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Milí čtenáři Drahotušských novinek,
při pohledu do kalendáře vidíme, že nastal čas adventní. Čas, kdy 
se všichni snažíme zhodnotit uplynulý rok. Rok 2015 v Drahotuších 
bude navždy zapsán v kronice i v našich myslích jako rok stavební-
ho ruchu. V naší místní části probíhala rekonstrukce vozovky v ulici 
Lipnické a Hranické. Podle kroniky obce byla cesta z „kočičích hlav“ 
vybudována v 1930. Dnes se píše rok 2015 a věřím, že nová asfal-
tová cesta bude sloužit nám všem stejně dlouho jako cesta vybudo-
vaná našimi předky. Všichni jsme s menším či větším nadšením sledo-
vali postup stavebních prací. Investiční akce byla zahájena 1. 6. 2015 
a ještě pořád pokračuje. Z důvodu velkého množství vad v projek-
tové dokumentaci – a tím i víceprací – se stavební práce dostaly do 
časového skluzu a zároveň i do období s již nevhodnými klimatický-
mi podmínkami pro některé prováděné technologie.

Z uvedených důvodů bude celková rekonstrukce vozovky ukon-
čena až v květnu 2016. Čekali jsme na cestu, dočkali jsme se, jen 
rekonstrukci musíme vydržet do konce. Věřím, že nová cesta nám 
všem bude dělat radost.

A co nás čeká v příštím roce?
V budově č. p. 56 v přízemí budou probíhat stavební úpravy a vznik-

nou zde dílny pro děti z MŠ a ZŠ Drahotuše. Před budovou pošty bu-
dou předlážděny parkovací prostory. Osadní výbor bude i nadále po-
řádat kulturní a společenské akce v obci.

Dovolte mi, abych Vám všem poděkovala za shovívavost a tole-
ranci při rekonstrukci vozovky.

Přeji všem lidem dobré vůle klidné vánoční svátky, hodně štěstí 
a zdraví v roce 2016. Vlasta Zapatová

Předsedkyně OV Drahotuše

Plánuje se úprava centrální zóny v Drahotuších
Hranický architekt Tomáš Kočnar společně se zahradními architekty zpracovává projekt úpravy pro-

storu centrální zóny v Drahotuších. Projekt vychází ze studie, kterou tento tým projektantů navrhoval 
již v roce 2004, studie stanovila hlavní cíle a zásady revitalizace řešeného území.

Úpravy jsou zde realizovány po etapách již od roku 2005. Nyní se jedná o poslední pátou etapu, 
prozatím ve stupni pro vydání územního rozhodnutí. Předmětem této etapy je revitalizace hlavní par-
kové plochy za kostelem, úprava obslužné komunikace podél severní strany parku a řešení prostoru 
podél severní a jižní linie zástavby. 

Hlavním cílem navrhovaných úprav je obnovení tradice parku jako místa střetávaní občanů všech 
generací. Z hlediska pěšího a silničního provozu se jedná o návrh přehledné urbanistické koncepce. Stá-
vající obslužná komunikace podél severní strany parku bude upravena do režimu jednosměrného pro-
vozu s možností podélného parkování. Stávající pěší komunikace v parku budou doplněny o novou pá-
teřní komunikaci začínající v prostoru u kostela a směřující k restauraci U Jelena. Tato pěší komunikace bude spojnicí hlavních vnitřních ploch a funk-
cí, které nově upravený prostor nabízí. Je to například nově navržená vodní plocha s centrálním pobytovým prostorem, který pak volně navazuje na 
posezení u kamenné studny a na prostor dětského hřiště. Kromě návrhu městského mobiliáře a osvětlení je součástí rovněž inventarizace stávající-
ho stavu zeleně a návrh úprav zeleně. Při projednání s občany se ukázalo, že místní občané mají vztah k původní podobě parku, jehož kostru tvo-
řily převážně kvetoucí listnaté dřeviny. Nový plán úprav tedy počítá mimo jiné s navrácením této původní zahradnické koncepce.

Projekt úpravy prostoru centrální zóny v Drahotuších je znázorněn na další straně



Nové schéma
MHD Hranice

STRANA 2 

Poplatkové
povinnosti občanů

Zastupitelstvo města vydává obecně závazné 
vyhlášky, kterými stanovuje občanům povinnosti 
v nejrůznějších oblastech: např. při pořádání kul-
turních a sportovních akcí, k zabezpečení ve-
řejného pořádku, k ochraně životního prostředí 
apod. Ne každá uložená povinnost má dopad na 
všechny. Co se však týká téměř každého z nás, 
jsou poplatky. Nejčastější je určitě poplatek za 
psa a poplatek za komunální odpad.

Poplatek za psa
Fyzická nebo právnická osoba s trvalým po-

bytem na území města Hranic má povinnost 
uhradit poplatek za psa staršího 3 měsíců. Po-
platek je stanoven Obecně závaznou vyhláškou 
města o místních poplatcích. Je splatný nejpoz-
ději do 31. března kalendářního roku a pro Dra-
hotuše činí za prvního psa 200 Kč, za druhého 
psa téhož držitele 350 Kč a za třetího a další psy 
500 Kč. Důchodci platí za prvního psa 100 Kč 
a všechny další 150 Kč.

