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Vážení čtenáři 
Drahotušských novinek,
teploměr za oknem ukazuje každým dnem 
méně a méně stupňů, což nám připomíná 
příchod paní zimy a spolu s ní vánočních 
svátků. Je to období, na které se všichni, 
velcí i malí, těší každým rokem již od dětství.

Proč? O čem vlastně jsou Vánoce? Před-
ně jsou to svátky duchovní, také čas setkání 
s rodinou, s blízkými, s přáteli a čas hodno-
cení uplynulého roku. Uvědomujeme si, jak 
přes veškeré snažení nedokážeme v mezi-
lidských vztazích dávat to, co bychom měli 
a také velmi chtěli. Je třeba udělat pořádek 
nejen doma, ale právě v mezilidských vzta-
zích i vlastní duši. Já osobně na době ad-
ventu a Vánoc mám ráda, že se vídáme více 
s rodinou a přáteli. Pro křesťany jsou Váno-
ce svátkem, kdy přichází na svět Boží syn 
v podobě chudého nemluvněte, narozené-
ho v Betlémě. Bůh se stal člověkem a tím 
nám propůjčil podíl na svém božství. Možná 
bychom se proto o Vánocích měli chovat 
královsky. Jako dobrý a moudrý král. Velko-
ryse, laskavě, a se srdcem na dlani. 

Pokusme se proto být všichni jako mou-
drý král a určitě nám všem bude na tomto 
světě líp.

A co závěrem jen krátce přát?
Aby člověk člověka měl rád, aby jeden 

druhému víc štěstí přál, a aby ten rok 2017 
určitě za to stál. Vlasta Zapatová

Předsedkyně OV Drahotuše

Betlémské světlo
Betlémské světlo, které je symbolem lásky, míru a naděje bude i letos k dispozici v předsíni dra-

hotušského kostela sv. Vavřince. Svoje svíčky nebo lampičky si budete moci zapálit a odnést do svých 
domovů buď v neděli 18.12. od 8 h do 9 h anebo na Štědrý den 24.12.2006, od 8 h do 22 h. 

Plamínek světla z rodiště Ježíše Krista putuje v předvánočním čase po Evropě od roku 1986 
(původně z iniciativy pracovníků rakouského rozhlasu, později pod patronací skautů), od roku 
1989 také do naší vlasti.
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V letošní divadelní sezóně Divadelního spolku Tyl Drahotuše jsme na-
cvičili aprílovou komedii „Babička v trenkách“ od Vlastimila Pešky. 
S touto hrou jsme od premiéry 27.2. 2016 objeli 19 obcí a měst v širo-
kém okolí. Byla jsem plná nejistoty, jak tento bláznivý vaudeville přijmou 
diváci.  Po premiéře se mé obavy rozplynuly, diváci nás odměňovali plný-
mi sály a dlouhotrvajícím potleskem. To je pro nás odměna, které si váží-
me nejvíc, dává naší práci smysl. Se zkouškami jsme začali v listopadu 
2015, premiéra byla v únoru a od té doby, jen s přestávkou přes letní do-
volené, hrajeme stále. Obdivujeme se navzájem, protože mnohdy řešíme 
současně problémy v práci i soukromí, máme zdravotní problémy a ne-
jednou každého z nás napadne skončit. A přece se zase sejdeme a táh-
neme pomyslnou káru ochotnického divadla dál. Je to někdy opravdu 
náročné. Než se roztáhne opona, je třeba kulisy naložit, dovézt, postavit 
a pak po děkovačce zase složit, odvézt a zase složit. Domů se vracíme 
pozdě večer. Na konci sezóny jsme již unaveni, ale když nás odměňujete 
potleskem, jsme opět jako znovuzrození. Jsme drahotušský spolek, má-
me své zázemí v Drahotuších a také vždy v rámci Anenské pouti se vra-
címe k vám. I když podmínky byly letos, vzhledem k letním teplotám 
i prostorám, nejen pro nás, ale i pro diváky, velmi obtížné, atmosféra by-
la srdečná a vydali jsme ze sebe maximum. Kdo nestihl ani jedno z na-
šich představení, má poslední možnost. „Babičku v trenkách“ zahraje-
me ještě v rámci přehlídky ochotnických divadel 18.11.2016 v 19 hodin 
v Divadle Stará střelnice, na které vás srdečně zveme. A nejen na naše 
představení. V neděli 13.11. vystoupí Divadlo Lojza z Oder, 27.11. může-
te shlédnou představení Divadla Devítky z Ostravy a na závěr přehlídky 
4.12. vystoupí Divadlo Dostavník z Přerova. Veškeré informace budou 
zveřejněny v Hranickém zpravodaji, Hranickém týdnu, v regionálním te-
levizním vysílání, sledujte plakáty. Srdečně vás všechny zveme!

