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Vážení čtenáři,
konečně jsou prázdniny, čas slunných dní plných odpočinku, výletů, 
návštěv, sportu a zábavy. Dovolte mi, abych rekapitulovala první polo-
letí roku 2013 v Drahotuších. Bohužel, dlouho očekávaná největší in-
vestiční akce v obci – průtah Drahotušemi neboli nový asfaltový po-
vrch v ulicích Hranická a Lipnická se v letošním roce nebude realizo-
vat. Majitelem komunikace je Olomoucký kraj, který v letošním roce 
tuto investici nezařadil do svého rozpočtu. Věřím, že v roce 2014 už 
budeme mít lepší zprávy a investiční akce – průtah Drahotušemi bude 
zařazena do rozpočtu Krajského úřadu Olomouckého kraje. Z rozpoč-
tu města Hranic se budou v letošním roce realizovat tyto investice – 
nový asfaltový povrch v ulici Sokolská v měsíci srpnu, v Pivovarské uli-
ci se v měsíci září dobuduje splašková kanalizace a v polovině obce 
bude instalován bezdrátový rozhlas. V srpnu bude ve školní jídelně 
prováděná rekonstrukce kotelny školní jídelny. 

Co jiného se děje v obci? Na kluzišti máme nového nájemce pana 
Veverku a věřím, že budou všichni návštěvníci našeho multifunkčního 
zařízení spokojeni. Osadní výbor poprvé pořádal v místnosti OV dvě no-
vé akce – Celé Česko čte dětem a promítání starých filmů. Obě akce 
byly velmi zajímavé a budeme se snažit v nich v dalších letech pokra-
čovat. V rámci akce Noc kostelů jsme s Římskokatolickou farností pořá-
dali koncert Smyčcového orchestru ZUŠ Hranice v kostele sv. Vavřince. 
V místnosti OV se schází dámy při kreativní tvorbě, maminky na mateř-
ské dovolené se svými dětmi při hrách a tvoření a samozřejmě se zde 
mohou scházet členové místních spolků a organizací. K soukromým 
oslavám je zapůjčení místnosti OV zpoplatněno. Jak jste si všimli, sna-
žíme se na nástěnku naproti pošty, vyvěšovat dokumenty z úřední des-
ky, které se týkají Drahotuš. Bohužel se dokumenty začínají ztrácet. 
Městský úřad města Hranic má úřední desku umístěnou ve dvoraně 
zámku nebo na www.mesto-hranice.cz. Zde naleznete všechny infor-
mace. Prosím, podněty nebo připomínky pro Osadní výbor napište 
a vhazujete do schránky naproti pošty. Možná některé trápí sečení ze-
leně v obci. Po několika upomínkách firma Ekoltes a.s. naši obec po-
sekla, ale tráva roste pořád dál. Podle Rámcové smlouvy mezi Městem 
Hranice firmou Ekoltes a.s. se v Drahotuších seče náměstí 5x do roka, 
celá obec 2x do roka. Bohužel, kdo chce mít před domem posečeno 
častěji, musí si poradit sám. Proto Vás prosím, kdo může, posečte si trá-
vu před domem sami, i když není plocha Vaše. Občas tyto plochy pou-
žijeme k uskladnění materiálu .

Všechny Vás srdečně zveme na Dobovou pouť v Drahotuších před 
kostelem. Věřím, že takto probíhala u nás v Drahotuších pouť před 
100 lety.

Přeji Vám dny plné sluníčka, pohody a krásných zážitků.

Vlasta Zapatová
Předsedkyně OV Drahotuše

Letošní rok jsme zahájili tradičním výšlapem na Maleník. V únoru 
se konal v prostorách Zrcadlového sálu v Hranicích Školní ples, kde 
program doplnili žáci školy. Slunečnou květnovou neděli proběhl 
Cyklozávod, kterého se zúčastnily děti všech věkových kategorií. Od 
předškolního věku až po žáky 9. třídy. Na pátek 14. 6. je připravena 
taneční zábava Červnová noc na místním kluzišti. Chystáme se uspo-
řádat i Putování s liškou Bystrouškou a v září Netradiční plavidla, kte-
rá se představí na místním rybníku.

Z příspěvků KRPŠ a peněz získaných z akcí, které pořádáme jsme 
dětem uhradili autobusovou dopravu na lyžařský a plavecký výcvik, do-
pravu na soutěže, tréninky dračích lodí, balíček sladkostí ke Dni dětí, 
ceny na Cyklozávod, dětem v mateřské škole stavebnice.