Poplatek za komunální odpad
Každý občan, který má trvalý pobyt v Hrani-

cích, do 30. dubna zaplatit poplatek za komu-
nální odpad stanovený Obecně závaznou vy-
hláškou města o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídě-
ní, využívání a odstraňování komunálních odpa-
dů. Sazba poplatku je 600 Kč na poplatníka za 
kalendářní rok. Neuhrazený poplatek se dle té-
to vyhlášky zvyšuje na dvojnásobek a je předá-
ván k vymáhání.

Občanům budou jako každý rok zaslány 
předtištěné složenky, na kterých bude uvedeno 
číslo účtu a variabilní symbol. Tyto údaje jsou 
důležité pro správné zaúčtování platby. Pokud 
chcete více informací, nahlédněte na webové 
stránky města Hranice, kde jsou všechny obec-
ně závazné vyhlášky (včetně výše zmíněných) 
uvedeny. Ing. Petra Birnbaumová

Projekt úpravy prostoru centrální zóny v Drahotuších

Vážení spoluobčané, v letošním roce již uplynulo 90 let od zahájení výroby v areálu firmy PRESBETON Drahotuše, s.r.o.
V posledních deseti letech firma PRESBETON výrazně investovala do nákupu nových výrobních technologií s důrazem na výkon, kvalitu a na 

potlačení negativních vlivů výroby na okolí. V součastnosti provozujeme tři nejmodernější linky na výrobu plošných dlažeb značky MASA od 
německého výrobce. V roce 2013 byl ukončen provoz linky na výrobu zámkové dlažby. Tím se snížil objem zpracovaného a přepravovaného 
materiálu přes obec o jednu třetinu. Vedení firmy PRESBETON neuvažuje vzhledem k umístění a velikosti areálu o dalším rozšiřování výroby, 
ani s výstavbou nových výrobních prostor. Ve spolupráci s vedením města jednáme o možnosti napojení areálu firmy přímo na silnici I/47 tak, 
aby doprava nezatěžovala obec Drahotuše. Našim záměrem pro další období je udržet současný stav výroby, vyrábět špičkové výrobky s vyso-
kou přidanou hodnotou a co nejméně zatěžovat okolí. Jiří Spurný, jednatel firmy PRESBETON Drahotuše.s.r.o
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Díky úspěšně podanému projektu v rámci Výzvy č. 56 vyhlášené 
MŠMT se naší škole podařilo získat finanční prostředky na rozvoj čte-
nářské gramotnosti a jazykového vzdělání našich žáků. Část získaných 
prostředků byla určena na jazykově vzdělávací pobyt ve Velké Británii. 

Zájem byl poměrně velký a přesahoval stanovených počet, tedy de-
set žáků 2. stupně. Děti si tak svou účast na pětidenním pobytu v Lon-
dýně musely vybojovat při jazykové zkoušce a krátkém pohovoru. Do 
Londýna se nakonec vypravili dva šesťáci, tři sedmáci, dvě děvčata z os-
mé třídy a tři žáci z devátého ročníku. Samozřejmě nejeli sami, ale v do-
provodu dvou pedagogů. 

V pondělí večer 2. listopadu se tedy naše dvanáctičlenná výprava vy-
dala letadlem z Brna do Londýna. V Londýně Catfordu na nás čekaly 
naše hostitelské rodiny, které nám poskytly nocleh a plnou penzi. Co 
všechno jsme za pět dní stihli? 

Navštívili jsme Baker street, kde žil největší imaginární detektiv všech 
dob Sherlock Holmes a užili si podzimní Regent’s park. Na Trafalgar 
square jsme obdivovali mohutnost památníku admirála Nelsona a na-
koukli jsme do National Gallery. U Buckinghamského paláce jsme s na-
dějí vyhlíželi princeznu Kate, bohužel jsme však nikoho z královské rodi-
ny nepotkali, a tak jsme se šli raději podívat do Westminster Abbey. Za 
zvuku Big Benu jsme prošli kolem Houses of Parliament k Temži a užili si 
výhled na podvečerní Londýn z jedné z nejmladších atrakcí tzv. londýn-
ského oka, kterému angličané říkají také Millenium Eye. Druhý den jsme 
věnovali východní části centra. Po cestování v ranní špičce jsme svou 
mysl zklidnili v katedrále sv. Pavla. U divadla The Globe jsme si předsta-
vovali, jak se asi žilo v době Williama Shakespeara. Přes Tower Bridge 
jsme došli k Tower of London, kde jsme si prohlédli Bílou věž a králov-
skou pokladnici s korunovačními klenoty. K Toweru neodmyslitelně patří 
krkavci a také strážci, kteří v minulosti dostali své jméno „ Beefeaters“ 
podle zvýšených přídělů hovězího masa. Doubledeckerem jsme se přesu-
nuli na Oxford street a užili si také nákupy. V Greenwichské královské 
observatoři (The Old Royal Observatory) jsme si vyzkoušeli, jaké to je stát 
jednou nohou na východní a druhou nohou na západní polokouli a sa-
mozřejmě jsme si užili i pravý londýnský déšť. 