Chtěla bych vám všem poděkovat za vaši přízeň a již nyní se můžete 
těšit na příští sezónu, kterou pro vás připravujeme. Samozřejmě se bude 
opět čemu smát.  A to je cílem naší snahy, smutných a vážných věcí je ko-
lem nás dost a s úsměvem jde všechno líp. Pavla Tvrdoňová

Dne 3. listopadu 2016 v 19 hodin se neuvěřitelné stalo skutkem. Po 
měsících zkoušek a náročném vyjednávání autorských práv uvedlo Diva-
dlo Ventyl na domácí scéně hranické sokolovny jako první v České repub-
lice absurdní komedii Sébastiena Thiéryho Dva nahatý chlapi. Z kapacit-
ních důvodů byly na listopad připraveny dva termíny, aby se na všechny 
zájemce o tuto atraktivní francouzskou hru kontroverzního autora dosta-
lo, ale ty nestačily. Proto je pro diváky připraveno další představení, a to 
7. ledna 2017 v 19 hodin, opět v hranické sokolovně. 

Divadelní sezóna je plánovaná na 20 představení, pro enormní zájem 
pořadatelských obcí a měst byly již nyní další termíny odsunuty na podzim 
a nejspíše až do další sezóny. Absence opony neumožňuje představení po-
řádat v Drahotuších a pro nezájem organizátorů se nebude hrát ve Velké. 

Místním příznivcům, kterým unikly první dvě hranická představení, 
doporučujeme termín 7. ledna 2017 v Hranicích. Předprodej už probíhá 
v kavárně U Mlsné kočky, v Městské knihovně v Hranicích. Předprodej-
ní místo v Drahotuších bude i v místní knihovně u paní Moniky Ošťáda-
lové. Představení není vhodné pro děti do patnácti let věku. Více infor-
mací o hře na webu www.ventyl.cz.

Babička v trenkách se loučí Českou premiérou francouzské komedie
vstupuje Ventyl do IV. sezóny
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KRPŠ při ZŠ a MŠ Drahotuše
Připravil jsme pro Vás ohlédnutí za akcemi pořádanými KRPŠ při 

ZŠ a MŠ Drahotuše. Od posledního příspěvku do Drahotušského „ob-
častníku“ se udály velmi povedené akce za hojné účasti dětí i rodičů.

První se uskutečnila dne 26.5.2016 a to PUTOVÁNÍ S LIŠKOU BYS-
TROUŠKOU. Přes nevlídné počasí a občasné mrholení byla účast velmi 
slušná a naše milované děti se mohly vydat po určené trase, na které je 
čekalo spoustu pohádkových postav a jednoduchých úkolů. Rozjasněné 
tváře dětí při příchodu do cíle byla ta nejlepší odměna a důkaz toho, že 
se akce povedla. 

V mateřské škole v Drahotuších jsou rodiče vítáni.
Rodiče vítáni, je značka pro školy otevřené rodičům. Značka, podle které poznáte dobrou školu. Tolik k úvodním slo-

