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Vážení spoluobčané,
uběhl další půlrok od vydání Drahotuš-
ských novinek. Dětmi dlouho očekávané 
prázdniny jsou v plném proudu, počasí je 
krásně teplé, občas přijde příjemný letní 
déšť a zalije zahrádky. Snad jsme všichni 
spokojeni.

Osadní výbor Drahotuše pořádal v břez-
nu akci – Celé Česko čte dětem, v květnu 
jsme uctili památku padlých spoluobčanů 
v I. a II. světové válce a v červnu jsme pořá-
dali Dětský den na kluzišti. Všechny děti si za 
slunečného počasí mohly užít soutěží, jízdy 
na koni, skákacího hradu a na závěr i pěny. 

 Konečně jsou ukončeny stavební prá-
ce na investiční akci – Drahotuše, průtah 
III/44029. Přes časté připomínky občanů 
k nerovnosti vozovky jsou práce převzaty 
a všichni jsme zvědavi, jak dopadne mě-
ření rovinnosti vozovky u konce pětileté 
záruky. Osetí trávou terénních úprav se ne-
zdařilo, firma vše oseje znovu do konce mě-
síce září 2016.

 Na Náměstí Osvobození je nově opra-
vené parkoviště z žulových kostek, v letních 
měsících se začne opravovat stávající chod-
ník v Lipnické ulici. Rekonstrukce náměstí 
bude zase o krůček blíž k cíli – zpracovává 
se projektová dokumentace pro stavební 
povolení. Následně bude potřeba zajistit 
peníze na realizaci a dokončit celkovou re-
konstrukci náměstí.

Blíží se Anenská pouť a Osadní výbor již 
tradičně připravuje Dobovou pouť u kostela 
sv. Vavřince na náměstí. Dovolili jsme si při-
pravit soutěž „O nejlepší hodový koláč“. Jeli-
kož vím, že v Drahotuších každá hospodyňka 
na pouť peče, vaří a smaží, věřím v mnoho 
výborných soutěžních vzorků koláčků. První 
tři autorky vyhodnocených koláčků dostanou 
pěkné ceny. Určitě máme v Drahotuších ši-
kovné dámy, které donesou vzorky koláčků 
do soutěže. Na všechny příchozí se těšíme.

Přeji vám krásné letní dny a ať se vše 
daří podle nejlepších představ.

Vlasta Zapatová
Předsedkyně OV Drahotuše

Akce na letišti 2016
 9.4. Veterán burza – jižní část letiště
 7.5.  Hranická termika – aerovleky 

obřích větroňů – model. plocha
 13. – 15.5. Air-Auto-Moto Veteránfest
 5.6.  Soutěž historických motorových 

modelů – model. plocha
 18.6. Veterán burza – jižní část letiště

 25. – 26.6.  Parašutistická soutěž 
Moravská Brána

 9. – 10.7.  Hranické polétání – letecko-mo-
delářská show – model. plocha 

 12. – 13.8. Festival „Letiště“
 20.8. Veterán burza – jižní část letiště
 26. – 27.8. Festival Hoofbeats
 8.10. Veterán burza – jižní část letiště
 8.10. Drakiáda
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Dění v Domu ELIM v uplynulém roce
Dům ELIM vznikl proto, aby nabídl lidem ve špatné životní situaci jis-

té, klidné a dlouhodobé ubytování. Jestliže chceme s lidmi pracovat, po-
máhat jim měnit jejich život a směřovat ho společně k lepšímu, je nut-
né jim nejprve pomoci zajistit základní potřeby, jako je především jisto-
ta bydlení. Věříme, že když se člověk nemusí strachovat o to, kde bude 
za rok bydlet, zda v nějakém jiném azylovém domě, ubytovně či podnáj-
mu, který může kdykoli skončit, je možné začít se učit nové věci a do-
sáhnout tak změny i v životě. Většina lidí, kteří u nás bydlí, neměli rodi-

če, kteří by jim předali nebo je naučili něco dobrého. Proto se o to chce-
me pokusit my.