Cílem naší cesty ovšem nebyly jen památky a krásy Londýna, ale dě-
ti také absolvovaly devět hodin výuky angličtiny v jazykové škole. Výuka 
pod vedením lektorky Nathalie žáky nadchla a za své snažení získali 
certifikáty s dosaženou úrovní elementary. Své znalosti si pak vyzkouše-
li i v praxi při nákupu suvenýrů a dárečků. Někteří toho nakoupili tolik, 

Drahotušští školáci v Londýně

Vybíjená v Drahotuších

že měli co dělat, aby se jim všechno vešlo do kufru. Náš pobyt utekl ja-
ko voda v Temži, a tak jsme se v sobotu 7. listopadu vydali opět letecky 
z letiště Stansted zpět domů. 

Vytvořili jsme bezva partu, vzájemně si pomáhali a pobyt v Londýně 
jsme si opravdu užili. Věřím, že tato zkušenost bude pro nás všechny jistě 
velkou motivací při dalším studiu angličtiny. Mgr. Hana Kučerová

Ve čtvrtek 8. října 2015 se konal v Drahotuších za školou turnaj ve 
vybíjené. Sjela se mužstva z Hustopeč, Potštátu, Stříteže, Jezernice a sa-
mozřejmě nechybělo ani družstvo z drahotušské školy. Konal se zde ji 
5. ročník turnaje mezi vesnickými školami, který pořádá ZŠ 
Drahotuše za finanční podpory města Hranice – Vybíjená ne-
jen s míčem, ale i s tužkou v ruce.

Nejprve žáci prokazovali znalosti z pravidel vybíjené v písemném 
testu a pak následovalo sportovní klání na hřištích s umělým povrchem. 

Tentokrát vítězný míč zůstal v Drahotuších. Na stříbrné příč-
ce se umístili žáci ze Stříteže a třetí byly děti z Potštátu.

Na závěr nechyběl úsměv na tváři nikomu. I když zvítězit mohli jen 
žáci z jedné školy, všichni si prima zahráli a malé občerstvení a sladkos-
ti byly připraveny pro každého.

Ve volných chvílích děti využívaly zázemí školního dvora – průlezky, 
pingpongové stoly, koše na basketbal a víceúčelová hřiště na míčové hry.

Poděkování patří všem, kteří se na průběhu akce podíleli: vyučujícím 
z jednotlivých škol, dětem ze 6. třídy a žákyním z 9. třídy, panu učiteli 
Holasovi za perfektní ozvučení a paní učitelce Kučerové za pomoc při 
organizaci. Velké poděkování patří městu Hranice za finanční podporu.

Turnaj se u dětí těší stále větší oblibě a má již v Drahotuších vybudo-
vanou pěknou tradici.

Mgr. Eva Pražáková, ZŠ a MŠ Hranice-Drahotuše
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Tuto soutěž vyhlašuje Olomoucký kraj pro školy aktivní v oblasti En-
vironmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO). Naše škola se le-
tos do této soutěže přihlásila poprvé a hned jsme skončili na fantastic-
kém 1. místě s největším počtem získaných bodů a finanční odměnou!

Komise vysoce hodnotila rozmanitost činností naší školy v oblasti 
EVVO: 
  Jako jediná škola na Hranicku jsme držitelé titulu „Přírodní zahrada“
  Využití školní zahrady a učebny v přírodě pro výuku 
  Aktivní účast školy při separaci odpadu (vlastní sběrné nádoby na tří-

děný odpad)
  Sběr starého papíru, elektrozařízení a baterií
  Účast pedagogických pracovníků školy na odborných seminářích a ško-

leních (na škole koordinátor EVVO)
  Využití lesní pedagogiky (polesí Valšovice)
  Účast žáků v přírodovědně-ekologických soutěžích (Naší přírodou, 

Zelená stezka, Přírodovědný klokan, Malujeme na kontejner, biolo-
gické olympiády…)

  Zařazení ekologické výchovy i do jiných předmětů než přírodovědných
  Projektová výuka – Den Země, Den vody, Den stromu …
  Besedy a přednášky – Tonda obal, Dravci do škol, Veselé zoubky…
  Učení v přírodě a v okolí drahotušského rybníka 

Drahotušská škola získala prestižní ocenění – 
Zelená škola Olomouckého kraje!

Děti pozor, červená!
Mateřská škola v letošním školním roce – za 

podpory Města Hranice – zorganizovala pro dě-
ti akce s dopravní tématikou. V měsíci říjnu děti 
strávily dopoledne na dopravním hřišti v Hrani-
cích, kde si užily jízdu na kolech a odrážedlech 
a na hřišti za základní školou soutěžily v jízdě na 
odrážedlech, koloběžkách a nově zakoupených 
horských kolech. Za soutěže pak byly odměněny 
zlatou medailí, diplomem a malou hračkou. Dě-
kujeme touto cestou Městu Hranice za finanční 
podporu, bez které bychom tyto akce pro děti 
nemohli uskutečnit.