Jménem všech členů KRPŠ přeji příjemné prožití prázdnin a těším 
se na shledání na některé z akcí, které naše dobrovolná organizace 
pořádá.

Martina Hluchá, předseda KRPŠ



Hans Lucke · SKLEP
režie: Cyril Bláha, premiéra 8. 11. 1959,
na snímku:  C. Bláha, L. Němeček, A. DIouhý, 

B. Vavřík
hra získala 1. místo na festivalu Pobečví
3. místo na krajské přehlídce

František Hrubín · Kráska a Zvíře
režie: Ludmila Kučmerčíková
premiéra: 13.3.1982
na snímku: H. Hrazdilová, S. Purgert

150 let ochotnického divadla v Drahotuších
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dovolte mi úvodem uvést pár základních číselných informací. Mateřskou 
školu, sídlící na náměstí Osvobození, navštěvuje 50 dětí, v základní škole 
na Hranické ulici se vzdělává 194 žáků, což je o 43 více než např. v roce 
2010. Tento fakt nás samozřejmě velmi těší, ale také zavazuje. 

Jak jistě všichni víte, škola organizuje řadu aktivit nejen pro své děti, ale 
i pro soutěžící z ostatních škol. Téměř žádnou aktivitu ale není možné zre-
alizovat bez finančních příspěvků, které se snažíme získávat z nejrůzněj-
ších grantů a operačních programů. V letošním školním roce činila získaná 
částka bezmála 75. 000,– Kč. Významnou pomocí, za kterou jsme vděční, 
jsou pro nás i příspěvky – ať už finanční či materiální – od sponzorů školy. 

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 
EU peníze školám, do kterého jsme taktéž zapojeni, zpracovávají pedagogo-
vé tzv. DUMy – tedy digitální učební materiály. Jejich cílem je zlepšit úroveň 
vzdělávání pomocí výpočetní techniky. To, že se snažíme rozvíjet v dětech je-
jich přirozenou inteligenci a nadání považujeme skutečně za své poslání.

Věřte, že se také dle svého nejlepšího vědomí a svědomí snažíme dětem 
vštěpovat zásady slušného chování a jednání, předávat jim informace, kte-
ré uplatní v životě, učíme je žít v souladu s přírodou, dívat se na svět kolem 
sebe, vnímat jeho krásy, ale i bojovat proti nešvarům společnosti. Za vše jis-
tě hovoří vyzdobená škola, změněná tvář školního dvora, kde kromě mobi-
liáře vzniká i bylinková zahrádka se skalkou.

Řadu změn může všímavý návštěvník zaznamenat i ve školní jídelně, kte-
rá již dávno není pouhou „vývařovnou“ jídel. Příjemné prostředí je umocně-
no lákavou nabídkou pokrmů zaměřených na zdravou výživu navazující na 
program „Ovoce do škol“, v rámci kterého je dětem I. stupně dvakrát do mě-
síce zdarma podáváno ke svačince ovoce či zelenina. A na zdravou výživu 
dbáme i ve vzdělávání, kdy paní vedoucí ve spolupráci s vyučujícími sezna-
muje žáky se zásadami zdravého stravování. Největšímu zájmu se samozřej-
mě těší samotná praktická ochutnávka. 

Toto naše snažení bude ještě více účinné při vzájemné spolupráci, po-
kud společně děti povedeme ke vzdělání, budeme je chválit, ale někdy také 
nabádat ke zlepšení a nápravě. Jen tak můžeme úspěšně naplňovat hlavní 
krédo značky „Rodiče vítáni“, které jsme držitelem již druhým rokem.

Brzy začnou prázdniny, období, na které se všechny děti právem těší. Ško-
la však zahálet nebude. Plánujeme opravu topného systému ve školní jídel-
ně, malování budov, částečnou výměnu oken a opravu stropu v herně mateř-
ské školy, opravy podlah ve vybraných učebnách školy, opravu střechy nad 
učebnou PC, částečnou rekonstrukci gumového povrchu na fotbalovém hři-
šti v prostoru školního dvora a spoustu dalších „drobných „oprav“. 

Dovolte mi závěrem – jako již tradičně – popřát Vám všem jménem všech 
zaměstnanců a žáků školy krásné léto, mnoho příjemných chvil prožitých 
s blízkými lidmi. A pokud bude deštivo, navštivte naše www.zsdrahotuse.cz, 
ať víte, co se v naší škole děje.

Mgr. Dagmar Pospíšilová, ředitelka školy 

Divadelní soubor Tyl Drahotuše si v letošním 
roce připomíná stopadesátiletou tradici ochot-
nického divadla.