V Domě ELIM bydlí 20 lidí všech věkových skupin. Loni se nám na-
rodilo miminko, tři chlapi si našli práci, ve které jsou spokojeni. Pokra-
čovali jsme také v rozvoji farmy, kterou jsme koupili v Drahotuších, cho-
váme domácí zvířata. Občas některému z obyvatel Drahotuš – přede-
vším starším lidem – pomůžeme s údržbou zahrady.

Jsme rádi, že tu můžeme bydlet, Drahotuše jsou krásná obec.

Vážení a milí příznivci 
naší drahotušské školy,
obracím se na Vás tímto již „tradičním oslovením“ 
s díky za podporu a sympatie, které nám projevujete. 
I my Vám přejeme jen to dobré, pohodu, zdraví, nebe 
bez mráčků a jen samé klidné a slunné dny! Věřte, že 
každý úspěch, ale i trápení dětí prožíváme zároveň 
s Vámi a naším společným cílem je jistě to, aby děti 
chodily do školy rády a hlavně, aby byly zdravé a v ži-
votě spokojené.

Za kolektiv ZŠ a MŠ Drahotuše
Mgr. Dagmar Pospíšilová, ředitelka školy

V sobotu 30. dubna proběhla tradiční soutěž dětí kroužků mladých 
myslivců a ochránců přírody v Hranicích v areálu pohostinství Na střelnici 
u Zbranků.

Soutěže se zúčastnily kroužky z Hranic,Týna nad Bečvou, Partutovic 
a Hutiska-Solance. Soutěžilo 42 dětí ve třech kategoriích. Kategorie 0 – dě-
ti předškolního věku a prvních tříd ZŠ, kategorie A – děti druhých až pátých 
tříd ZŠ, kategorie B – děti šestých až devátých tříd ZŠ.

Soutěž zahájil po odtroubení mysliveckých fanfár starosta města pan 
Kudláček. Myslivecké fanfáry troubil i bývalí členové kroužku Zlata Maty-
sová a Karel Sargánek, oba studující lesnictví.

Po zahájení proběhla soutěž. Znalosti nejmenších dětí zjišťovali mysliv-
ci pod vedením Tondy Machyla. Starší děti začaly soutěž vyplňováním tes-
tů a pak následně své znalosti obhajovaly z botaniky, znalostech o lovec-

kých zbraních, poznávání přírodnin a lesní pedagogiky a střelbou ze vzdu-
chovky. Botaniku zkoušeli studenti Z. Matysová a K. Sargánek, znalosti 
z loveckých zbraní M. Kadlec a myslivci, lesní pedagogiku manželé Kleva-
rovi a střelby ze vzduchovky B. Kristek a pan Matys. Výsledky zpracováva-
ly paní Matysová, Maléřová, Kudláčková a pracovníci DDM.

Umístění soutěžících: kategorie 0 – všichni prokázali základní znalosti 
a poznávání zvěře, kategorie A – 1. místo – Lukáš Rada z Hranic, 2. místo 
Jaroslav Skříčil z Hranic, 3. místo Eliška Štěpánová z Týna, kategorie B – 
1. místo Eliška Václavíková z Hustiska, 2. místo – Anna Sekyrová z Hutis-
ka, 3. místo – Adam Pivoda z Hranic. Všichni účastníci soutěže dostali di-
plomy a věcné odměny.

V průběhu soutěže byli všichni pohoštění zvěřinovým gulášem a koláč-
ky od myslivců z Drahotuš. Soutěž se vydařila. Bohuslav Dvořák

Soutěže o Zlatou srnčí trofej se zúčastnilo dvaačtyřicet dětí



 STRANA 3

Zájmové kroužky v mateřské škole
V letošním školním roce 2015/2016 naše 

mateřská škola ve spolupráci s Domem dětí 
a mládeže v Hranicích rozšířila pro děti nabídku 
zájmových kroužků, které vedou paní učitelky 
z naší mateřské školy. Ke stávající Angličtině 
hrou přibyly kroužky: Přírodovědný, Výtvarný 
a Hra na zobcovou flétnu. Ve všech kroužcích 
jsou činnosti voleny tak, aby navazovaly na 
program MŠ a doplnily již tak pestrou nabídku 
aktivit, které mateřská škola dětem nabízí. 