Vedoucí mateřské školy
Martina Humplíková

  Naše každoroční školní akce – Ukliďme Drahotuše (projekt „72 ho-
din“), Geologická exkurze hranickým krasem, Den lesa

  Získání finančních příspěvků z Města Hranice a Olomouckého kraje
 Hlavní zásluhu na získání ocenění má velice aktivní účast žáků a uči-

telů na ekologických akcích.
Mgr. Petra Sedláková, koordinátor EVVO na škole

Vážení a milí příznivci
drahotušské školy,
přeji Vám jménem svým i jménem všech za-
městnanců klidné Vánoce,dětem bohatého 
Ježíška, v novém roce štěstí, zdraví a životní 
pohodu. Děkuji všem, kteří nám pomáhají 
ať finančně či vlídným slovem. Naší škole 
pak přeji plno spokojených a zvídavých dětí.

Mgr. Dagmar Pospíšilová
ředitelka školy

V letošní sezóně bylo v tenisovém klubu při-
hlášeno 35 členů. Naše dva kurty byly dostateč-
ně využívány po celou sezónu. Mimo naše členy 
využili klidného prostředí a slušného sportovní-
ho zázemí i tenisté z Hranic a okolí. Po domluvě 
se správcem a vedením klubu se zde uskutečni-

ly čtyři turnaje přespolních tenistů a jeden turnaj 
členů.

Na jaře nás čekala již částečně opravená bu-
dova, která byla díky MÚ Hranice zkolaudována. 
Po prvních členských brigádách nás čekala i re-
konstrukce sociálního zařízení. Díky Osadnímu 

výboru a MÚ Hranice, nám byly zhotoveny nové 
sprchy a wc, které nám byly, k naší velké rados-
ti, v létě předány.

Můžeme zkonstatovat, že letošní tenisový 
rok byl úspěšný a až na náročnější údržbu kur-
tů, kvůli velkému suchu, se vydařil.

Tenisový klub Drahotuše činnost v sezóně 2015
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Vážení příznivci a příznivkyně drahotušského sportu, ukončili jsme 
podzimní část fotbalové sezóny 2015/2016. Výborných výsledků jsme do-
sáhli i přesto, že zraněného Ladislava Lacigu, který při zápase utrpěl zlo-
meninu levého malíčku musel v bráně vystřídat a oprášit tak svůj brankář-
ský um Martin Poštůlka, který podával skvělé výkony. Dařilo se nám hlav-
ně na hřišti soupeře, odkud jsme si dovezli 12 bodů. S celkovými 16-ti 
body na kontě jsme po 12-ti zápasech na hezkém 5. místě při skóre 18:19.

Vážení spoluobčané,
činnost Sboru dobrovolných hasičů Drahotuše v druhém pololetí 

tohoto roku byla ve znamení jak brigád na budově, tak na technice 
a také ve znamení účastí družstev žen a mužů na soutěžích VC okre-
su Přerov, kde se výsledkově více dařilo ženám. Ženy se při okresním 
kole v Provodovicích umístily na krásném třetím místě. Celkově se ve 
VC okresu se umístily na 10. místě. Muži – vlastně kluci (věkový prů-
měr v úvozovkách jim kazil velitel sboru, jinak 16. let) se celkově ve 
VC umístili na 16. místě.

Naše zásahová jednotka se dne 2.10. zúčastnila taktického cvičení 
okrsku Drahotuše (10 sborů okolí). Toto cvičení prověřilo jak jsme při-
praveni na záchranu pohřešovaných osob – noční pátrací akce. Cvičení 
bylo velmi náročné, ale věřte, že jsme připraveni.

V letošním roce se v březnu konala výroční valná hromada Základní 
organizace ČZS Drahotuše, kde jsme zhodnotili minulý rok a rozvrhli jsme 
si činnost v letošním roce.

V květnu byl uspořádán zájezd na výstavu „Zahrada Věžky – jaro 2015“, 
a do květné zahrady v Kroměříži. Na zpáteční cestě jsme stačili navští-
vit ještě okrasné zahradnictví s výstavou bonsají v Želátovicích.

Dne 19. 9. 2015 se uskutečnil druhý zájezd a to na „Oskorušobraní“ 
na Salaš Travičná v Tvarožné Lhotě. Zde byly ke shlédnutí a koštování ne-
tradiční soutěže s oskorušemi, spojené s ochutnávkou pokrmů a nápojů, 
jarmark řemesel, stylové občerstvení, country a folklor muzika a také 
Muzeum oskoruší. Na zpáteční cestě proběhla hodinová plavba lodí po 
řece Moravě z přístaviště ve Spytihněvi.

Členové a příznivci naší základní organizace, kteří se zájezdů zúčast-
nili a zaplnili vždy celý autobus, byli nadmíru spokojeni.

V sobotu 26.9.2015 jsme zorganizovali Výstavu ovoce, zeleniny a kvě-
tin, resp. její III. ročník, který datujeme od roku 50. výročí založení naší Zá-
kladní organizace ČZS v Drahotuších.

