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Vážení čtenáři,
za dveřmi máme prosinec, čas Vánoc a to znamená, že jste dostali 
do domovních schránek Drahotušské novinky. V letošním roce osla-
vil Divadelní soubor Tyl Drahotuše 150 let od svého založení. Protek-
lo spoustu vody v Bečvě od doby, kdy drahotušští občané založili di-
vadelní spolek. Je vidět, že drahotušáci se rádi scházeli, bavili, sna-
žili se potěšit jeden druhého a také dělali dobré jméno své obci. 
Jsem ráda, že i po 150 letech zde máme ochotné nadšence pro kul-
turu, divadlo a společenský život. Dovolte mi, abych všem divadelní-
kům popřála dalších 150 let divadelních úspěchů.

V druhé polovině roku jste si mohli všimnout, že ulice Sokolská má 
nový asfaltový povrch. Na zápasy kopané již půjdeme po rovné asfalto-
vé cestě, ne po cestě plné výmolů, bahna a kamení. V ulici Pivovarské je 
dobudovaná další část splaškové kanalizace a v polovině obce je nain-
stalován nový bezdrátový rozhlas.  Věřím, že všichni občané budou lépe 
slyšet hlášení rozhlasu a ampliony nebudou bývat odpojeny po podzim-
ních větrech. Drátové vedení rozhlasu již bylo ve velmi špatném stavu. 
Město Hranice společně s Krajským úřadem Olomouckého kraje připra-
vuje realizaci asfaltového povrchu v Hranické a Lipnické ulici. Jelikož se 
jeden občan Drahotuš stále odvolává proti této stavbě, stále není vyda-
né stavební povolení. Ale já pevně věřím, že tato nákladná akce bude 
v příštím roce zahájena a konečně nebude přes Drahotuše tankodrom. 
Dále v příštím roce budou vybudovány inženýrské sítě v Tyršově ulici.

Osadní výbor i nadále bude pořádat kulturní a společenské akce.
Na závěr mi prosím dovolte, abych Vás pozvala na Rozsvícení vá-

nočního stromu v Drahotuších, na akci Česko zpívá koledy a na Ad-
ventní koncert krojované dechové hudby moravská Veselka ze Sušic.

Přeji všem občanům klidné vánoční svátky
se všemi blízkými, hodně zdraví, štěstí,

spokojenosti v roce 2014
Vlasta Zapatová, předsedkyně OV

Dámský klub se v Drahotuších schází pravidelně. Více o činnosti se do-
zvíte na http://damsky-klub-drahotuse5.webnode.cz/
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Prezentace obce v informačním centru MAS Moravská brána

Pro školní rok 2013/14 si organizační výbor KRPŠ při ZŠ a MŠ Dra-
hotuše připravil opět spoustu akcí. Tou první byly Netradiční plavidla, 
která se konala na místním rybníku. Za krásného počasí následovalo 
pouštění draků na poli za školou a v listopadu Putování za světýlkem, 
kterého se zúčastnilo 62 dětí. V sobotu 11. ledna 2014 se koná Výšlap 
na Maleník. Na pátek 14. února 2014 je naplánován Školní ples v Zrca-
dlovém sále, v prostorách hranických kasáren (vstupenky a místenky 
bude možno zakoupit v předprodeji v kanceláři školy). V květnu bude 
následovat Cyklistický závod a červen bude patřit Červnové noci. Z pří-
spěvků KRPŠ se bude hradit doprava na plavání a lyžařský 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 houpadla ve tvaru čtyřlístku. 

Touto cestou chci poděkovat všem aktivním členům a jejich rodin-
ným příslušníkům za celoroční činnost. Příští členská schůze se koná 
15. 1. 2014 v 16.00 hodin v prostorách školy. Rádi mezi sebou přivítá-
me nové členy.

Všem přeji příjemné prožítí vánočních svátků a nashledanou v roce 
2014.

Martina Hluchá, předseda KRPŠ

Naše základní škola se v letošním roce zapojila do projektu Evropské 
unie Lifelong learning programme (Program celoživotního učení). Společ-
ně se slovinskou školou Pod goro z obce Slovenske Konjice jsme uspěli 
(jako jedna ze 14 škol v republice) v dotačním programu Comenius – bi-
laterální partnerství. Naše partnerská základní škola Pod goro má cca 500 
žáků a 65 provozních pracovníků. Slovenské Konjice, město vinné révy 
a květin, jsou partnerským městem Města Hranice. Projekt s názvem 
„Přátelství zmenšuje vesmír“ je postaven na osobnosti Hermana Noor-
dung Potočnika (1892–1929), významné osobnosti s kořeny ve Slovinské 
Vitanji (asi 12 km od Slovenských Konjic), který studoval vojenskou aka-
demii v Hranicích. Tento člověk se jako jeden z prvních vážně zabýval 
možností obyvatelné kosmické stanice na oběžné dráze Země. Společný 
projekt se tedy bude dotýkat astronomie, ale i výtvarné a pracovní výcho-
vy, v neposlední řadě bude sloužit i ke zdokonalení jazykové komunikace.