Celá historie započala založením čtenářsko-
-hospodářského spolku Přemysl v roce 1863.

Následovala divadelní činnost v tělovýchov-
ných jednotách Sokol a Orel, Sdružení studentů,

Dělnické tělovýchovné jednoty, Souboru lido-
vých hudebníků a Sboru dobrovolných hasičů, 
jejichž divadelní ochotníky se podařilo po roce 
1945 spojit a byla založena Divadelní jednota 
Tyl. O všech důležitých osobnostech a událos-
tech, které ovlivnily činnost ochotnického diva-
dla, vycházel devítidílný seriál článků pana Miro-
slava Černého v Hranickém týdnu od 12. dubna 
do 7.června 2013. Nechceme opakovat již zná-
me věci, ale možná vás zaujme několik statistic-
kých údajů.

O Drahotuších se říká, že snad neexistuje 
dům, jehož obyvatelé by se do divadla nezapoji-
li. Z dostupných materiálů jsme napočítali téměř 
600 osob. Divadlu se věnovali nejen jednotlivci, 
ale i celé rodiny po několik generací.

Divadelních her bylo nastudováno na 250 – 
zachycených v kronice, kromě toho zajišťovali 

Vážení a milí příznivci
drahotušské školy,



Vladimír Dvořák, Zdeněk Petr · Sto dukátu za Juana
režie: Emilie Uřinovská, premiéra 10. 3. 2001
na snímku: B. Uřinovská, B. Štěpán

Carlo Goldoni · Poprask na laguně
režie: Jaroslav Vašek, premiéra: 23. 3. 2013, na snímku: L. Preněk, J. Uři-
novská, S. Sommerová, V. Navrátilová, B. Benešová, M. Burianová

Jiří Hubač · Generálka jeho veličenstva
režie: Raman Čevela, premiéra 4. 2. 1989
na snímku: E. Pírková, R. Čevela

N. V. Gogol · Ženitba
režie: Raman Čevela, premiéra: 24. 3. 1995 poslední představení v sá-
le U Myšků
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ochotníci kulturní programy při různých akcích , oslavách založení měst, 
otvírání nového nádraží a školy, oslavy MDŽ, kácení máje, módní pře-
hlídky, silvestrovské pořady atd.

Kolik toto všechno obnáší hodin zkoušek, studia rolí, práce s přípra-
vou kulis a kostýmů, budování a zvelebování veškerého zázemí nutného 
k provozování této činnosti, už nikdo nespočítá, ale jistě by to byla čís-
lovka úctyhodná.

Do historie divadla v Drahotuších je zapsáno také pořádání festivalů 
ochotnických souborů s názvem POBEČVÍ, které se konaly v letech 1959 
až 1976. Nechali jsme se inspirovat touto historickou skutečností a v rám-
ci letošních oslav jsme uspořádali malou přehlídku ochotnických divadel-
ních souborů POBEČVÍ 2013. Jelikož v Drahotuších ani v Hranicích není sál 
s jevištěm a divadelním zázemím, obrátili jsme se na majitele Divadla Sta-
rá střelnice.

Manželé Vlasákovi nám velmi ochotně pomohli s organizací přehlídky 
nejen svými zkušenostmi, ale i poskytnutím prostor divadla. Celá akce by 
se nemohla uskutečnit, pokud bychom nezískali grant od Města Hranice. 
Dalším našim sponzorem bylo Studio GRAPP s.r.o. bratří Nebeských, kte-
ří zajistili veškerou propagaci. Náš velký dík patří panu Miroslavu Černé-
mu za jeho publikační činnost o historii divadla a malíři a grafikovi Zdeň-
ku Černému za vytvoření grafického listu jako upomínky na naše výročí. 
Všem ještě jednou upřímně děkujeme.

Přehlídku POBEČVÍ 2013 zahájil náš DS TYL hrou C. Goldoniho Po-
prask na Laguně v režii Jaroslava Vaška. Představení shlédlo 150 diváků, 
ohlasy byly velmi příznivé.

Prvním hostujícím souborem bylo divadlo DEVÍTKA z Ostravy-Třebovic 
s hrou M. G. Sauvajona Kachna na pomerančích. Spokojení diváci ocenili 
vynikající herecké výkony, herci naoplátku skvělé diváky, organizaci i vel-
mi milé prostředí divadla.

Druhý hostující soubor – CHAOS z Valašské Bystřice nabídl hru Ruko-
jmí A. R. Fourtona. 