V místě konání výstavy, místnosti Osadního výboru Drahotuše, byly ke 
shlédnutí výpěstky převážně členů naší základní organizace, ale i skalních 

TJ Sokol Drahotuše

Z činnosti SDH Drahotuše

Z činnosti Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Drahotuše

# Klub Z V R P S B
1. Bělotín „B“ 13 11 1 1 45:16 34
2. Horní Nětčice 13 10 1 2 56:20 31
3. Jezernice 12 7 0 5 33:27 21
4. Černotín 12 5 2 5 28:25 17
5. Drahotuše 12 4 4 4 18:19 16
6. Dukla Hranice 12 4 3 5 22:31 15
7. Žákovice 13 4 0 9 24:39 12
8. Čekyně „B“ 12 3 0 9 28:61 9
9. Potštát 13 1 3 9 18:34 6

Tabulka 1 MAX SERVIS Okresní soutěž mužů sk. B

A to je kámen úrazu sportu v Drahotuších – mladí jakoby ztratili zá-
jem o vše, co se netýká elektroniky, mobilů a počítačů. Při procházce člo-
věk potká mládež, která většinou chodí od ničeho k ničemu nebo pose-
dává po mostcích či zídkách za doprovodu hlasité hudby. Kluky lítat za 
balónem po hřišti nebo při jiném sportu ve svém volném čase letos moc 
vidět nebylo. Je to velká škoda – tyto vzpomínky vždy patřily mezi nejob-
líbenější z dětství. A proto, kdyby kdokoli chtěl rozšířit řady našich spor-
tovců, ať už v hokeji či ve fotbale rádi jej přivítáme v našem kolektivu.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem fanouškům, kteří nás podporu-
jí a navštěvují naše domácí zápasy a neváhají vyjet i na utkání venku. 
Jarní část soutěže začínáme doma v neděli 27. 3. 2016 v 10:00 utká-
ním proti Horním Nětčicím. Doufám, že se sejdeme v hojném počtu.

Za TJ Sokol Drahotuše Vám přeji příjemné prožití svátků Vánočních 
a do nového roku hlavně pevné zdraví.

Ani po skončení podzimní části, ale drahotušský sport nezahálí. Trénin-
ky a zápasy na zeleném hřišti vystřídala vytopená hala na Střední průmys-
lové škole v Hranicích, kde každé pondělí probíhají utkání v malé kopané.

V září také nastoupili na led ve Valašském Meziříčí Drahotušští muži 
téměř všech věkových kategorií, jde ale o pořád ty samé známé tváře již 
několik let po sobě – nejstaršímu členovi družstva bude letos 56 let.

příznivců, kteří se vždy rádi přidají a pochlubí se rovněž se svými výpěst-
ky. Kdo na výstavu přišel, viděl a dozvěděl se. Kdo nestihl, může se zasta-
vit někdy příště. Za ZO ČZS Drahotuše připravil Jan Trefil ml.

Naše činnost se jako každý rok hodnotí na Výroční valné hromadě 
sboru, která se bude konat v lednu 2016.

Za podporu a přízeň děkujeme starosta sboru Koutný Ladislav st.
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Farnost Drahotuše
POZVáNkY

• Žehnání adventních věnců
Symbolem adventní doby je adventní věnec. 

O první neděli adventní, která je letos 29. listo-
padu (nebo již sobotu večer před tím), žehná 
kněz na začátku bohoslužby právě tyto advent-
ní věnce. Můžete donést i ten svůj k požehnání 
v neděli 29. listopadu 2015 v 7:50 do kostela 
sv. Vavřince v Drahotuších nebo v sobotu 28. lis-
topadu 2015 v 17:00 do kaple ve Slavíči.

• Roráty
Srdečně zveme rodiče s dětmi během celé 

doby adventní od 30.11. 2015 vždy v pondělí 
a v úterý od 6:45 do kostela sv. Vavřince k pro-
žívání těchto brzkých ranních bohoslužeb a po 
skončení půlhodinové mše svaté na faru na 
snídani. Školu děti v pohodě stíhají. 

• Pouť k sv. Mikuláši
Nedaleko od Drahotuš, v Partutovicích mají 

kostel sv. Mikuláše a s tím spojené také hody. 
Slavit budou v neděli 6. prosince 2015 v 9:30 
mší svatou, kterou již tradičně doprovází de-
chová kapela Partutovjanka.

• Adventní koncert
Viz Osadní výbor – v neděli 20. 12.

• Žehnání vína
Na Sv. Jana, 27. prosince, se podle staré 

tradice žehná víno a pije se na lásku sv. Jana. 
Můžete si tedy nechat požehnat víno v neděli 
27. prosince na závěr mše svaté, která začíná 
v 7:50 v kostele sv. Vavřince v Drahotuších.

• Vánoční bohoslužby
Na konci doby adventní bývá zvláštní příleži-

tost ke svátosti smíření, která slouží k urovnání 
vztahů mezi námi a Bohem a ke které jste také 
zváni. Prožijete tím krásnější Vánoce. O tom bu-
de blíže informovat Infolist, který vychází pro po-
třeby farnosti každou neděli. Můžete si jej pro-
číst i na farním webu: http://farka.antiochia.cz

Vánoční bohoslužby (během adventu budou 
k dispozici aktuálně kromě farního webu také 
na diecézním http://ado.cz, kde bude program 
všech Vánočních bohoslužeb okolí Hranic a ta-
ké v celé olomoucké arcidiecézi.)