vům z webových stránek „Rodiče vítáni“. Máme velkou radost, že se naší mateřské škole povedlo tento certifikát, který 
vydává obecně prospěšná společnost EDUin ve školním roce 2015/2016 získat a zařadit se tak mezi jednu z mála mateř-
ských škol na Olomoucku. Velice úzce spolupracujeme s rodiči a jsme s nimi v denním kontaktu. Umožňujeme rodičům 
přijít si kdykoliv pohrát se svým dítětem a strávit s ním čas v mateřské škole. Zejména na začátku školního roku, kdy si dí-
tě zvyká na nový kolektiv a režim. Rodiče mají také možnost, denně zkonzultovat s učitelkami co se jejich dítěti povedlo, 
nebo co se naopak nedaří a je potřeba zlepšit. V letošním školním roce pořádáme spoustu akcí pro rodiče s dětmi, spolupracujeme i se Základní 
školou, která získala značku již v předchozích letech. Můžete se těšit například na Čertovskou besídku, Vánoční Jarmark, Mikulášské dílničky, Dny 
otevřených dveří ZŠ i MŠ, Ukázkovou hodinu pro rodiče předškoláků, Velikonoční Jarmark, Besídku ke dni matek a mnoho dalších.

Za kolektiv mateřské školy vedoucí učitelka Martina Jakešová

blíží se konec kalendářního roku 2016, čas bi-
lancování, a i když my, školáci, spíš měříme na ty 
roky „školní“, dovolte stručně hodnotit i nám.

Úkoly a cíle, které jsme si stanovili, se nám 
daří plnit, mnoho činností proběhlo i nad rámec 
tohoto plánu, víme ale také, ve kterých oblas-
tech se máme zlepšovat. Proto snad můžeme 
věřit, že se děti brzy dočkají nových výukových 
prostor v budově osadního výboru a budou zde 

moci pracovat v nových dílnách, kuchyňce i ma-
lé čítárně. Spolu se zřizovatelem se o to snaží-
me ze všech sil. Tyto snahy a cíle mohou být na-
plněny i díky Vaší podpoře naší školy.

Za to, co se nám ve škole daří realizovat, 
patří uznání a poděkování všem pedagogic-
kým i nepedagogickým pracovníkům školy, 
spolkům, organizacím, firmám a osobám, kte-
ré s naší drahotušskou školou spolupracovaly.

Bude nám potěšením, pokud budete na-
vštěvovat naše www.zsdrahotuse.cz a sledovat 
školní dění, větší radost nám však udělá Vaše 
přítomnost na akcích, které pořádáme. Rozsvě-
cení vánočního stromu v Drahotuších je první 
milou příležitostí.

S přicházejícím adventem Vám přeji jménem 
všech zaměstnanců a dětí drahotušské školy 
klidné Vánoce a v novém roce jen to dobré!

Mgr. Dagmar Pospíšilová,
ředitelka školy

Vážení a milí příznivci drahotušské školy,

Další velmi oblíbená akce „NETRADIČNÍ PLAVIDLA“ a to již šestý 
ročník se uskutečnila 4.9.2016 na rybníku v Drahotuších. Díky krásnému 
počasí, shovívavosti místních vodníků, občerstvení, výbornému komen-
tátorovi a šikovným organizátorům se tato akce velmi zdařila. Překonali 
jsme rekord v počtu plavidel, kdy se hojný počet diváků mohl těšit napří-
klad na Večerníčkovu čepici, neandrtálce, autobus, sestřičky, Ekoltes, ne-
věsty na útěku a další.

A co nás ještě čeká? Dne 7.1.2016 v 9.30 hod. se uskuteční již tra-
diční novoroční výšlap na Maleník a to z náměstí v Drahotuších a v ne-
poslední řadě ples, který se koná dne 17.2.2016 v Zrcadlovém sále.

S pozdravem KRPŠ Drahotuše
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Zahradničíme ve škole

Říjen patřil drakům

Vzpomínáte na časy, kdy vás ve škole fascinoval pokus s fazolí na navlh-
čené vatě? Za několik dnů vyrostla z malé fazolky rostlinka na tenkém ston-
ku, kterou jste museli opatrně přesadit… I z nás, žáků drahotušské školy, 
se stali zahradníci. V rámci přírodopisu a pracovního vyučování, kdy propo-
jujeme získané znalosti s praxí, chodíme na školní zahradu sázet semínka 
hrášku, ředkvičky, mrkve a nesmíme zapomenout ani na bylinky. Nejprve je 
ale potřeba připravit záhony pro sázení, pak stačí pár šikovných rukou pro 
zasetí a nakonec už zbývá jen pořádně zalít a pozorovat zázraky!