V kroužku anglického jazyka se děti hravou 
formou seznámily se základy angličtiny. Nauči-
ly se spoustu básní, písní, celou abecedu a hrá-
ly pohybové hry. Důraz byl kladen na vytváření 
slovní zásoby a používání jednoduchých frází, 
s nimiž se setkají v běžném životě.

V přírodovědném kroužku si děti rozšířily 
znalosti o některých stromech, keřích, bylinách 
a živočiších. Získaly vztah ke všemu živému, 
prováděly drobné pokusy, tvořily z přírodního 
materiálu a hrály ekologické hry.

Ve výtvarném kroužku se děti seznámily 
s tradičními i netradičními výtvarnými pomůc-
kami a technikami, které si částečně osvojily. 
Pracovaly na společných projektech ale i indi-
viduálně. Vyzkoušely si práci plošnou i plastic-
kou, rozvíjely fantazii.

V kroužku zobcové flétny se děti seznámi-
ly s hudebním nástrojem, správným postojem, 

držením flétny a správnou technikou dýchání. 
Po zvládnutí těchto základů se děti učily hma-
ty tónů podle jednoduchých grafických značek 
– hlaviček kluků a holčiček, kteří se stali jejich 
kamarády. Na konci školních roku všichni 

zvládnou zahrát několik lidových písní podle 
hlavičkových not a nejšikovnější zvládají i hru 
za hudebního doprovodu klavíru nebo CD.

Martina Humplíková
Vedoucí mateřské školy

Jsou hodiny, na které se moc těšíme. Výtvarka rozhodně patří mezi ně. 
Zkoušíme různé techniky a umělecké směry jako např. fotokoláže, prosto-
rové práce, land-art, body-art, malujeme třeba na sklo nebo starý nábytek 
a pokud se nám práce podaří, pošleme ji někdy také do soutěže. Vybrat ty 
nejlepší práce je velmi těžký úkol, proto často volíme cestu skupinových 
prací. Žákovské práce každý rok vystavujeme v galerii M+M v Hranicích.

Letos se žákyně 7. třídy umístily na krásném 3. místě se společnou 
prací „Kolekce šatů z igelitových tašek“, dále jsme se zúčastnili vý-
tvarných soutěží: Malujeme na kontejner, Bez medu to nejde, Letní 
olympijské hry, Recyklověci, Oblečení z doby Karla IV…

Nejdůležitější však je, že nás tvoření prostě baví.
Mgr. Petra Sedláková

Když nás výtvarná výchova baví…
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Již několik let je trendem ve světě, ale i u nás, zdravý životní styl. 
K tomu patří nejen dostatek pohybu, jehož jsem velkým příznivcem, ale 
především pestrá a vyvážená strava. U nás ve školní jídelně v Drahotu-
ších tímto směrem jdeme již několik let. Zpočátku to byly opravdu po-
malé krůčky. A to hlavně proto, že změnit tolika strávníkům jejich návy-
ky, není vůbec jednoduché. Především u malých dětí v mateřské škole, 
kterým nejvíce chutná sladké, a to co není „zelené“, to byl oříšek. Čas-
to jsme si vyslechly kritiku, musely jsme přihlížet tomu, jak děti v jídel-
ně vyhazovaly to, co pořádně neznaly, a co bylo pro ně nové. 

Recepty, zdravější přílohy, náměty na svačinky a přesnídávky jsme 
hledali na internetu, neboť receptury pro školní jídelny vydané před pa-
desáti lety, byly zastaralé. Tam jsme se také dočetly, že než něco nové-
ho lidé přijmou, musí to alespoň dvanáctkrát ochutnat. A tak, jak se ří-
ká „ s trpělivostí mezka“, jsme to zkoušely dál. 

Dnes už jsme naprosto spokojené. Děti a strávníci u nás jsou zvyklí 
na každodenní příjem zeleniny a ovoce. Oblíbili si přílohy jako je bul-
gur, vícezrnný knedlík, divoká rýže, rýže basmati nebo červená čočka. 
Není jim cizí kuskus, pohanka, ovesné vločky, jáhly, špalda. Také ve vý-
běru masa mají zařazené maso kuřecí, králičí, krůtí, hovězí a více dru-
hů ryb. Uzeniny, které se úplně vyřadily ze školního stravování, již niko-
mu nechybí. Děti v MŠ bez problémů snědí luštěninové pomazánky, 
pokrmy z avokáda, mléčné zakysané výrobky a celozrnné pečivo.