Výborně zvládnutá situační komedie diváky skvěle pobavila. „Přivítá-
ní bylo milé, zázemí a personál čilé. Hrálo se tu vskutku hezky, máte pěk-
né divadelní desky“ a také „Děkujeme za kouzelnou atmosféru a pohád-
kové prostředí“, napsali herci do pamětní knihy. 

Na posledním večeru přehlídky jsme s velkou radostí přivítali divadel-
ní spolek KOTOUČ Štramberk, protože náš soubor hraje na přehlídkách ve 
Štramberku už několik desetiletí. Provedení hry G. Feydeaua Proutník pod 
pantoflem se divákům líbilo a členové spolku byli mile překvapeni příjem-
ným prostředím divadla a skvělým publikem.

Závěrem lze konstatovat, že POBEČVÍ 2013 bylo zdařilou akcí jak pro 
diváky, tak pro účinkující soubory a přáním všech je, aby se přehlídka opět 
stala tradicí, což je pro nás velká výzva do příštích let.

Ukončení oslav 150 let divadelní tradice v Drahotuších plánujeme 
v termínu Anenské pouti. V pátek 26. 7. 2013 v 19 hodin nabídneme dra-
hotušským divákům představení našeho souboru v sále U Jelena. V sobo-
tu 27. 7. 2013 od 14 do 16 hodin srdečně zveme všechny naše příznivce 
na malou výstavku fotografií z historie divadla v místnosti Osadního vý-

boru (nad poštou). Na společné posezení s bývalými členy souboru se tě-
šíme v tento den od 16 hodin. 

V září začneme studovat novou hru. I přes nepřízeň doby se stále obje-
vují noví, obětaví a zapálení ochotníci, připraveni věnovat svůj volný čas, 
talent a energii divadlu.

Věříme, že se historie ochotnického divadla v Drahotuších bude psát 
i v létech příštích! E.U.
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Náš sbor letošní činnost zahájil dnem 12. 1. 2013 výroční valnou hro-
madou. Na této schůzi si členové zvolili nový výbor,který ve složení Kout-
ný st.,Trefil ml., Šnejdrla st., Frydrýšková D., Mandincová, Dlesk D., Dreiseitl 
bude po dobu pěti let řídit dění ve sboru. Také byl schválen plán činnosti 
pro rok 2013, který byl dán k dispozici pro kalendář akcí osadního výboru. 
Akce, které již proběhly Vám připomínáme fotem a jestli máte zájem jsou 
naše akce i s fotem zdokumentované na adrese www.sdhdrahotuse.xf.cz. 
Jen pro připomenutí největší akce sboru jsou 26. května – spolupořadatel-
ství okresního kola hry Plamen mladých hasičů, 9. června – soutěž dospě-
lých o pohár osadniho výboru, 23. června – soutěž mladých hasičů o po-
hár VqK hasicí technika a 27. července – pořádání tradiční Anenské zába-
vy, kde bude hrát skupina Kalibra. Na všechny akce, které pořádáme zveme 
všechny spoluobčany,kterým děkujeme za podporu a přízen.

Za SDH Drahotuše starosta sboru Ladislav Koutný st.

Vážení přátelé. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 
Drahotuše byla založena v naší obci v roce 1963 a zakládajících členů by-
lo tehdy 34. Postupem času se členská základna rozšířila až na 185 členů 
a následně v roce 1964 byl zakoupen traktor Z-25K a fréza, které slouži-
ly členům a občanům obce jak k polním pracem, tak i dovozu materiálu, 
paliva apod. Tyto zemědělské stroje byly uskladněny ve dvoře u Vychodi-
lů. V roce 1972 bylo započato s úpravou přidělených prostor v Olšinově 
dvoře č.p. 256. Postupně zde členové v rámci brigádnické činnosti vybu-
dovali moštárnu ovoce, kancelář a garáže pro svou novou techniku, trak-
tor ZM-35-11 a T-4K10. Tyto prostory sloužily zahrádkářům až do roku 
1990. Následně tyto objekty musely být v restitucí a bez náhrady vydány 
dědicům původního vlastníka. V roce 1994 byla zakoupena budova č.p. 
127 od p. Melkuse a do těchto prostor bylo přestěhováno vybavení moš-
tárny, spolu s další zemedělskou technikou. Postupně ubývalo jak členů 
svazu, tak i zájemců o poskytované služby. Vhledem k tomu, že se nepo-
dařilo udržet budovu v řádném a provozuschopném stavu, byla tato po 
dohodě s Osadním výborem Drahotuše a Městem Hranice prodána Měs-
tu Hranice, které ji následně v loňském roce odstranilo za účelem rozšíře-
ní komunikace a zbudování chodníku v zájmu bezpečnosti občanů. Nyní 
má ZO ČZS Drahotuše pouze 16 členů, které udržuje pospolu jejich pěs-
titelský zájem a činnosti na vlastních zahrádkách. 