Co si vypěstujeme, také využijeme: ze sklizené úrody pak připravuje-
me i různé pokrmy. Ve školní jídelně nám paní kuchařky např. z vypěs-
tovaných fazolí nebo dýní uvařily polévku, do které přidaly kadeřavou 
petrželku či pažitku z naší zahrádky. Na hrášku si pochutnaly děti ze 
školní družiny a ředkvičky použili žáci z 1. stupně na ozdobení jednohu-
bek s vajíčkovou pomazánkou. 

V drahotušské škole máme velmi šikovné žáky, které práce na zahra-
dě baví. Jejich zásluhou se pak všichni z bohaté úrody těšíme. 

Mgr. Petra Sedláková

Dne 8. října se na letišti v Drahotuších uskutečnil 3. ročník drakiády.
Bylo zaregistrováno na osmdesát draků převážně zakoupených, ale 

část byla i domácí výroby.

Počasí nám přálo a po deštivém týdnu se vyčasilo a i vítr pofukoval 
tak akorát. Vítězem se stala devítiletá Michalka Haitlová z Drahotuš, se 
svým drakem v podobě padáčku, který si vyrobila z kusu prostěradla a po-
malovala. Nápad to byl vtipný, navíc drak i krásně létal, proto ho porota 
ocenila 1. místem. S rodiči pak Miša absolvovala vyhlídkový let pro vítěze.
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V letošním školním roce se přihlásilo dvacet dva dětí do kroužku mla-
dých myslivců v Hranicích. Kroužek se schází opět každou sobotu dopole-
dne. První schůzka byla 10. Září. Na ni došlo k poznání nových členů, sta-
novení programu schůzky, základní bezpečnostní pravidla a pohybu v pří-
rodě a pochůzce po části revíru MS Drahotuše – Pobečví, kde se převážně 
koná činnost kroužku na Pasekách v Hranicích. Od 24. září děti začaly při-
krmovat v krmných zařízeních zvěř. Do zásypu dovezl plevy myslivecký 
hospodář pan Pivovarčík. Do krmelců pro spárkatou zvěř donesly děti ple-
vy a pozadek a 8. října i kaštany. Během září rovněž doplnily sůl do všech 
slanisek na Pasekách. Na každé schůzce se členové kroužku také sezna-
mují se základy teorie o myslivosti, lese, ekologie a přírodní jevy.

Dne 15. Října kroužek podnikl exkurzi do odchovny tetřevů do Bes-
kyd, lesní správy Frýdek, obec Krásná, revír Řepčonka. Zájezdu se zúčast-
nili rodiče, Rodiče se dopravili svými vozidly. Celkově se akce zúčastnilo 
asi 30 osob. S odchovem a práci v ní seznámil účastníky vedoucí odchov-
ny pan Novák. S odchovem tetřevů tam teprve začínají, základní hejno 
získali z Polska, kde již kroužek v minulosti byl a opět se do Polska chys-
tá. Po exkurzi se zájezd vydal na výlet. Zaparkovali jsme na Vislajích. Pěš-
ky se pak šlo na Bílý kříž, pak na pěkné výhledy na údolí Morávky se za-
stávkou u pana Surove, bývalého učitele na lesnickém učilišti v Bílé, kde 

Podzimní aktivity kroužku mladých myslivců ve školním roce 2016–2017
tehdy učil s vedoucím kroužku. Po krátké přestávce a prohlídce místa, kde 
v minulosti dvakrát kroužek tábořil, pokračoval kroužek přes Ježonky, po 
žluté značce na Visalaje. Exkurze i výlet se vydařil. Měli jsme pěkné poča-
sí, všem se nám líbilo. Akce splnila svůj cíl.

Během podzimu má kroužek ještě v plánu některé návštěvy myslivec-
kých zařízení, ale o tom budeme zmiňovat až po uskutečnění.