Projekt se týká všech žáků druhého stupně, kteří se budou letos se-
znamovat s osobností Hermana Potočnika, poznávat reálie Slovinska, 
budovat společnou webovou stránku, nacvičovat divadelní představení 
a další aktivity. Pomyslným vrcholem je reciproční návštěva Slovinska. 
Náš tým, tvořený deseti žáky a dvěma učiteli, vyrazí 11. 3. 2014 v ranních 
hodinách směr Slovinsko, kde stráví 10 dní pobytu v rodinách slovinských 
přátel. Každý den budeme poznávat zajímavá místa v okolí, navštěvovat 
muzea, hvězdárnu, dokonce je připravena noc v muzeu kosmonautiky. 
V rámci projektu pak přijmeme skupinku slovinských přátel u nás (říjen 
2014) a pokusíme se pro ně připravit neméně kvalitní program.

Jedna z prvních větších aktivit tohoto projektu u nás proběhla v pátek 
1. listopadu. Děti neměly vyučování podle rozvrhu, ale učily se prostřednic-
tvím tzv. projektové metody. Náš projektový den jsme nazvali Slovinský 
den a zapojili se do něj všichni žáci 3. – 9. tříd. Cílem akce bylo zjistit co 
nejvíce o Slovinsku a také o městečku Slovenske Konjice, ve které sídlí Os-
novna Šola Pod goro. Děti pod vedením svých pedagogů vyhledávaly in-
formace, vytvářely plakáty, nacvičovaly rozhovory ve slovinštině, zazpívaly 
si slovinskou písničku a také si vyzkoušely, jak těžké může být prezentovat 
svou práci před kamarády z ostatních ročníků. Slovinský den jsme zakon-
čili výborným obědem podle receptu slovinské kuchyně, který nám připra-
vily naše paní kuchařky. Výstupem této akce byla výstava prací ve dvoraně 
zámku v Hranicích, která byla poté přesunuta do drahotušské knihovny. 

Zapojením do tohoto projektu děti získají jedinečnou příležitost 
osobního kontaktu s jinou kulturou i příležitost poznat svět jinak, než 
z televize. Vojtěch Urban, Hana Kučerová

Místní poplatky
POPlateK Ze Psů 

Držitel psa, tj. fyzická nebo právnická osoba, která má území 
města Hranic trvalý pobyt nebo sídlo platí poplatek za psa staršího 
3 měsíců nejpozději do 31. března kalendářního roku.

Sazba poplatku je stanovena: 
•  pro domy se 4 a více byty a sídla právnických osob ve výši 1.000 Kč 

za prvního psa, 1.500 Kč za každého dalšího psa téhož držitele
•  pro ostatní domy v Hranicích I-Město a v Hranicích IV-Drahotuše 

ve výši 200 Kč za prvního psa, 350 Kč za druhého psa a 500 Kč 
za třetího a za každého dalšího psa téhož držitele.

•  pro poživatele důchodu (starobního, invalidního, vdoveckého) ve 
výši 100 Kč za prvního psa a 150 za každého dalšího psa téhož 
držitele. 
Od poplatku jsou osvobozeny osoby nevidomé, bezmocné, drži-

telé průkazu ZTP.

POPlateK Za KOMUnální OdPad 
Tento poplatek platí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt 

a fyzická osoba, která má ve vlastnictví byt nebo stavbu, ve které 
není nikdo hlášen k trvalému pobytu.

Sazba poplatku je stanovena ve výši 600 Kč za každou fyzickou 
osobu. Poplatek je splatný do 30. dubna kalendářního roku. 

Před splatností poplatků zasílá finanční odbor Městského úřadu 
Hranice občanům složenky. Platbu je možno provést úhradou této slo-
ženky na poště, převodním příkazem v bance nebo v hotovosti v po-
kladně města.