Není pro nás hezčí pohled, než na děti, které si z našeho zelenino-
vého bufetu nabírají (nebo pedagogy nechají nabrat) čerstvé okurky, 

Zdravá jídelna rajčata, červenou řepu, ředkev, ledový salát, polníček, rukolu a jiné 
dobroty.

V loňském roce byla konečně vydána nová nutriční doporučení pro 
ŠJ. Školní jídelna v Drahotuších s nimi neměla vůbec žádné problémy. 
Náš správný směr při výběru jídel nám letos potvrdil i orgán ochrany ve-
řejného zdraví (dříve OHS). Při velmi důsledné kontrole jídelníčku neby-
ly shledány žádné nedostatky. Školní jídelna získala velmi vysoké bodo-
vé ohodnocení i pochvalu kontrolního orgánu. 

 Školní jídelnu však děti nenavštěvují jen když mají hlad. Ač malé, 
ale hezky upravené a čisté prostory jídelny, slouží také k jiným aktivi-
tám. Žáci společně s pedagogy u nás již tradičně pečou vánoční a ve-
likonoční cukroví, vyrábí lehčí pokrmy, učí se stolování a slušnému 
chování. Starší žáci v rámci předmětu „výchova ke zdraví“ si u nás vy-
slechnou přednášku o základních živinách, správné skladbě jídelníčků 
a významu zdravého životního stylu. Na základě těchto poznatků pak 
sestavují týdenní jídelníček, podle kterého vaříme. Díky tomu, že ško-
la získala certifikát „zelená škola“, si mohou děti vypěstovat sami ze-
leninu. Tu pak u nás společně zpracují a udělají si tak dobrou a zdra-
vou svačinku. Nás kuchařky jejich přítomnost vždy potěší a děti vidí jí-
delnu i z jiné stránky. 

Vaření a práce nám dělá radost. Za to bych chtěla poděkovat přede-
vším dětem a strávníkům. Díky vám za trpělivost, vstřícnost a ochotu 
experimentovat. Rodičům děkujeme, že děti od zdravých pokrmů neod-
razují, což se v minulých letech stávalo. Také podpora vedení školy si za-
slouží náš obdiv a dík. 

Za kolektiv ŠJ Drahotuše Martina Martinková

Jedna třída a dva učitelé?
Že jste to ještě neslyšeli? Párovou výuku praktikujeme v hodinách přírodopisu. 
Párová výuka (týmová výuka) je práce dvou učitelů, kteří společně plánují, ve-

dou a vyhodnocují výuku pro stejnou třídu. Ve třídě jsou žáci rozděleni do skupinek 
a chodí po jednotlivých stanovištích, kde např. poznávají rostliny a zařazují je do 
čeledí (jako pomůcky používají poznávací atlasy rostlin a učebnice), dva učitelé ob-
cházejí žáky a v případě nejasností jim radí a pomáhají, práce je tak daleko rych-
lejší a dostane se na všechny. Za hezkého počasí se chodíme vyučovat na školní za-
hradu a do přírodní učebny.

A jak taková hodina probíhá? Třída se rozdělí do dvou skupin. Jedna skupina 
zůstane v dřevěném altánku a probírají s paní učitelkou lipnicovité rostliny, učí se 
vyjmenovat základní druhy obilovin a travin, popsat stavbu těla obilí a nakonec si 
udělají zápis do sešitu. Druhá skupina žáků se učí na školním dvoře, do pracovní-
ho listu si zapisují stavbu květu a s paní učitelkou poznávají známé druhy kvetou-
cích rostlin. V polovině hodiny se skupinky prohodí.

Jsme přesvědčeni, že každý žák se může díky naší pomoci naplno učit a zažívat 
úspěch. Párová výuka tuto představu pomáhá naplňovat. Důkazem jsou žáci, kte-
ré učení opravdu baví. Bc. Radka Březíková

A, m, i, é……máma, Pepa, syn…. To je mimi. Jana pi-
je limo. Naše černá kočka. Luděk s Matějem byli v neděli 
na výletě. Čmelák bzučí bzum, bzum, bzum, až se třese ce-
lý dům.