S pozdravem, ing. Bohuslav Dvořák, CSc, vedoucí kroužku

Vážení přátelé myslivosti a spoluobčané,
Myslivecké sdružené „Pobečví“ Drahotuše hospodaří na výměře honitby 5330 ha. Jsme typicky příměstskou honitbou se všemi negativními je-

vy, honitbu protíná po celé délce silnice I. třídy a tříkolejná trať. Přes úsilí, které každý člen mysliveckého sdružení věnuje zlepšení podmínek pro chov 
zvěře se nám záměr nedaří. Kmenový stav všech druhů zvěře, které chováme byl silně narušen povodní ne řece Bečvě v roce 1997. Pro zazvěření 
honitby myslivecké sdružení společně s honebním společenstvem Drahotuše v roce 2001 a 2002 vypustilo 45 ks Bažantní zvěře a 200 ks divokých 
kačen. V rámci zazvěřovacího programu v zatopených honitbách jsme obdrželi přes OÚ v Přerově a Ministerstva zemědělství dotaci na zakoupení 
a vypuštění 20 ks zajíců. Jedná se o genetický základ pro další chov této zvěře.

Co nás nejvíce tíží a chovu zvěře škodí je, že občané porušují zákon o myslivosti a prochází honitbou s volně puštěnými psy. Pes je šelma, kterou 
člověk demystifikoval a od pradávna od pradávna ji úmyslně používá k lovu. Tím chci říci, že je vrozený pud každého jedince zvěř. Největší tlak na ná-
vštěvnost honitby je o víkendových dnech. Přestože upozorňujeme na porušování zákona, ne každý občan je ochoten uposlechnout.

Proto se obracím na občany, kteří navštěvují naši honitbu a procházejí ji, aby své psy měli vždy uvázané na vodítku a používali veřejných cest
Rostislav Severa, předseda mysliveckého spolku
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Vážení příznivci a příznivkyně drahotušského sportu, děkujeme Vám 
za Vaši velkou podporu při našich zápasech. Opět Vám přináším pravidel-
né zprávy o našem klubu. Na podzim máme odehráno 8 zápasů se ziskem 
13-ti bodů. Průběh podzimní části byl částečně omezen kvůli probíhající 
rekonstrukci. Hydroizolace severní zdi budovy je provedena a v nejbližších 
dnech bude vrcholit rekonstrukce sprch a sociálního zařízení.

Děkujeme za trpělivost, rekonstrukce byla nevyhnutelná.

# Klub Z V R P S B P+ P–
1. Jezernice 8 6 0 2 35:9 18 0 0
2. Potštát 8 5 2 1 17:9 17 0 0
3. Skalička 8 5 1 2 25:10 16 0 0
4. Horní Nětčice 9 4 1 4 22:20 13 0 0
5. Drahotuše 8 4 1 3 15:25 13 0 0
6. Černotín 9 2 2 5 17:29 8 0 0
7. Dukla Hranice 9 1 3 5 11:27 6 0 0
8. Hustopeče n. Beč. „B“ 9 1 2 6 14:27 5 0 0

Ani po skončení podzimní části, ale drahotušský fotbal nezahálí.
Tréninky a zápasy na zeleném hřišti vystřídala vytopená hala na 

Střední průmyslové škole v Hranicích, kde každé pondělí probíhají utká-
ní v malé kopané.

V září nám začala každoroční amatérská liga v hokeji. Zatím jsme na 
krásném druhém místě.

Poř. Tým Zápasy V PV PP P Skóre Body
1 Noel 6 5 0 0 1 28:17 15
2 Drahotuše 7 4 1 0 2 29:17 14
3 Žlutí Pupci Kelč 6 4 1 0 1 50:25 14
4 Kačeři 8 4 0 1 3 34:34 13
5 Oznice 6 4 0 0 2 33:18 12
6 Zděchov 7 3 0 1 3 53:44 10
7 Střítež n. L. 7 3 0 1 3 37:28 10
8 Piškoti 8 1 1 0 6 13:47 5
9 Žabáci 7 0 0 0 7 12:59 0

Jarní část začínáme derby na venkovním hřišti Dukla Hranice 1. 4. 2017 
v 15:30. První domácí zápas hrajeme 16.4.2017 proti Černotínu, zápas za-
číná jako vždy v 10 hod.