Uvedené místní poplatky jsou zavedeny obecně závaznými vyhláš-
kami města č. 2/2010 a č. 4/2012. Vyhlášky jsou k nahlédnutí na webo-
vých stránkách města www.mesto-hranice.cz. v sekci „pro občany“.

Ing. Petra Birnbaumová
Finanční odbor Městského úřadu Hranice

Činnost Klubu rodičů a přátel školy

Přátelství zmenšuje vesmír

Rekonstrukce Domu ELIM se blíží k závěru. Stavební práce jsou v podsta-
tě dokončeny, nyní se místnosti malují a uklízí. V listopadu požádáme 
o kolaudaci a pravděpodobná doba zahájení provozu je od prosince 2013.
Den otevřených dveří pro Drahotuše 17. 12. 2013 14:00 – 17:00 hod.
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V letošním školním roce překročil počet žá-
ků navštěvujících naši drahotušskou základní 
školu číslo 200, do mateřské školy denně do-
chází 50 dětí. Jsme rádi, že máme školu plnou 
zvídavých hlaviček, pro které se snažíme při-
pravit celou škálu nadstandardních aktivit. Ty-
to činnosti realizujeme také díky tomu, že jsme 
byli úspěšní v řadě projektových, grantových či 
dotačních žádostí.

Od září 2013 jsme „Zelená škola“ chránící ži-
votní prostředí, nově pracujeme v projektu Come-
nius (více se dozvíte v samostatném příspěvku), 
pokračujeme i ve výzvách „EU peníze školám“, 
„Ovoce do škol“ či „Školní mléko“. O značku 
„Rodiče vítání“, které jsme držitelem, budeme 
bojovat i nadále, stejně jako o prosazování spor-
tu zvaného kin- ball, jehož jsme pilotní školou.

Díky grantům Města Hranic (52.000,– Kč) 
a Olomouckého kraje (20.000,– Kč) jsme usku-
tečnili zajímavé dny pro děti školy naší i škol okol-
ních. Pravidelně o nich informujeme na www.
zsdrahotuse.cz. Dary sponzorů nám zase pomoh-
ly začít realizovat jeden z našich snů – stavbu 
pergoly sloužící jako venkovní učebna. A to je jen 
nepatrné nahlédnutí do života drahotušské školy.

Vážení a milí, dovolte mi závěrem vyslovit 
každoroční poděkování za Vaši přízeň, popřát 
Vám v čase Vánoc i nového roku 2014 nejen 
štěstí, úspěch a pohodu, ale hlavně zdraví, pro-
tože to je v životě jednou z nejcennějších věcí.

Mgr. dagmar Pospíšilová, ředitelka školy

Okénko do školy



V letošním, jubilejním roce, členové základní organizace Českého 
zahrádkářského svazu slavili 50. výročí založení ZO ČZS Drahotuše. 
Dne 9. března 2013 se uskutečnila slavnostní valná hromada, na kte-
ré byli oceněni svazovým čestným uznáním její zakládající členové Jan 
Trefil a Otakar Keclík a dále František Grauer a to za svou dlouholetou 
a svědomitou práci pro organizaci, které jim předal delegát Okresního 
sdružení ČZS Přerov.

Dále dne 4. 5. 2013 uspořádala naše organizace zájezd na výstavu 
Floria-Jaro 2013 do Kroměříže, které se účastnilo celkem 23 občanů 
Drahotuš z řad členstva a příznivců svazu. 

Hlavním lákadlem a propagací naší organizace však byla uspořá-
daná podzimní výstava ovoce zeleniny a květin, která se uskutečnila 
v sobotu dne 28. září 2013.

Prostory zasedací místnosti Osadního výboru Drahotuše zaplnily 
plné stoly vystavovaného ovoce, zeleniny, květin a dalších výpěstků, 
dodaných jak z řad členstva, tak i ostaních příznivců svazu. Na výsta-
vě se po celý den průběžně střídali návštěvníci z řad občanů naší ob-
ce, ale i z okolních obcí a také ze spřátelených základních organiza-
cí Hranice a Ústí.

Na výstavě bylo připraveno rovněž pohostění pro všechny přícho-
zí a nejen při této příležitosti si přítomní předávali různé rady a vy-
měňovali zkušenosti ze své pěstební činnosti. Podle záznamů v knize 
návštěv se uspořádaná výstava návštěvníkům líbila a byla hodnoce-
na jako úspěšná a pěkně připravená expozice.

V letošním roce naše základní organizace čítá celkem 16 členů 
a věříme, že do budoucna se k nám přidají někteří z řad našich pří-
znivců.