Celoroční projekt se snažil přivést prvňáčky – budoucí 
čtenáře – nejen ke knize, ale především probudit v nich tou-
hu po čtení a představit knihovnu jako zábavnou a vzdělá-
vací instituci, která má co nabídnout.

Na návštěvách se nám vždy líbilo, a proto jsme se nemoh-
li dočkat pasování čtenářů. To proběhlo 6. 6. 2016 v místní 
knihovně.

Samozřejmě nechybělo studio Bez kliky s panem Proke-
šem a jeho spolupracovníky. Všechny děti obdržely slavnost-
ní list se svým jménem, knihu z rukou vedoucí knihovny a po-
ukázku na přihlášení do knihovny.

Tak ať se Vám, děti, krásně čte!
Mgr. Iveta Mertová

A tím to začalo…



Školní družina ZŠ a MŠ Drahotuše
Školní družina pracuje v jednom oddělení ranním a dvou odpoledních, zabezpečuje dětem 

odpočinek, rekreaci a zajímavé využití volného času. 
Vychovatelky připravují co nejpříjemnější prostředí, hry a zábavu, vycházky po okolí, a tak se 

děti zároveň vzdělávají, doplňují a procvičují učivo zábavnými formami. Využíváme přírodního 
prostředí Drahotuš, seznamujeme se s ekosystémem rybníka, lesa, luk a polí. Chodíme na písko-
viště, využíváme školní sportoviště a relaxujeme na houpačkách, kde si předčítáme z knih, bese-
dujeme, soutěžíme, hrajeme hry, v zahradním altánu tvoříme, malujeme …

Už teď se těšíme na příští školní rok a budeme velmi rádi spolupracovat s Vámi rodiči a přá-
teli školy. Kolektiv vychovatelek ŠD

KRPŠ při ZŠ a MŠ Drahotuše – ohlédnutí za uskutečněnými 
akcemi v tomto roce a pozvání na následující

Letošní rok jsme začali již tradičně a to tak, že sportovním výkonem 
hodným vrcholových sportovců – dne 9.1.2016 jsme se vydali cestou 
necestou na velehoru Maleník . Této strastiplné výpravy se zúčastnilo 
cca. 50 odvážných. Počasí bylo nádherné, lidé super a na vrcholu odmě-
na – čaj, punč, připravený ohýnek, na kterém se opékaly špekáčky light. 

Další velmi oblíbenou akcí byl již Tradiční společenský ples, který se 
konal dne 19.2.2016. Tento se díky velmi vybrané společnosti super li-
dí , bohaté tombole a skvělým organizátorům opět vydařil. 

V letošním roce nelenily ani naše děti školou povinné a zúčastnily se 
dne 22.5.2016 cyklozávodu. Pestré startovní pole složené od těch nej-
menších benjaminků jedoucích na odrážedlech, přes začínající školáky 
k začínajícím a pokročilým puberťákům až k rodičům. Všichni si závod 
užili a pro ty nejlepší byly nachystány hodnotné dary .

Co nás čeká a nemine
Dne 26.6.2016 se uskuteční PUTOVÁNÍ S LIŠKOU BYSTROUŠKOU, 

na kterou jste všichni srdečně zváni. Vzhledem k tomu, že tento člá-
nek vyjde později, než se akce uskuteční, pozvu Vás tedy alespoň na 
NETRADIČNÍ PLAVIDLA, konající se na rybníku v Drahotuších dne 
4.9.2016. Všichni šikovní i nešikovní připravme jakékoliv plavidlo a udě-
lejme radost dětem,….vždyť to děláme pro ně . Posezení, hudba, ob-
čerstvení a dobrá nálada zajištěna .

Asi v půlce listopadu se bude konat Putování za světýlkem pro naše 
ratolesti bez rozdílu věku, které je již tradičně ukončené na Kluzišti, kde 
je připraven oheň a opékáme špekáčky (opět light) .

