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Vážení a milí spoluobčané.
Jistě jste si všimli, že v Lipnické ulici začaly stavební prá-

ce. Sice jsme čekali dlouho, předlouho, ale jak se říká, trpě-
livost i růže přináší. Jak je vidět, i my se dočkáme a budeme 
mít novou asfaltovou cestu bez krásných, ale hrbatých žu-
lových kostek.

Uvedenou akci spolufinancuje Krajský úřad Olomouckého 
kraje a Město Hranice. Termín realizace je 6/2015 – 12/2015. 
Stavbu provádí firma Alpine Bau CZ a.s., Valašské Meziříčí 
a je rozdělená na tři etapy:

• I. etapa – úsek hřbitov – Nám. Osvobození
• II. Etapa – úsek Nám. Osvobození – Presbeton s.r.o.
• III. Etapa – úsek Presbeton s.r.o. – autoservis 

Provoz autobusových zastávek při výstavbě II. a III. etapy 
bude omezen. Přesný popis provozu autobusových zastávek 
je popsán v příspěvku pana Slováka, odbor správy majetku. 
Příjezd k nemovitostem bude po celou dobu výstavby umož-
něn, dále bude zajištěn příjezd sanitky nebo záchranný sys-
tém. Firma se zavázala umožnit vývoz nádob na komunální 
odpad, který bude prováděn dle stávajícího rozpisu. Anen-
ská pouť proběhne jako každý rok, zábavné atrakce budou 
v Lipnické ulici. Prováděcí firma přislíbila, že v místech koná-
ní Anenské pouti nebudou žádné výkopy, vše bude zasypá-
no tak, aby se mohla konat tradiční Anenská pouť. Nicméně 
Vás všechny žádám o toleranci a schovívavost nejen při ko-
nání pouti, ale i po celou dobu výstavby průtahu naší obcí. 
Musíme si uvědomit, že půl roku budeme všichni žít na sta-
veništi. Já ale pevně věřím, že z výsledku snažení stavbařů 
budeme mít všichni upřímnou radost.

A co jiné se bude v Drahotuších dít? V budově teniso-
vých kurtů budou zrekonstruovány sprchy a sociální zaří-
zení, v budově pošty je již nové ústřední topení, na hřbito-
vě budou instalovány litinové stojany s kohoutem na vodu, 
na dětském hřišti u kluziště přibude hrací prvek a přístře-
šek nad lavičkami. Jsou zahájeny práce na projektové do-
kumentaci k dalším etapám rekonstrukce náměstí. K pro-
jednání návrhu projektu rekonstrukce náměstí bude svo-
láno veřejné projednání s občany. Prosím, kdo máte zájem 
účastnit se projednání, sledujte výlepové plochy v obci, 
www.drahotuse.cz nebo hlášení místního rozhlasu. I v le-
tošním roce bude probíhat Dobová pouť s vlastním pro-
gramem i historickými stánky. 

Na závěr mi dovolte Vás všechny pozvat na kulturní i spo-
lečenské akce konané v naší obci.

Přeji Vám všem spoustu krásných letních slunečných dnů.
Vlasta Zapatová, předsedkyně OV

PROVOZ MHD PO DOBU REALIZACE STAVBY 
„DRAHOTUŠE – PRŮTAH“

Po dobu uzavírek (realizace stavby) bude provoz MHD v Drahotuších probí-
hat následovně: 

I. etapa – budou obsluhovány všechny zastávky (autoservis, Prefa, škola, 
Náměstí Osvobození, železniční stanice a hřbitov) 

II. etapa – budou obsluhovány zastávky hřbitov, železniční stanice a Náměs-
tí Osvobození. Prefa, ani autoservis obslouženy nebudou. 

III. etapa – budou obsluhovány autobusové zastávky hřbitov, železniční 
stanice, Náměstí Osvobození a Prefa. Provoz MHD bude veden přes ulici V Poli 
a z toho důvodu nebude obsloužena zastávka autoservis. 

Jedná se pouze o MHD, jejíž provoz zajišťuje spol. ČSAD Frýdek-Místek a.s. 
(zelené autobusy). Příměstská doprava (dopravce ARRIVA MORAVA a.s.) nebu-
de po dobu realizace III. etapy obsluhovat zastávky Prefa a autoservis. 