Čt 24.12. „Štědrý den“ Slavnost Narození Páně
– v noci

15:00
22:00

Drahotuše
Drahotuše

Otvírání betléma
„Půlnoční“ mše sv.

Pá 25.12. Slavnost Narození Páně 7:50 Drahotuše Mše svatá
So 26.12. Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 7:50

15:00
17:00

Drahotuše
Drahotuše
Slavíč

Mše svatá
Živý betlém
Mše svatá

Ne 27.12. Svátek Sv. Rodiny 7:50 Drahotuše Mše svatá
Čt 31.12. „Silvestr“ Na poděkování za uplynulý rok 17:00 Drahotuše Mše svatá
Pá 1.1. „Nový rok“ – Slavnost Matky Boží, Panny Marie 7:50 Drahotuše Mše svatá

• Otvírání betléma
První Vánoční bohoslužba patří dětem a ro-

dičům. Srdečně je zveme o Štědrém dnu od-
poledne v 15:00, aby otevřeli betlém a poprvé 
zazpívali koledy.

• Živý betlém
Již tradičně „Na Štěpána“ 26. 12. 2015 

v 15:00 pořádá farnost Drahotuše na draho-
tušském náměstí Živý betlém. Do živého betlé-
ma se můžete zapojit také vy – zapůjčením do-
mácích zvířat, či přijít jako pastýř nebo anděl, 
příp. se převléci na faře v Drahotuších či jenom 
tak přijít spoluvytvořit událost Narození Ježíše, 
která se traduje již 2000 let.

• Vánoční koncert
V podání pěveckého sboru Cantus z Morko-

vic za hudebního doprovodu žáků a vyučujících 
konzervatoře v Kroměříži zazní jednotlivé čás-
ti Rybovy České mše vánoční v drahotušském 
kostele v neděli 3. ledna 2016 v 15:00. 

• Tříkrálová sbírka
Hledáme a přijmeme Tři krále k již tradič-

nímu koledování po Drahotuších, které letos 
proběhne zřejmě v sobotu 2. ledna 2016 po 
celý den. Potřebujeme také dostatek vedou-
cích skupinek (starších 15 let). Sbírku pořádá 
Charita ČR a její výtěžek bude předán potřeb-
ným u nás i v zahraničí. Více na webu: http://
www.trikralovasbirka.cz

• Kalendář na rok 2016
Farnost Drahotuše opět vydala stolní kalen-

dář, tentokráte s tématem „Významní faráři, 
kněží – rodáci.“ V tomto kalendáři najdete litur-
gické i občanské kalendárium, akce (farní dny, 
víkendy, společenské večery, plesy, májové, se-
tkání i poutě) pořádané různými farnostmi, kon-
takty na kněze a také malé medailonky ke kaž-
dé kněžské osobnosti. Je k dispozici v kostelích, 
příp. farách děkanátu Hranice za 55 Kč.

• Pravidelné bohoslužby, kontakty
Křesťané se schází pravidelně každou ne-

děli ke mši svaté, v Drahotuších v 7:50 v koste-
le sv. Vavřince. Mimo to kněží slaví mši svatou 
každý den, v Drahotuších v pondělí a pátek 
v 17:00 a v úterý v 7:40. O dění ve farnosti se 
také dozvíte z pravidelného Informačního lis-
tu, který vychází každou neděli a na webových 
stránkách http://farka.antiochia.cz

• Papež František vyhlásil rok 2016
jako rok milosrdenství
Hlavní náplní Roku milosrdenství je víra, 

i to, že má navracet církev k jejímu prvořadému 
po slání, totiž ve všech aspektech svého pasto-
račního života být znamením a svědectvím mi-
lo srden ství. Papež František napsal: Kéž je v tom-
to Svatém roce církev ozvěnou Božího slova, kte-
ré zní mocně a přesvědčivě jako slovo a úkon 
odpuštění, opory, pomoci a lásky. Ať neúnavně 
nabízí mi losrdenství a je vždy trpělivá v posky-
tování útěchy a odpuštění.

• Nabídka služeb ve farnosti
(nejen v roce milosrdenství)
Křest dětí či dospělých Křest je uvede-

ním do života s Bohem. Tato možnost je ote-
vřena také těm, kteří nenavštěvují pravidelně 
kostel, nežijí v církevně uzavřeném manželství 
apod. Máte-li touhu po křtu ať svém, či svého 
dítěte, nebojte se přijít na faru.

Jste-li pokřtěni, stali jste se nejen členy 
církve a Božími dětmi, ale při každé mši svaté se 
i za Vás prosí, aby Vám Bůh žehnal a vedl po 
dobrých cestách života. Křtem jste získali právo 
k přijetí i dalších svátostí – manželství, sv. smí-
ření a sv. přijímání, v nemoci pomazání ne-
mocných, ale i biřmování či kněžství. Rov-
něž máte právo na církevní pohřeb a mše svaté 
k pomoci duším v očistci do nebe. Křtem a aktu-
álním životem víry máte též právo stát se i kmo-
try druhým.