S pozdravem KRPŠ Drahotuše
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Náš sbor začal letošní rok Výroční valnou hromadou, kde jsme schvá-
lili mimo jiné plán činnosti pro rok 2016.

Tento plán se nám daří plnit na 100%. Naši členové se zúčastnili 
školení, které vyplývají z jejich zařazení a funkcí ve sboru. Proběhlo ně-
kolik brigád jak na údržbě techniky, tak na údržbě budovy zbrojnice 
(např. výměna vrat). Největší brigáda byla sběr kovového odpadu. Po 
sportovní stránce jsme pořádali Velikonoční turnaj ve stolním tenise do-
spělých, naše členka Monika Koutná se zúčastnila Akademického mist-
rovství republiky v požárním sportu v Ostravě. Družstva mužů a žen se 
zúčastnila základního kola v Radíkově, muži se umístili na 1. místě s po-
stupem do okresního kola a ženy se umístily na 3. místě.

Nyní se družstva zúčastňují soutěží VC OSH Přerov. Požární sport je 
od letošního roku zařazen na úroveň ostatních sportů (např. atletika, 
kopaná atd.) Naše zásahová se zúčastnila námětového cvičení na 
zdejším letišti, kde se členové školili plněním vaku vodou zavěšeného 
na vrtulníku. Další taktické cvičení se konalo ve Velké, toto cvičení se 
zabývalo zabráněním následkům povodní. Dne 28.5. se náš starosta, 
velitel a předsedkyně Osadního výboru, zúčastnili křtění knihy Dobro-
volní hasiči Olomouckého kraje (viz foto). V této knize je zmíněno o mi-
nulosti a současnosti 438 sborů, i náš sbor má v knize své místo. Této 

Vážení přátelé, základní organizace Českého zahrádkářského svazu 
Drahotuše uspořádá letos již IV. ročník podzimní Výstavy ovoce, ze-
leniny a květin a to v sobotu dne 24. září 2016. Tato navazuje na 
úspěšné ročníky, které se konají od roku, kdy organizace oslavila 50. vý-
ročí od založení ZO ČZS Drahotuše.

Na této výstavě chceme opět prezentovat nejen výpěstky našich čle-
nů, ale nabízíme tuto příležitost i dalším příznivcům a zájemcům z Dra-
hotuš a okolí, kteří jsou úspěšní v pěstování ovoce a zeleniny, okrasných 
dřevin a květin.

Příjem výpěstků na výstavu bude uskutečněn den před výstavou tj. 
v pátek dne 23. 9. 2016 v odpoledních hodinách v budově bývalého 
místního úřadu, na náměstí Osvobození, to je v místě konání výsta-

Z činnosti SDH Drahotuše

Z činnosti Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Drahotuše
vy – zasedací místnosti Osadního výboru Drahotuše. Akce bude 
v dostatečném předstihu plakátována a informace obdržíte včas i z re-
lace místního rozhlasu.

Budeme velice rádi za každého, kdo se zúčastní se svými výpěstky 
na této plánované akci. Návštěvníci výstavy pak, po celou sobotu, bu-
dou moci shlédnout dodané a vystavené výpěstky, a mohou zde také 
získat a vyměnit si informace a své zkušenosti ze zahrádkaření a své 
pěstitelské činnosti.

Bližší informace, o konané výstavě a účasti na ní se svými výpěstky, 
obdržíte také na telefonech: 581 102 418, nebo 737 800 403.

Na Vaši účast se těší a zve Vás ZO ČZS Drahotuše

akce v Olomouci se zúčastnilo na 800 dobrovolných hasičů Olomouc-
kého kraje.

Největší akcí sboru v letošním roce bude Anenská zábava, která se 
uskuteční dne 23.7. na hřišti TJ Sokol, k tanci a poslechu bude hrát sku-
pina Kalibra. Všechny občany tímto zveme.

Za pomoc a přízeň Všem děkujeme
Za SDH Drahotuše starosta sboru Ladislav Koutný st.

Vážení příznivci a příznivkyně Drahotušské-
ho sportu, v zimní přestávce jsme se zúčastnili 
každoroční amatérské hokejové soutěže Nu-
meri-Valmez liga. Probojovali jsme se do play-
-off, kde jsme v prvním kole vypadli po dvou 
zápasech s budoucím vítězem ligy HC Milenov.