Pavel Slovák, referent odboru správy majetku
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Sportujeme, soutěžíme…
V letošním školním roce se žáci ZŠ a MŠ Drahotuše zapojili do 

sportovního projektu s názvem Atletika do škol, pod vedením 
patronky Anežky Drahotové. Tento sportovní projekt je určen žákům 
1. – 5. třídy a je zaměřen na všestranný rozvoj pohybových dovednos-
tí a seznámení se základy atletiky. Naši žáci pod vedením svých učite-
lů v hodinách TV využívali molitanové překážky, štafetové kolíky, kri-
ketové míčky, pásma a další pomůcky.

 V rámci tohoto projektu se žáci úspěšně zúčastnili Štafetového po-
háru škol. V okresním kole v Přerově obsadili 2. místo, v krajském kole 
v Olomouci krásné 7. místo v konkurenci sportovních škol. 

 Za propagaci atletiky, soutěže, využívání pomůcek i metodiky ve vy-
učovacích hodinách obdržela škola 5 medailiček. V konečné pořadí se 
drahotušská škola se svými žáky dostala mezi 40 škol v celé ČR, které 
splnily tyto kritéria. V olomouckém kraji patří mezi tři školy, kterým se 
podařilo medailičky získat. 

Logickým myšlením, matematickými dovednostmi a schopnostmi na-
ši školu výborně reprezentoval v letošním školním roce žák osmé třídy 
František Pchálek. Zúčastňoval se matematických soutěží, ve kterých 
získal krásná umístění. V matematické olympiádě v Přerově se umístil 
v okresním kole na 1. místě, v soutěži Pythagoriáda obsadili 1. – 3. mís-
to v okresním kole a v krajském kole se umístil na 11. – 13. místě.

Tento žák byl taktéž úspěšným recitátorem. Svým osobitým a pouta-
vým přednesem si z okresního kola odnesl taktéž stupínek nejvyšší a to 
tedy 1. místo s postupem do krajského kola. V Olomouci soupeřil s žá-

Rok v naší školičce
Začátkem školního roku 2014/2015 pro-

běhlo několik úprav prostorů MŠ. Obě třídy 
byly nově vymalovány a tematicky vyzdobe-
ny. I. třída na téma Zvířátka ze ZOO i dvorku 
a II. třída na téma Cirkus. Postupně vybavuje-
me obě herny nábytkem a hračkami pro děti. 
Velký dík patří sdružení KRPŠ při ZŠ a MŠ Dra-
hotuše, které nám v tomto školním roce při-
spělo na vánoční hračky a vybavení na pískovi-
ště a dopravní prostředky pro děti. O prázdni-
nách také na školní zahradě budou pro děti 
vybudovány dva nové herní prvky.

Vzdělávání v tomto školním roce probíhalo 
podle ŠVP PV s názvem „Svět kole nás“, tuto 
vzdělávací nabídku jsme rozšířili o projektové 
dny a týdny, které jsou u dětí a rodičů velice 
oblíbené. Např.: Plyšákový den, Barevný týden, 
Týden s mou nejoblíbenější knihou, atd. Dále 
jsme si zpestřili program v MŠ o výlety do Ga-
laxie, Dinoparku a divadel. S velkým ohlasem 
se setkalo Spinkání dětí ve školce. Nově přibyl 
v nabídce kroužek Golfová školička, který pro-

Vážení a milí přátelé naší drahotušské školy,
dovolte mi, abych Vám velmi stručně přiblížila náš život v číslech. Mateřskou školu navštěvuje 50 dětí, v základní se vzdělává 201 žáků. Pro 
zajímavost – je to o 52 žáků více než roku 2010. Těší nás, že počet dětí drahotušské školy roste a s radostí vítáme každého, kdo má o vzdělá-
vání u nás zájem a snaží se spolu s námi plnit odkaz J. A. Komenského, který je vepsaný v průčelí školní budovy: „Pojď sem dítě, uč se moud-
rým býti!“, stejně jako školního vzdělávacího programu DRAŠKA.

Po období pilné práce nastávají prázdniny a dovolené, období zaslouženého odpočinku a společně strávených chvil. Přeji Vám klidné a spo-
kojené dny s přáním, ať zachováte naší škole svoji přízeň a děkujeme touto cestou všem, kteří naši školu podporují. Nechci nikoho jmenovat 
na prvním či posledním místě, posloupnost je čistě náhodná, Vaší pomoci si vážíme. Díky tedy sponzorům, zřizovateli, Osadnímu výboru v Dra-
hotuších, KRPŠ v Drahotuších a všem obětavým rodičům. Mgr. Dagmar Pospíšilová, ředitelka školy

ky z dramatických kroužků při základních uměleckých školách a předve-
dl velmi dobrý výkon.