V letošním, jubilejním roce, u příležitosti 50. výročí od založení ZO ČZS 
Drahotuše, uspořádá naše organizace, po mnohaleté pauze, podzimní výsta-
vu ovoce a zeleniny a to v sobotu dne 28. září 2013. Na této výstavě chce-
me prezentovat nejenom výpěstky našich členů, ale nabídneme tuto příleži-
tost i dalším zájemcům – občanům naší obce, kteří jsou úspěšní v pěstování 
nejen ovoce a zeleniny, ale i okrasných dřevin a květin. 

Pokud budete mít zájem se této výstavy zúčastnit jako vystavolatel, in-
formace Vám rádi poskytnou naší členové a to: současný předseda Mar-

tin Zálešák, místopředseda Jan Hais, jednatel Josef Kolář, pokladník Jan 
Trefil ml., člen výboru Jan Beneš a předseda RK František Grauer. Váš zá-
jem a účast s Vašimi výpěstky na této výstavě, je nutno dostatečně pře-
dem dohodnout.

Příjem výpěstků na výstavu bude uskutečněn den před výstavou tj. 
v pátek dne 27. 9. 2013 v době od 13:00 do 19:00 hod v budově bývalého 
Obecního úřadu, na náměstí Osvobození, to je v místě konání výstavy – za-
sedací místnosti Osadního výboru Drahotuše. O akci samotné bude veřej-
nost pak dále informována i formou plakátů a relace v místním rozhlase.

Budeme velice rádi za každého, kdo se zúčastní se svými výpěstky na 
této plánované akci. 

Nejen občané naší obce, tak budou moci shlédnout dodané a vystave-
né výpěstky, ale mohou zde získat a vyměnit si informace, týkající se ne-
jen pěstování ovoce a zeleniny.  Výbor ZO ČZS Drahotuše

Český zahrádkářský svaz Drahotuše

Z činnosti SDH Drahotuše Sokol Drahotuše – oddíl kopané
Vážení příznivci a příznivkyně drahotušské kopané, děkujeme Vám za 

podporu v průběhu celé sezóny Okresní soutěže muži B 2012/2013. Po 
20. kole jsme na pěkném 5. místě (9 výher, 3 remízy, 8 proher) při skóre 
42:52. 

Rád bych se vyjádřil k ekonomicke situaci oddílu. Říkat tady, že zá-
vodní sport se bez peněz dělat nedá, nemá cenu. Otázkou je odkud ty-
to peníze zajistit a to v takovém množství, aby se soutěž bez problémů 
odehrála, když dotace od FAČR a krajských či okresních fotbalových or-
gánů jsou velice malé nebo téměř žádné. Jediné co zbývá, jsou sponzo-
ři, oddílové příspěvky a něco si přivydělat sami. Je třeba si uvědomit, že 
nejde o maličkost. Není pochyb o tom, že největším sponzorem oddílu 
je osadní výbor Drahotuše. Z těchto prostředků je hrazena údržba hřiš-
tě a jeho okolí, spotřeba elektrického proudu a část spotřeby vody. Jed-
noduše se dá říci, že bez podpory osadního výboru bychom fotbal na 
současné úrovni dělat nemohli. Děkujeme za tuto podporu. Naší sna-
hou je, zajistit mimo podpory osadního výboru i další sponzory. V letní 
přestavce jsme si dali za úkol opravit stávající oplocení areálu a interiér 
hlavní budovy.

Osobně děkuji všem příznivcům, hráčům, trenerům a doprovolníkům 
za to, co pro drahotušský fotbal vykonávají. Děkuji paní Miladě Foltýnko-
vé, Svatavě Mazuchové za úklid kabin, praní dresů. Za zajištění služeb při 
mistrovských utkání, za odpracované hodiny, údržbu hřiště patří poděko-
vání pánům Martinu Nehybovi, Marku Foltýnkovi a Karlu Fojtíkovi. Podě-
kování patří panu Jaroslavu Rozmusovi za sečení hřiště.

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.

Všem přejeme spokojenost a pevné zdraví
Ing. Karel Fojtík, TJ Sokol Drahotuše – oddíl kopané