Pokud jste jakkoliv přispěli naši farnosti; 
ať už modlitbou, prací, dobrým slovem, radou 
či financemi, přijměte upřímné poděkování: 
„Pán Bůh zaplať“.

Těší se na Vás a Boží požehnání Vám vypro-
šuje celá římskokatolická farní obec v Draho-
tuších. P. Radomír Šidleja, farář

• Ekumenické bohoslužby
Ve snaze o to najít „společnou řeč modlitby“ 

se scházejí křesťané různých vyznání ke společ-
ným modlitbám. V lednu je společný týden mod-
liteb, kdy se vzájemně navštěvujeme. Bohosluž-
by vedou duchovní církví. Nejprve se sejdeme ve 
čtvrtek 14. 1. 2016 v 17:00 na Šromotově nám. 
v Hranicích u ČCE, dále v pátek 22. 1. 2016 
v 17:00 na Tř. 1. máje v Hranicích u CB a v nedě-
li 24. 1. 2016 v 17:00 v Drahotuších v kostele sv. 
Vavřince a před svátkem sv. Cyrila a Metoděje 
v pondělí 4. 7. 2016 v 16:00 v Drahotuších na 
Hranické ul. u CČSH.

V Drahotuších a okolí působí především tato 
vyznání: římsko-katolická církev, která se schází 
pravidelně každou neděli v 7:50 ke mši svaté 
v kostele sv. Vavřince. Další církví, která se schá-
zí v Drahotuších je Církev československá husit-
ská, která má svůj sbor na ul. Hranická a scháze-
jí se 1. a 3. neděli v měsíci k Večeři Páně v 10:30, 
jinak v synagoze na Janáčkově ul. v Hranicích 
každou neděli v 9:00. Církev bratrská, Českobra-
trská církev evangelická a Církev adventistů sed-
mého dne se schází v Hranicích.Půlnoční mši sv. v Drahotuších doprovodí drahotušský chrámový sbor.

http://farka.antiochia.cz
http://ado.cz
http://www.trikralovasbirka.cz
http://www.trikralovasbirka.cz
http://farka.antiochia.cz


• Společenský večer
Pro farnosti spravované z Drahotuš pravi-

delně pořádáme Společenský večer, který bude 
tentokrát na zámku v Potštátě v sobotu 16. led-
na 2016 od 19:30. Bohatý tematický program, 
soutěže, občerstvení. K tanci a poslechu hraje 
Faťamorgana.

• Křížová cesta pro cyklisty
V době před velikonocemi se konají křížo-

vé cesty. Každoročně pořádáme jednu origi-
nální a to pro cyklisty. Jednotlivá zastavení kří-
žové cesty se nacházejí v blízkém okolí Draho-
tuš a trasa je nenáročná. Zveme tedy na neděli 
6. března 2016 od 14:00. 

• Misijní koláč
V neděli 6. března 2016 probíhá v Drahotu-

ších jako každý rok misijní koláč. Po mši svaté, 
která začíná v 7:50 si můžete koupit cukroví za 
dobrovolnou finanční částku, která je potom 
odeslána na světové misie. Také můžete přispět 
svým koláčem či napečeným cukrovím, které se 
balí den před tím na faře v Drahotuších.

• Pouť ve Slavíči
Ve Slavíči slaví jako svého patrona sv. Josefa, 

který má svátek 19. března nebo také sv. Josef ja-
ko dělník, kterého slavíme 1. května. Srdečně Vás 
tedy zveme na pouť v sobotu 19. března 2016 
v 17:00 a v sobotu 30. dubna 2016 v 17:00 ke 
mši svaté v kapli sv. Josefa ve Slavíči.

• Velikonoční bohoslužby
Velikonoce jsou nejslavnějšími křesťanskými 

svátky, na něž je vhodné připravit se také svá-
tostí smíření, která bývá zpravidla o 5. neděli 
postní či o Květné neděli odpoledne. Podobně 
jako Vánoční bohoslužby, informace o nich na-
leznete i na stránkách olomoucké arcidiecéze 
http://ado.cz

• Farní tábor
Každoročně pořádá farnost Drahotuše pro 

děti věku základní školy výjezdový letní tábor. 
Místo pobytu i čas tábora je pohyblivé. Více in-
formací zhruba od února 2016 na farním we-
bu či na facebooku. Téma tábora pro příští rok: 
„Tábor králů“.

• Svatoanenská pouť a další akce
Zveme Vás také na Malou mariánskou za-

hradní slavnost v neděli 22. května 2016 na far-
ní zahradě, na Noc kostelů v pátek 27. května 

2016, k průvodu Božího Těla v neděli 29. květ-
na 2016 v 7:50, k pouti k sv. Antonínu do Stře-
dolesí v neděli 12. června 2016 v 15:00, na far-
ní den v neděli 19. června 2016 od 14:00 na 
farní zahradě v Drahotuších, na vodáckou pouť 
po Bečvě k Velehradu 6. – 8. července 2016 
z Rybář.