Konec školního roku již tradičně patří dračím lodím. I v tomto roce 
byla posádka drahotušské školy velmi úspěšná a vystoupala na stupí-
nek nejvyšší. 1. místo pro posádku bylo zasloužené a zlatá radost se li-
nula školou několik dnů.

Doufáme, že se nám podaří i nadále zapojovat děti do sportovních 
aktivit a probouzet v nich chuť ke sportování a touhu po vítězství. Vždyť 
pohyb je přirozenou součástí lidského života. Mgr. Iveta Mertová

bíhal každé úterý pod vedením trenéra Jiřího 
Člupného, a doplnil tak již zaběhnutý kroužek 
Angličtina hrou. Od příštího školního roku se 
děti mohou těšit na rozšíření nabídky zájmo-
vých kroužků.

V letošním školním roce se zapsalo na škol-
ní rok 2015/2016 14 nových dětí a všechny by-
ly přijaty.

Koho zajímá život naší mateřské školy, mů-
že sledovat aktuální dění na našich webových 
stránkách www.zsdrahotuse.cz. a kdo nás bu-
de chtít navštívit a prohlédnout si prostory ma-
teřské školy, je srdečně vítán na Dni otevřených 
dveří, které každoročně pořádáme na jaře. Bu-
deme se na Vás těšit.

Martina Humplíková, vedoucí MŠ
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Pro skutečné přátele Základní a mateřské školy v Drahotuších tato zprá-
va neznamená nic fatálního. Pouze z pohledu nové legislativy se z dnes již 
obecně zažitého pojmu Klub rodičů a přátel školy stal tzv. Spolek.

Pro oživení bych rád uvedl alespoň základní informace. KRPŠ při ZŠ 
a MŠ Drahotuše (tedy klub) byl založen 25.11.1992 a jeho hlavním po-
sláním dle dobových stanov bylo, cituji: „Materiálně a morálně podpo-
rovat rozvoj kvality výuky a výchovy na základní škole v Drahotuších, 
pomáhat profilovat působnost školy. Materiálně a morálně podporovat 
rozvoj mimoškolní činnosti. Podporovat vedlejší hospodářskou činnost 
školy, spolupracovat při její realizaci“.

Z pohledu dnešní reality poněkud zastaralé formulace, nicméně prin-
cip zůstává i v dnešních dnech v podstatě stejný a to i po změně souvi-
sející s novým občanským zákoníkem. Jako organizace jsme pomyslnou 
pupeční šňůrou spojeni s bytím základní a mateřské školy. Snažíme se 
podporovat hlavně akce, kterých se může zúčastnit maximum dětí, a kte-
ré by z důvodu financování státním školstvím nebyly realizovatelné. Tady 
patří vznést oficiální díky všem aktivním učitelům, kteří opravdu s láskou 
a nadšením zpestřují školní život dětem atraktivními událostmi. Jedná se 
o sportovní akce nejrůznějšího charakteru, kulturní vystoupení, dopravu 
na soutěže, olympiády a turnaje atd. Sami organizujeme nemálo akcí 
v mimoškolní době o víkendech a prázdninách a to nejen pro děti. Na-
mátkou mohu uvést dnes již velmi oblíbený a úspěšný ples ZŠ Drahotu-
še nebo pro děti velmi vyhledávaný cyklozávod, či akce typu „Putování 
za světýlkem“ nebo „Pohádkový okruh lišky Bystroušky. 

A co nabízíme v nejbližší budoucnosti? Samozřejmě zveme všechny 
dospělé na tradiční „Anenskou zábavu“, kterou letos organizujeme. Je-
jí výtěžek bude opět použit na pokrytí akcí dětí v mateřince a v základ-
ní škole. Dále zveme na inovovanou akci „Netradiční plavidla“ na ryb-

Z finančních prostředků postupně získaných v minulých letech z gran-
tu Města Hranice, Olomouckého kraje, ze sponzorských darů a příspěvků 
KRPŠ při ZŠ a MŠ Hranice jsme mohli vybudovat přírodní učebnu, která 
slouží k praktické výuce žáků (zejména v přírodovědných předmětech), 
k využití nových metod a forem výuky (skupinová práce, projektová vý-
uka, venkovní výuka), k vytváření vztahu k životnímu prostředí, k realiza-

Jak se žije v Domě ELIM
V Drahotuších máme náš projekt již rok a půl 

a nám i obyvatelům našeho domu se tu líbí.
Počátkem tohoto roku jsme získali další dům 

naproti Základní škole, který jsme pracovně na-
zvali „Farma ELIM“ a bydlí zde 4 lidé. Tento pro-
jekt jsme otevřeli, protože máme obyvatele, kte-
ří chtějí pracovat, a po dokončení rekonstrukce 

Domu ELIM máme jen práci s údržbou zahrady. 
Dále vidíme, že je to dobrý krok k nácviku pra-
covních dovedností pro ostatní, kteří si hledají 
zaměstnání.