V průběhu jarní části fotbalové soutěže se 
nám příliš nedařilo. Začali jsme dobře, po prv-

TJ Sokol Drahotuše ních třech kolech jsme nasbírali 7 bodů za dvě 
výhry a jednu remízu. Poté už jsme bohužel vi-
nou zranění a úzkého kádru nepodávali vý-
sledky, dle našich představ.

Sezónu jsme zakončili na 6. místě, tj. o dvě 
místa lepší umístění než v sezóně 2014/2015.

Všichni doufáme a věříme v úspěšnější se-
zónu 2016/2017.

V letní přestávce jsme si dali za úkol opra-
vu hydroizolace severní zdi, rekonstrukci sprch 

a sociálního zařízení. Tímto bych chtěl poděko-
vat Osadnímu výboru Drahotuše a MÚ v Hrani-
cích za finanční podporu, bez které by realiza-
ce nebyla možná.

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
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Úspěšná sezóna 
Divadla Ventyl 
skončila 

Třetí sezóna se nesla převážně v duchu Hrob-
ky s vyhlídkou, komedie s hororovými prvky, sou-
časného anglického autora N. Robbinse. K vidění 
byla ve 20 městech a obcích, z nichž 7 předsta-
vení bylo zcela vyprodaných vč. hranické premié-
ry, kterou zhlédlo více než 400 diváků, což byl 
pro nás herce obzvlášť silný zážitek.

Letos jsme se, po téměř třech letech reprí-
zování, důstojně rozloučili s komedií O. Wildea 
Jak je důležité míti Filipa. Slavnostní, 50. reprí-
za – derniéra proběhla 1. května v hranické so-
kolovně. Mezi 250. diváky, kde nechyběly zná-
mé tváře veřejného a kulturního života Hranic 
vč. starosty města, byli k zahlédnutí i „Drahotu-
šáci“, díky za podporu! Naposledy jsme si užili 
krásnou hru před bezvadným publikem, s úžas-
nou partou lidí, na kterou budeme dlouho 
vzpomínat. 

Do budoucí sezóny už samozřejmě připra-
vujeme novou komedii, se staro i novými herci, 
s novým tématem, ale nepředbíhejme. Herectví 
není tak snadná záležitost, jak by se na první 
pohled zdálo. Je pro vyvolené, kterým nechybí 
píle a vytrvalost, zodpovědnost i odvaha a ně-
kdy i trochu štěstí být ve správnou chvíli na 
správném místě. S pozdravem 

Kamil Štroncer

Jarní sérii představení náš soubor ukončil 24. dub-
na 2016 vystoupením v Hrabůvce. Pro sezónu 2016 
jsme nazkoušeli hru v režii Pavly Tvrdoňové, komedii 
od Vlastimila Pešky „Babička v trenkách aneb Aprílo-
vá komedie“. 

Podle ohlasů a reakcí diváků, můžeme tento divadelní kus zařadit 
mezi velmi úspěšné. Vysokou návštěvnost, která nás překvapila v loň-
ském roce, předčila ta letošní. Doposud tuto hru shlédlo přes 1100 di-
váků. Je to ocenění práce a obětavosti všech členů divadla Tyl, kteří pro-
pagují Hranický region a především místní část Drahotuše.

Divadelní soubor Tyl

V měsíci červenci se představíme s již zmiňovanou komedií Babička 
v trenkách aneb Aprílová komedie během tradiční Anenské pouti v Re-
stauraci U Jelena.

Přestože máme léto a jsou divadelní prázdniny, již nyní se připravu-
jeme na sérii podzimních vystoupení. Probíhá výběr nové hry pro násle-
dující sezonu a především příprava divadelního festivalu amatérských 
divadel „Pobečví“. Festival se uskuteční stejně jako v minulém roce na 
podzim. Datum začátku je naplánován na 13. listopad 2016 v Divadle 
Stará Střelnice v Hranicích. 

Děkujeme za podporu a přízeň, kterou nám věnujete a věřím, že se 
s mnohými z vás uvidíme na některém z našich představení.

