí 
obsluhu a občerstvení při těchto oslavách.

Všem spoluobčanům a našim členům přeji do 
Nového roku hodně zdraví, štěstí a osobní spoko-
jenosti, děkujeme za přízen 

Za hasiče Drahotuš starosta sboru 
Ladislav koutný st.
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aDVentní rOráty
Jako dobrá duchovní příprava na Vánoční svátky, zvláště pro 

děti a rodiče, jsou ranní mše svaté v době adventní. Tyto budou od 
3. do 18. prosince vždy v pondělí a úterý v 6:45 v kostele sv. Vav-
řince v Drahotuších. Po krátké ranní mši svaté bude na faře připra-
vena snídaně a pak rovnou do školy. 

ZajíMaVá aDVentní PřeDnáška
Římskokatolicá farnost Drahotuše Vás zve na přednášku sa-

lesiána P. Jaroslava Mikeše: Indie a misie aneb Jak se žije českým 
dobrovolníkům v Indii. Přednáška doprovázená promítáním fo-
tografií a filmů se koná v pátek 14. prosince v 18:00 na faře 
v Drahotuších. Vstup zdarma, všichni jsou srdečně zváni.

BOHOSLužBy O SVátcícH
Vánoční svátky zahájíme s dětmi na Štědrý den v pondělí 

24. 12. v 15:00 při otvírání Betléma. Tradiční štědrovečer-
ní mše svatá bude toho dne ve 22:00 v kostele sv. Vavřin-
ce v Drahotuších. Na 1. svátek (25. 12.) a 2. svátek vánoční 
(26. 12.) bude mše svatá jako v neděli v 7:50. Na ukončení ro-
ku 31. 12. bude mše svatá v 17:00, na nový rok (1. 1. 2013) 
bude mše sv. jako v neděli v 7:50.

žIVý BetLéM
Jako již tradičně bude živý Betlém „na Štěpána“ – v úterý 

26.12. v 15:00 na náměstí před kostelem sv. Vavřince. 
Můžete se aktivně zapojit do vytvoření Vánočního příběhu, za-
žít, jaké to bylo tenkrát v Betlémě. Živý Betlém tradičně režíruje 
paní Emilie Uřinovská.

kOntakty na faru
Toto a ještě více informací se dozvíte z webových stránek farnos-
ti http://farka.antiochia.cz

Akce farnosti Drahotuše
k Vánočním svátkům

Betlémské světlo
Betlémské světlo je symbolem naděje a přátelství. Každoročně putuje 

z Betléma do celého světa. Obohaťte i vy svůj sváteční domov a darujte 
jej někomu blízkému – rodině, sousedům, přátelům. Uděláte jim radost 
a pomůžete šířit vánoční pohodu.

Svoje svíčky a lampičky si můžete betlémským světlem zapálit v před-
síni kostela sv. Vavřince v Drahotuších v neděli 23. 12. od 8:00 do 9:30 ho-
din, nebo pak na Štědrý den 24. 12. od 8:00 do 22:00 h. 

Máte doma kolo, které nepoužíváte? Udělejte radost dětem v Africe!
Dostupnost škol v Africe je mnohdy velmi obtížná. Většina dětí cho-

dí do školy pěšky, některé děti se však do školy, kvůli velké vzdálenos-
ti, nedostanou vůbec. Společnost „Kola pro Afriku o.p.s.“ kola shroma-
žďuje, dobrovolníci jej opravují a zajistí dopravu do rozvojových zemí, 
kde jsou následně zapůjčeny dětem k cestě do školy. Kola se budou 
shromažďovat na faře v Drahotuších do 9. prosince. 

Živý betlém
26. 12.

„na Štěpána“
v 15 hodin
na náměstí

v Drahotuších

Kola pro Afriku