V současnosti máme na farmě drůbež a dvě 
ovečky. Pěstujeme zeleninu, sušíme seno, mno-
žíme okrasné dřeviny.

Letos také proběhlo jednání s osadním výbo-
rem Drahotuš a společností, která seká pro obec 

trávu, že bychom si vzali určitý úsek na starosti. 
Toto je prozatím v jednání.

Protože rádi pomáháme obci, ve které 
jsme, stavíme a rozkládáme stánky na náměs-
tí, pokud jsou potřeba na nějakou akci, občas 
pomáháme se sečením trávy v místní ZŠ.

Doufáme, že náš projekt zapadl do místní 
komunity a nenarušuje klidný život obce a po-
čáteční obavy z nás se nenaplnily.

Přírodní učebna na základní škole v Drahotuších
ci akcí zaměřených k environmentální-
mu vzdělávání a výchově. 

Dominantou naší zahrady je dřevě-
ný altán – učebna sloužící pro výuku a 
relaxaci žáků. Součástí přírodní zahra-
dy je jezírko, bylinková zahrádka, záhony s trvalkami, okrasné ovocné ke-
ře a stromky, hmyzí hotely (domečky pro „hmyzí pomocníky“, kteří zabez-
pečují biologickou ochranu rostlin), volně rostoucí živý plot z planých ke-
řů (životní prostředí pro hmyz, ptactvo a savce, kterým poskytuje úkryt 
a potravu), kompost (ukládání zahradního odpadu), budky pro ptáky, di-
voký koutek a studna na sběr dešťové vody (k zavlažování zahrady). 

Naše škola, jako jediná na Hranicku, letos na jaře podle splněných 
kritérií získala certifikaci „PŘÍRODNÍ ZAHRADA“, kterou přiděluje eko-
logický institut Veronica v Brně. Naším cílem je postupně vybudovat na 
školním dvoře odpočinkový areál, který bude tvořen učebnou v přírodě 
(školní arboretum s lavičkami, motýlí louka, vyvýšené záhony pro práci 
dětí na pozemku) a přírodovědnou stezkou, která bude zjednodušenou 
ukázkou ekosystémů krajiny našeho regionu. Budou zde výukové pane-
ly ekosystému lesa, vody a louky.

Budeme rádi, když přírodní zahrada bude využívána nejen našimi žá-
ky, ale stane se i místem odpočinku drahotušských dětí a jejich rodičů či 
prarodičů. Mgr. Petra Sedláková (koordinátor EVVO na škole)

Klub již není klubem aneb pár slov ze života KRPŠ při ZŠ a MŠ Drahotuše

níce v Drahotuších. Tady je třeba také připomenout, že svou činností se 
Spolek rodičů a přátel základní a mateřské školy v Drahotuších připoju-
je k ostatním organizacím jako jsou Sbor dobrovolných hasičů a TJ So-
kol a přispívá tak ke kultivaci společenského života v naší obci. A jistě 
není od věci připomenout, že zlepšení vzájemné spolupráce všech těch-
to složek úroveň této kultivace jen zvýší.

A na závěr to nejdůležitější. Žádná činnost a akce by nebyly možné bez 
obětavosti lidí, kteří je ve svém volném čase organizují a realizují. Proto 
bych rád uvedl alespoň jména těch nejobětavějších: Monika a Jiří Ošťáda-
lovi, Petra a Marian Staškovanovi, Zdeněk a Monika Hojgrovi, Petr Hanzel-
ka, Jana Detvay, Hana Kučerová, Eva Pražáková, Mirka Procházková, Petr 
Podařil, manželé Salátovi a mnozí další, kteří třeba zůstávají v anonymitě, 
ale jejich pomoc je nezbytná. Tomáš Světnický, předseda Spolku
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Jako každý rok, se i letos na jaře, na letišti Aeroklubu Hranice v Dra-
hotuších, rozběhl výcvik nových adeptů létání na kluzácích, tak i na mo-
torových letadlech.