Za DS Tyl Jiří Bernkopf, jednatel
Foto ze zmíněné komedie a mnoho dalších informací najdete na

www.dstdrahotuse.zyro.com
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Č E R V E N E C
 4.7. Ekumenická bohoslužba, 16:00 Husův sbor
 9. – 10.7.  Hranické polétání – letecko-modelářská show – model. 

plocha letiště
 16. – 17.7.  Switchcup 2016 – beachvolejbalový turnaj – BSS Club 

Drahotuše
 19.7.  Výročí posvěcení kostela v Drahotuších – pořádá farnost 

Drahotuše
 23.7. Anenská zábava – pořádá SDH Drahotuše
 23. – 24.7. Anenská pouť, historický jarmark – pořádá Osadní výbor
 24.7.  Svatoanenská pouť, bohoslužba před kaplí sv. Anny na 

hřbitově – 10:00
 24.7. Babička v trenkách – divadelní představení Tyl Drahotuše
 30.7.  Plážový volejbal – letní pohár ABV – ženy – BSS Club 

Drahotuše
 31.7. Adorační den 7:50 – pořádá farnost Drahotuše

S R P E N
 6.8.  Plážový volejbal – letní pohár ABV – muži – BSS Club 

Drahotuše
 7.8.  Slavnost sv. Vavřince, patrona kostela 7:50 – pořádá 

farnost Drahotuše
 12. – 13.8.  Festival Letiště – festival mladých kapel
 13.8.  11. ročník Volejbalového turnaje Drahotušská smeč 

– pořádá Beach Club Hranice

 

 

Divadelní soubor Tyl Drahotuše 
uvádí 

Premiéru 153. sezóny 

Babička v trenkách aneb Aprílová komedie 
autor: Vlastimil Peška, 

režie: Pavla Tvrdoňová 

nápověda:  Anna Vojkůvková, Ludmila Hojgrová, zvuk a světla:  Ondřej Bernkopf, Radomír Beneš. 

                    scéna: Petr a František Vránovi, Pavla Tvrdoňová, Jaroslav Vašek                                      kostýmy: Blanka Benešová, Anna Vojkůvková 

Hrají: 

Silvie Gajdošíková, Jiří Bernkopf, Blanka Benešová, Alois Kettner, Kryštof  Janáček, Eva Kettnerová, Jan Keclík, Milena Vyčítalová, 

František Vrána, Hana Popravová, Petr Vrána, Pavla Tvrdoňová, Jaroslav Vašek, Bedřich Štěpán 

22. 7. 2016 – 19 hodin   Restaurace U Jelena v Drahotuších 
           Srdečně zvou DS Tyl Drahotuše                                                                                                                                                            Vstupné:  
                       www.dstdrahotuse.zyro.com 

KALEnDář AKcí 2016  20.8. Veterán burza – jižní část letiště
 26. – 27.8. Festival Hoofbeats – letiště Drahotuše

Z Á Ř Í
 4.9. Netradiční plavidla – rybník Drahotuše – pořádá KRPŠ
 17.9.  O pohár osadního výboru – hasičská soutěž – fotbalové 

hřiště – pořádá SDH

Ř Í J E N
 8.10. Drakiáda – letiště – pořádá letiště a OV Drahotuše
 8.10. Veterán burza – jižní část letiště
 27.10. Kladení věnce, lampionový průvod – pořádá Osadní výbor

L I S T O P A D
 19.11. Putování za světýlkem – pořádá KRPŠ

P R O S I N E C
 1.12.  Vánoční jarmark, rozsvícení vánočního stromu – pořádá 

OV, ZŠ a MŠ
 14.12. Vánoční koncert v kostele – pořádá Osadní výbor
 17.12. Česko zpívá koledy – 18:00 – akce Deníku
 24.12. Půlnoční mše svatá – 22:00
 26.12.  Živý betlém – před kostelem Sv. Vavřince – 15:00 

– pořádá farnost Drahotuše

Aktualizováno k 30.4.2016 – aktuální kalendář na www.drahotuse.cz 
– zpracoval: Petr Podařil. Pokud máte zájem o zařazení Vaší akce do ka-
lendáře, pište na e-mail: petr@drahotuse.cz