V Drahotuších bude pouť ke sv. Anně 
v neděli 24. července 2016. Mše svatá bude 
jako obvykle v 10:00 před kaplí sv. Anny. Mimo 
to ve farním kostele se slaví 19. července výro-
čí posvěcení kostela (1810), 31. července ado-
rační den, který začne v neděli mší svatou 
v 7:50 a slavnost sv. Vavřince, patrona kostela 
– v neděli 7. srpna 2016 v 7:50.

Ve farnosti Drahotuše jsou ještě poutě 
v Milenově k Nanebevzetí Panny Marie, mše 
svatá v neděli 14. srpna 2016 v 15:00, ve Vel-
ké k Povýšení Sv. Kříže v neděli 18. září 2016 
v 15:00 a v Radíkově ke sv. Václavu ve středu 
28. září 2016 v 15:00.

Ne 20.3. Květná neděle 7:50 Drahotuše, Far. kostel Mše svatá
Čt 24.3. Zelený čtvrtek 16:00 Drahotuše, Far. kostel Mše sv. na památku poslední 

večeře Páně
Pá 25.3. Velký pátek 9:00

16:00
Drahotuše – sv. Anna
Far. kostel

Křížová cesta
Velkopáteční obřady

Pá 25.3.
– So 26.3.

Boží hrob 17:30–
10:00

Drahotuše, Far. kostel Hlídání u Božího hrobu

So 26.3. Velikonoční vigilie 21:00 Drahotuše, Far. kostel Mše svatá ze slavnosti Veliké noci
Ne 27.3. Boží hod 

velikonoční
7:50 Drahotuše, Far. kostel Mše svatá

Po 28.3. Velikonoční 7:50 Drahotuše, Far. kostel Mše svatá

Divadlo Ventyl vstoupilo do 3. sezóny 
Bernartice nad Odrou se staly místem startu nové sezóny, 4. října 2015 

jsme zde uvedli 40. reprízu známé komedie O.Wildea „Jak je důležité mí-
ti Filipa“. K této hře jsme po více než půl roce zkoušek přidali novou, ten-
tokrát detektivní komedii současného anglického autora N. Robbinse 
Hrobku s vyhlídkou, jejíž premiéra proběhla 21. listopadu 2015 v hranické 
Sokolovně. Divákům se v ní úspěšně představili i noví, mladí herci soubo-
ru. Diváci regionálního televizního zpravodajství měli 13. listopadu mož-
nost zhlédnout malou ochutnávku v podobě reportáže ze hry přímo ve své 
televizi. Pro obě hry máme naplánovanou od Zlína až na Potštát šňůru cca 
30 představení. Nejblíže pro příznivce z Drahotuš hrajeme 11. prosince ve 
Velké a tímto vás všechny srdečně zveme na nefalšovanou anglickou zabi-
jačku… Sezónu bychom mohli skončit v dubnu 2016 a to derniérou „Fili-
pa“, ale kdoví? Za DS Ventyl – K. Štroncer
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Divadelní soubor Tyl úspěšně zakončil diva-
delní rok 2015, svou již 152. sezónu. Celý rok 
Vás soubor provázel nastudovanou hrou Jaro-
slava Dietla Nepokojné hody svaté Kateřiny. Tra-
dičním premiérovým představením v sokolovně 
ve Velké jsme v únoru zahájili letošní sezónu. 
Většinu představení jsme odehráli na jaře a po-
kračovali letní hodovou reprízou v Drahotuších 
U Jelena. Pro velký zájem jsme pokračovali na 
podzim a prodloužili tak divadelní sezónu, kte-
rou jsme v listopadu zakončili derniérou v Pavlo-
vicích u Přerova.

Souběžně s podzimními představeními jsme 
pořádali od 30.10.2015 do 29.11.2015 diva-
delní přehlídku Pobečví, která byla letos již tře-
tím ročníkem uskutečněným na prknech Divadla 
Stará Střelnice v Hranicích. V průběhu přehlídky 
se vystřídali: spolek Kotouč ze Štramberka, sbor 
ochotníků z Jezernice, soubor Rajlhoťáci z Raj-
nochovic a divadlo Devítka z Ostravy.

V souboru Tyl proběhla malá organizační 
změna. Již několik let soubor zkoušel v provi-
zorních prostorách a letos došlo k dohodě me-
zi souborem a městem Hranice, které je vlast-
níkem objektu, na podmínkách užívání částí 

Divadelní soubor Tyl

objektu. Díky této změně stvrzené smlouvou 
se soubor může dále rozvíjet. V současné do-
bě se již připravujeme na sezónu 2016. Zača-
li jsme zkoušet novou divadelní hru, kterou si 
pod režijní taktovku vzala Pavla Tvrdoňová.

Začíná nám advent. Chtěli bychom Vám po-
přát spokojené, láskou a porozuměním napl-

něné vánoční svátky, v novém roce všechno 
dobré, hodně štěstí, zdraví a úspěchů. 

Děkujeme všem příznivcům souboru Tyl a tě-
šíme se na Vás v příští sezóně.

Více informací naleznete na internetových 
stránkách www.dstdrahotuse.zyro.com, které 
jsou k dispozici již několik let.

Foto z představení Nepokojné hody svaté Kateřiny 2015