 Naši reprezentanti v leteckých sportech se po tréninku na domácím 
letišti „rozlétli“ soutěžit do světa. Piloti na kluzácích se zúčastnili jarních 
soutěží. Ve slovenské Prievidzi se podařilo Radkovi Krejčiříkovi vybojovat 
v silné mezinárodní konkurenci 3. místo. Poté na Mistrovství ČR obsadil 
11. místo, Petr Krejčiřík dovezl do Drahotuš titul mistra ČR pro rok 2015 
v kombinované třídě a Petra Papežíková titul mistryně ČR v klubové tří-
dě. Nadále se připravují na Drahotušském letišti na hlavní soutěže sezo-
ny, a to na mistrovství Evropy v Maďarsku, které se uskuteční v červenci, 
Petra na Mistrovství světa žen v srpnu do Dánska a Radek na juniorské 
Mistrovství světa, které bude v prosinci v Austrálii. 

Novou nadějí našeho aeroklubu je Lukáš Ponížil, který již absolvoval 
několik soutěží, včetně Mistrovství ČR 2015, kde vylétal krásné 3. místo.

Dne 13. 6. 2015 proběhl již 41. ročník soutěže parašutistů na přes-
nost přistání Moravská brána, a to i za účasti parašutistů z Polska. Po-
časí se vydařilo a bylo možné vidět nad Drahotušemi barevné padáky, 
což jistě upoutalo zraky mnoha přihlížejících.

Jak se již stalo zvykem, pořádají se na letišti v Drahotuších i jiné kul-
turní a společenské akce.

Již tradicí se staly burzy veteránů. Dvě již proběhly v dubnu a červnu 
a další dvě jsou plánovány na 22. 8. a 10. 10. Při těchto burzách se se-
tkávají milovníci historických vozidel a věcí všeobecně. Bývají zde k vi-
dění spousty zapomenutých věcí z mládí těch dříve narozených.

Po loňské úspěšné premiéře se ve dnech 14. – 15. 8. uskuteční dru-
hý ročník hudebního Letište Open Air Festivalu. Je to multižánrový fes-
tival s množstvím mladých, českých kapel. Součástí bude také bohatý 
doprovodný program.

V průběhu roku je možno na letiš-
ti vidět i aktivity Modelářského klubu 
Aeroklubu Hranice, a to ať již soutěž-
ního charakteru až do úrovně repub-
likových mistrovství nebo ukázkové-
ho létání modelů pro veřejnost. Le-
tecko modelářská show se uskuteční 
na modelářské ploše na jižní části le-
tiště ve dnech 10. – 12. 7. a týden na 
to 19. 7. to bude soutěž historických 
motorových modelů. 

Co se děje na letišti…

Letos bude Modelářský klub Aeroklubu Hranice také pořádat 17. 10. 
na letišti v Drahotuších Mistrovsví ČR volných modelů kategorie H, A3 
a P30.

V loňském roce jsme se zapojili do republikové akce Letiště patří 
drakům, kdy se ve stejný den uzavřela některá letiště pro letecký provoz 
a jejich plocha byla obsazena dětmi i dospělými s draky. Na našem leti-
šti se sešlo 116 registrovaných draků a stali jsme se tak neoficiálními ví-
tězi s největším počtem draků. Akce se velmi líbila dětem i rodičům. 
Proto plánujeme ve spolupráci s Osadním výborem Drahotuše 2.ročník, 
který se uskuteční 10. 10. 2015 od 13:00. 

Kalendář akcí na letišti je zveřejněn na stránkách Aeroklubu Hrani-
ce www.aeroklubhranice.cz

Ing. Petr Krejčiřík,
vedoucí leteckého provozu letiště Drahotuše

Divadlo Ventyl ukončilo 2. sezónu
Pozorným příznivcům kultury neuniklo, že pro Ventyl byla 2. sezóna 

náročná. Ke stále reprízované hře O. Wildea jak je důležité míti Filipa, 
jsme do repertoáru zařadili skvělou komedii Z. Podskalského Liga pro-
ti nevěře, jejíž listopadová premiéra v hranické sokolovně a následných 
15 repríz pobavila spoustu diváků v okolních městech a obcích. S Li-
gou se nám podařilo projít výběrovým sítem a zúčastnit se Štramber-
ské divadelní přehlídky. Zdravotní indispozice nám však nedovolila do-
končit sezónu tak, jak jsme si představovali a některá představení, 
včetně toho v Drahotuších, jsme museli zrušit. Na našem webu ventyl.
cz je uložen záznam představení.