Za ZO ČZs drahotuše připravil Jan trefil ml.

Český zahrádkářský svaz Drahotuše
oslavil letos 50. výročí založení

Vážení a milí spoluobčané drahotuš,
jmenuji se Jana Detvay a v minulém roce mi byla prokázána ta 
čest, že jsem byla požádána, abych pokračovala v psaní draho-
tušské kroniky. Je to velice zodpovědný úkol a doufám, že mé 
zápisky budou stejně svědomité, jako je to u minulých kroniká-
řů pana Miroslava Černého, Magdaleny Gladišové a paní učitel-
ky Aleny Balódyové.

Měla jsem možnost pročíst si záznamy v kronice od r. 1968 až 
do r. 2011 a musím konstatovat, že naše Drahotuše rozhodně ne-
byly a nejsou nudnou obcí a obyvatelé nenechávají ze sebe dělat 
ořezávátka. Nechybí tu bojovnost při hájení nejen zájmu obce, 
ale i každý svého žití, solidarita k bližnímu svému, umění pobavit 
sebe i druhé v různých kulturních i sportovních akcích a také svě-
dectví o spoustě činorodých lidí, kteří se nesmazatelně zapsali do 
dějin Drahotuš. To vše je zaneseno v každoročních zápisech v kro-
nice.

Pokud i někdo z Vás, milí spoluobčané, rodáci a návštěvníci Dra-
hotuš, chcete budoucí generaci Drahotuš pomocí zápisu v kronice 
zanechat nějakou Vaši pamětihodnou vzpomínku týkající se Draho-
tuš nebo drahotušských významných obyvatel, nějaké důležité udá-
losti, o kterých se v žádných médiích nedozvíme, nebo nějaký po-
střeh spojený s přírodními jevy v Drahotuších, třeba si i každoden-
ně zapisujete teplotu a počasí v Drahotuších, jako to dělal vážený 
pan Ošťádal, nebo kdy přiletěli čápi, vykvetly první fialky, kde jste 
si jako děti stavěli bunkry a co je tam teď…dávejte prosím své pří-
spěvky do schránky Osadního výboru naproti poště nebo posílejte 
na e-mail: Vlasta@drahotuse.cz.

Přeji všem jen dobré dny Jana DetvaySlavnostní průvod při příležitosti svátku Božího Těla (foto Josef Heryán)

Fotografie z podzimní výstavy ČSZ, která se uskutečnila 28. září
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Váženi spoluobčáné,
V tomto článku bych Vás chtěl seznámit s činností Sboru dobrovol-

ných hasičů Drahotuše, za druhou polovinu roku 2013.
Sbor má 69 člénů z toho 14 je dětí. Z tohoto členstva je 13 můžů za-

řazeno do zásahové jednotky,která je velmi dobře proškolena a vycviče-
na pro ochranu majetku a hlavně záchranu životu spoluobčanů. Větši-
nou také tito členové se zúčasnují brigád, které organizuje výbor sboru.

Sbor má tři družstva, které se zúčastnovali pohárových soutěž v okre-
su Přerov. Jedná se o družstvo mladých hasičů, družstvo žen a mužů.

V tomto oddobí jsme pořádali dvě soutěže mladých hasičů a soutěž 
dospělých v požárním útoku.Tyto soutěže se konaly na fotbalovém hři-
šti TJ Sokol, za pronajmutí hřiště fotbalistům děkujeme.

Nejen prací a sportem,ale i zábavou žije náš sbor. V červenci jsme 
byli pořadateli tradiční, Anenské zábavy.

Z činnosti SDH Drahotuše

TJ Sokol Drahotuše – oddíl kopané
Vážení příznivci a příznivkyně drahotušské kopané, děkujeme Vám 

za Vaši velkou podporu při našich zápasech.  
Opět Vám přináším pravidelné zprávy o našem klubu. Na podzim jsme 

sehráli 11 zápasů (6x doma, 5x venku), získali jsme 16 bodů (5-1-5) při skó-
re 30:39 a po polovině soutěže jsme na pěkném 7. místě z 12 účastníků. 

Doufáme, že Vaše přízeň, které si nesmírně vážíme, nebude upadat. 
Choďte nám prosím fandit na naše domácí zápasy, popřípadě i na utká-
ní venku, velice nám to pomáhá. 

Jarní část začínáme na domácím hřišti v neděli 30. března 2014 v 10:00 
proti týmu TJ Žákovice. První venkovní zápas hrajeme na hřišti Radslavic B 
v sobotu 5. dubna 2014 v 15:30.