Za zmínku jistě stojí i uspořádání přehlídky VENTYLATOR, která pro-
běhla na naší domácí scéně. K vidění byl muzikál, tradiční veselohra, 
loutkové divadlo, tak trochu jiná pohádka, nebo klasická činohra.

Co pro vás chystáme na sezónu příští? Hrobku s vyhlídkou! „Hororo-
vá komedie o třech dějstvích Hrobka s vyhlídkou nás zavede do rodiny 
Tombů, potomků nechvalně známého rodu Borgiů. Žijí podivínským ži-
votem mimo civilizaci a nahodilí návštěvníci jejich sídla zpravidla neo-
dejdou živí. Právě dnes se bude číst závěť po zemřelém otci a jedna ta-
ková návštěva je očekávána. Do domu zahaleného mlhou, protkaného 

tajnými chodbami a sklepními katakombami přijíždí neznámá dědička 
a jak se ukáže, zdědit má všechno“. Taková je zápletka známé komedie 
N. Robinse, na kterou se už teď můžete společně s námi těšit. 

Za DS Ventyl – K. Štroncer
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Letošní rok začal pro náš sbor a další sbory v ČR změnou ve statutu 
sbor na spolek. Což pro nás znamená, že se název sbor bude korespon-
denčně vytrácet. Posuďte sami „Sbor dobrovolných hasičů“ a „Spolek 
dobrovolných hasičů“ – to je síla!!

Nyní k naší pestré činnosti. Dne 4. 4. 2015 jsme pořádali Velikonoč-
ní turnaj dospělých ve stolním tenise, za účasti11 soutěžících vyhrál 
Zbyněk Kovalčík z Hrabůvky. 17. 4. jako každý rok jsme prováděli sběr 
kovového odpadu. 9. 5. se družstva mužů a žen zúčastnila okrskového 
kola v Olšovci. Ženy zvítězily a postoupily do okresního kola.

Muži (kluci co skončili v žákovském družstvu) se umístili na 9. místě, 
byl to jejich první závod v této kategorii. 16. 5. našich 8. členů se zú-
častnilo školení řidičů zásahových jednotek. 6. 6. družstvo žen se umís-
tilo na okresním kole na krásném 3. místě.

Dne 7. 6. náš sbor pořádal 5. ročník soutěže o Pohár Osadního výbo-
ru, tato soutěž byla zařazena do VC okresního sdružení hasičů Přerov. 
Za účasti 22. družstev mužů a 9. družstev žen, zvítězilo v mužích druž-
stvo z Prchalova okr NJ a v ženách družstvo Radíkova. Naši muži skon-
čili na 20. místě a ženy na 9. místě. Dne 14. 6. byl ve večerních hodinách 
nahlášen požár u Bečvy za letištěm, naše zásahová jednotka o síle 

Z činnosti SDH Drahotuše

Vážení příznivci a příznivkyně,
v zimní přestávce jsme se zúčastnili každoroční amatérské hokejové 

soutěže Numeri-Valmez liga.
Skončili jsme na výborném 5. místě z 10ti účastníků.
Konečné pořadí týmů:
1. Kelč, 2. Piškoti, 3. Reichovy domy, 4. Juřinka, 5. Drahotuše, 6. Hra-

nice, 7. Kačeři, 8. Roosters, 9. Oznice, 10. Žabáci

Před začátkem jarní části jsme zrekonstruovali střechu na fotbalové 
budově, udělali nové střídačky a opravili tribunu.

V průběhu jarní části fotbalové soutěže se nám příliš nedařilo. Vy-
hráli jsme pouze 3 zápasy, 3 krát remízovali a 3 krát skončili poraženi.

Všichni doufáme a věříme v to, že sezóna 2015/2016 bude úspěšnější.

TJ Sokol Drahotuše

Rk. Tým Záp + 0 – Skóre Body PK (Prav)
1. Pavlovice 18 16 1 1 63:27 49 (22)
2. Horní Nětčice 18 12 2 4 68:38 38 (11)
3. Černotín 18 12 0 6 62:32 36 (9)
4. Bělotín „B“ 18 8 3 7 58:38 27 (0)
5. Jezernice 18 8 2 8 49:37 26 (–1)
6. D. Hranice 18 7 1 10 44:42 22 (– 5)
7. Žákovice 18 6 4 8 44:57 22 (– 5)
8. Drahotuše 18 5 4 9 45:49 19 (– 8)
9. Potštát 18 5 2 11 26:57 17 (–10)

10. Domaželice „B“ 18 1 1 16 23:105 4 (– 23)

Okresní soutěž sk. „B“ – muži

Mezi nejlepší střelce v sezóně 2014/2015 patřili: Jakeš Milan – 8, 
Malý Michal – 7, Šuba Jaroslav – 7, Rolinc Jan – 6, Marek Robert – 4, 
Staškovan Marian – 4

Děkujeme za přízeň našich diváků, které si nesmírně vážíme. Choďte 
nám prosím fandit na naše domácí zápasy, popřípadě i na utkání venku.

Všem přejeme hezké léto TJ Sokol Drahotuše

8. členů vyjela k tomuto teď už v uvozovkách „požáru“ jelikož se jed-
nalo bohudík o planý poplach.

Jelikož stáří se projevuje i na budově zbrojnice, tak jste si určitě všim-
li nových sekčních vrat a vstupních dveří. Tuto zafinancoval MěÚ.

Vážení občané jelikož je doba prázdnin a dovolených tak bychom 
Vám chtěli popřát krásné chvíle odpočinku a šťastného návratu domů. 

Děkujeme za Vaši podporu Hasiči Drahotuš
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Římskokatolická farnost Drahotuše spo-
lu s ostatními farnostmi Vás srdečně zvou 
na tyto akce:

Červenec 2015
• Výročí posvěcení kostela v Drahotuších 
– v neděli 19.7. ; mše sv. 7:50, přesně 205 let
• Pouť k sv. Marii Magdaleně v Boškově 
– v neděli 19.7.; mše sv. v 11:00 Při mši sv. bu-
de požehnán opravený oltář, který původně 
stával u sv. Anny v Drahotuších.
• Pouť ke sv. Anně v Drahotuších v neděli 
26.7. ; mše sv. v 10:00. Farní kostel sv. Vavřince 
je po celý den volně otevřený k modlitbám. 
• Pouť ke sv. Anně ve Staré Vodě v sobotu 
25.7. v 10:00 a neděli 26.7. v 15:00. 
• Pouť v Lipníku k sv. Jakubu; mše sv. v ne 
v 9:30
• Výročí posvěcení kostela v Partutovicích 
v neděli 26.7.; mše sv. zřejmě již v 8:30.
• Adorační den farnosti Drahotuše v pátek 
31.7.; Adorace od 9:00, mše sv. v 18:00

Srpen 2015
• Hody k sv. Vavřinci v Drahotuších – v ne-
děli 9.8., mše sv. v 7:50 ve farním kostele
• Žehnání školákům – v neděli 30.8. při všech 
mší sv., v Drahotuších v 7:50

Září 2015
• Pouť v Hranicích u Kostelíčka – titulární 
slavnost v neděli 6.9., mše sv. v 10:00

• Autobusový zájezd na Vřesovou Studán-
ku – v sobotu 12.9., více informací přinese včas 
každotýdenní Infolist.
• Dožínky v neděli 13.9. – v Jezernici mše 
sv. v 8:00, v Loučce mše sv. v 9:30 a v Podhoří 
mše sv. v 11:00

Říjen 2015
• Otevření Lurdské kaple farního kostela 
v Drahotuších – denně po celý říjen můžete 
navštívit Lurdskou kapli v době od 6:30 – 18:00.
• 6. pěší pouť na z Drahotuš na Sv. Hostýn 
– v sobotu 3.10.; v 6:00 před drahotušským 
kostelem – požehnání poutníkům, ve 14:00 mše 
sv. na Sv. Hostýně.
• Poděkování za úrodu – v neděli 11.10. 
mše sv. v 7:50 ve farním kostele v Drahotuších 
• Misijní neděle – neděle 18.10., v Drahotu-
ších mše sv. v 7:50, v Partutovicích v 9:30. Při 
této mši sv. proběhne sbírka na světové misie.
• Modlitby za zemřelé – v době od 25. října 
do 8. listopadu navštěvujeme hřbitovy a modlí-
me se za zemřelé. V Drahotuších u sv. Anny bu-
de ekumenická bohoslužba 28.10. Podrobněji 
ve vydávaném Infolistu.