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

tabulka: Okresní soutěž sk. „B“ – muži
  1. Skalička 11 9 2 0 41:12 29 (11)
  2. Lazníky 11 8 1 2 48:17 25 (7)
  3. Žákovice 11 6 2 3 41:19 20 (2)
  4. Černotín 11 6 2 3 32:14 20 (5)
  5. Radslavice ‚B‘ 11 6 0 5 22:26 18 (3)
  6. Bělotín ‚B‘ 11 5 2 4 39:20 17 (2)
  7. Drahotuše 11 5 1 5 30:39 16 (–2)
  8. Jezernice 11 5 0 6 20:23 15 (0)
  9. Domaželice ‚B‘ 11 3 1 7 21:50 10 (–8)
10. H. Nětčice 11 2 2 7 15:32 8 (–10)
11. Dukla Hranice 11 2 1 8 21:53 7 (–8)
12. Potštát 11 2 0 9 18:43 6 (–9)
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Tímto bych také chtěl apelovat,hlavně na mladší spoluobčany, aby při-
šli mezi nás a pomohli nám s činností a vytvořili silná závodní družstva.

Touto cestou Vám všem přeje náš sbor do Nového roku hodně zdra-
ví a štěstí. Za sdH drahotuše starosta ladislav Koutný st.

V zimní přestavce se účastníme každoročně amatérské hokejové 
ligy.

Informace o zápasech, termínech a výsledcích můžete sledovat na 
internetových stránkách http://www.numeri-valmezliga.cz

Po odehrání 8. kola jsme na pěkném 5. místě z 16-ti účastníků.

Tabulka:
POŘ tÝM ZáP V PV PP P BOdY
  1 Juřinka 8 7 1     23
  2 Reichovy Domy 8 6   1 1 19
  3 LH Sports 8 6     2 18
  4 Rakov 7 5 1   1 17
  5 Drahotuše 8 5 1   2 17
  6 Kačeři 8 5     3 15
  7 Hošťálková 8 4   2 2 14
  8 Piškoti. B 7 4     3 12
  9 Kelč 8 4     4 12
10 Schott 8 3   1 4 10
11 Oznice 8 2 1 1 4 9
12 Hranice  8 3     5 9
13 Zděchov 8 2     6 6
14 Saláti 8 1     7 3
15 Žabáci 7   1   6 2
16 Roosters 7       7 0

Všem přejeme spokojenost a pevné zdraví v roce 2014.

Ing. Karel Fojtík  
Sokol Drahotuše – oddíl kopané



Setkání s Mikulášem
Zveme všechny děti na setkání s Mikulášem v neděli 8.12. po mši sv. 

(cca v 8:45) v kostele sv. Vavřince v Drahotuších.
 

Roráty
Již tradičně v předvánočním čase se připravujeme na Vánoce při ran-

ních bohoslužbách, „rorátech“. Zveme všechny děti a rodiče od 2. 12. vždy 
v pondělí a v úterý v 6:45 do kostela sv. Vavřince v Drahotuších. Po krátké 
mši svaté bude na faře připravena snídaně a pak rovnou do školy.

Betlémské světlo
Svoje svíčky a lampičky si můžete betlémským světlem zapálit v před-

síni kostela sv. Vavřince v Drahotuších v neděli 22.12. od 8 do 9:30 ho-
din, nebo pak na Štědrý den 24.12. od 8 do 22h. 

Vánoční bohoslužby
Úterý 24.12.
– Štědrý den

15:00
22:00

Kostel sv. Vavřince Otvírání Betléma
Mše sv. „půlnoční“

Středa 25.12.
– Narození Páně

7:50 Kostel sv. Vavřince Mše sv.

Čtvrtek 26.12.
– Sv. Štěpán

7:50
15:00

Kostel sv. Vavřince
Náměstí Drahotuše

Mše sv.
Živý Betlém

Pátek 27.12.
– Sv. Jan

17:00 Kostel sv. Vavřince Mše sv.

Neděle 29.12.
– Sv. Rodina

7:50 Kostel sv. Vavřince Mše sv.

Úterý 31.12.
– „Silvestr“

ještě se
upřesní 

Kostel sv. Vavřince Mše sv.

Středa 1.1. 2014
– „Nový rok“

7:50 Kostel sv. Vavřince Mše sv.
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Divadelní soubor Tyl Drahotuše dostal Cenu města Hranic pro rok 2013 Zveme na tradiční živý Betlém 26. 12. v 15:00 na náměstí v Drahotuších