Listopad 2015
• Pobožnost za zemřelé na hřbitově v Dra-
hotuších - v neděli 1.11. v 15:00. 
• Mše sv. za zemřelé u sv. Anny v Draho-
tuších – v pondělí 2.11., mše sv. v 17:00

• Žehnání adventních věnců – v neděli 
29.11., při všech mší sv., v Drahotuších v 7:50

Pravidelně každou neděli vychází „Infolist“ – 
tedy informační list pro farnosti Drahotuše, Par-
tutovice a Potštát a také Jezernice, Loučka a Pod-
hoří v nákladu 350 výtisků pro vlastní potřebu 
těchto farností. V něm se dočtete podrobnosti 
o všech organizovaných činnostech v těchto far-
nostech i nabízených akcí ze strany olomoucké 
arcidiecéze i hranického děkanátu. Do tohoto In-
folistu můžete také přispět svými příspěvky nejlé-
pe do čtvrtka před nedělí, kdy chcete, aby vyšel.

Tento Infolist je vyvěšen každý týden na 
webových stránkách http://farka.antiochia.cz. 
Zde také najdete i fotky z akcí či všechno ostat-
ní, co se můžete o jednotlivých farnostech do-
zvědět. Také každý měsíc se tam vyvěšuje před-
běžný pořad bohoslužeb. Ten konkrétní najdete 
vždy na dveřích či nástěnce kostelů spravova-
ných z Drahotuš. Tabulka bohoslužeb je pravi-
delnou součástí každotýdenního Infolistu.

Každý rok také farnost Drahotuše vydává dě-
kanátní kalendář. Ten bude i na rok 2016 a té-
maticky bude zaměřený na kněžské osobnosti 
jednotlivých farností našeho děkanátu. Vydaný 
bývá pravidelně na konci září a najdete v něm 
také všechny akce i poutě nabízené v tomto re-
gionu. Samozřejmostí je světské i církevní ka-
lendárium a kontakt na jednotlivé duchovní 
správy.

Poutě a setkání ve farnostech spravovaných z Drahotuš od července 2015 

Kalendář akcí 2015
18. – 19. července – Switchcup 2015 – beachvolejbalový turnaj – BSS 

Club Drahotuše
19. července – Soutěž historických motorových modelů – model.plo-

cha letiště
24. července – Nepokojné hody sv. Kateřiny – divadelní představení 

Tyl Drahotuše
25. – 26. července – Anenská pouť, historický jarmark – pořádá 

Osadní výbor
25. července – Anenská zábava – pořádá KRPŠ
26. července – Svatoanenská pouť, bohoslužba před kaplí sv. Anny na 

hřbitově – 10:00
8. srpna – Plážový volejbal – letní pohár ABV – muži – BSS Club Drahotuše
8. srpna – 10.ročník Volejbalového turnaje Drahotušská smeč – pořá-

dá Beach Club Hranice
14. – 15. srpna – Festival Letiště – festival mladých kapel
22. srpna – Veterán burza – jižní část letiště
29. srpna – Ukončení prázdnin, vodní hrátky u rybníka – pořádá KRPŠ
12. září – Pouť na Vřesovou studánku. Jeseníky autobusem – pořádá 

farnost Drahotuše
12. září – Kopaná Hasiči versus Hasičky – pořádá SDH
3. října – Pěší pouť na Sv. Hostýn, odchod z náměstí v 6:00 – pořádá 

farnost Drahotuše
3. října – Drakiáda na poli za školou – pořádá KRPŠ
10. října – Veterán burza – jižní část letiště
17. října – Mistrovství ČR modelů H, A3, P30 – celé letiště
25. října – Podzimní pouť na Sv. Hostýn, autobus 9:15 z náměstí – 

pořádá farnost Drahotuše

27. října – Kladení věnce, lampionový průvod – pořádá Osadní výbor
21. listopadu – Putování za světýlkem – pořádá KRPŠ
1. prosince – Vánoční jarmark, rozsvícení vánočního stromu – pořádá 

OV, ZŠ a MŠ
13. prosince – Vánoční koncert v kostele – pořádá Osadní výbor
16. prosince – Česko zpívá koledy – 18:00 – akce Hranického deníku
24. prosince – Půlnoční mše svatá – 22:00
26. prosince –  Živý betlém – před kostelem Sv. Vavřince – 15:00 – po-

řádá farnost Drahotuše

Aktualizováno k 20.3.2015 – aktuální kalendář na www.drahotuse.cz 
– zpracoval: Petr Podařil
Pokud máte zájem o zařazení Vaší akce do kalendáře, pište na e-mail: 
petr@drahotuse.cz