Informace o dalších zápasech a soupeřích naleznete na plakátech vy-
věšených na nástěnkách a také v některých místních pohostinstvích.

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.

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

TJ Sokol Drahotuše – oddíl kopané

Aeroklub Hranice zahajuje v listopadu výcvikový kurz pro získání prů-
kazu pilota kluzáků a pilota letounů. Pokud máte zájem stát se našimi 
členy a začít létat ať už na větroních nebo motorových letadlech v sezó-
ně 2017, kontaktujte nás na e-mailu aeroklub.hranice@seznam.cz.

Největší akcí našeho sboru v letošním roce bylo v rámci poutě v Dra-
hotuších pořádání tradiční Anenské zábavy. Za krásného počasí a k za-
plněnému areálu hřiště TJ Sokol Drahotuše hrála kapela Kalibra.

Také v tomto období naše družstva mužů a žen se zúčastňovala sou-
těží jak VC OSH Přerov, tak i pohárových soutěží v širokém okolí. V rám-
ci VC se celkově muži umístili na 21 místě a ženy na 10. místě. V globá-
lu to bylo umístění stejné, jelikož v mužské kategorií, soutěží více druž-
stev. Jelikož jsme po dlouhých letech nepořádali soutěž (z technických 
důvodů) tak jsme jako malou náplast uspořádali utkání v kopané Hasi-
či seniors versus Hasiči juniors podpořené hasičkami. V tomto klání kde 
šlo doslova o život a to hlavně u některých seniors, zvítězili juniors (ha-
sičky) 4:2 a na penalty zvítězili 4:1 (viz. foto).

Dne 25.10. v rámci výuky 1. stupně zdejší ZŠ, se starosta, velitel, 
preventista a družstvo mužů našeho sboru zúčastnili besedy s těmito 
žáky a jejich p. učitelkami,kde jim byla též předvedena naše technika 
a požární útok. Tato akce se konala na dvoře ZŠ.

Činnost tenisového spolku Drahotuše
V letošní sezóně bylo přihlášeno 37 členů v našem spolku. Na jarní brigádě a během sezóny byly provedeny venkovní úpravy kurtů. Naplánova-

né jsou i úpravy šaten. Přes zimní období, bychom rádi nechali zhotovit nové šatní skříně a nahradit staré, nevyhovující. I letos se na kurtech hrály 
zápasy veterán ligy. Vzájemné zápasy se odehrávaly mezi deseti týmy. Naši členové, kteří tuto ligu hrají každoročně, obsadili celkové šesté místo. 
Kurty, které jsou umístěny v klidném a příjemném prostředí, jsou využívány také skupinami tenisových nadšenců z blízkého okolí. Byly zde uspořá-
dány tři turnaje. Letošní počasí nám tenistům přálo a tak byly kurty opravdu dobře využity. Doufáme, že se nám to poštěstí i v příštím roce.

Z činnosti sboru dobrovolných hasičů Drahotuše
v druhé polovině roku 2016

Rok se sešel s rokem a blíží se nám svátky vánoční a konec roku, tak 
by chtěl náš sbor Vám všem popřát krásné svátky a hodně zdraví a štěs-
tí v Novém roce, roce 2017, kdy náš sbor oslaví 135. let od založení. 
Děkujeme za podporu.

Za hasiče Drahotuš starosta sboru Ladislav Koutný st.
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Kalendář na roK 2017
Vydali jsme nový kalendář s tématem výzdo-

ba našich kostelů. Je k dispozici v kostelích děka-
nátu Hranice za 55 Kč. Kromě výzdob našich kos-
telů, za kterou vděčíme všem ochotným farníkům 
v něm najdete církevní i světské kalendárium a ta-
ké církevní akce konané na území děkanátu Hrani-
ce, olomoucké arcidiecéze či významné akce v ČR.

Pravidelné bohoslužby
•  Nedělní mše svaté v kostele sv. Vavřin-

ce v Drahotuších jsou každou neděli v 7:50.
•  Mše svaté pro děti – 4. neděli v měsíci je 

mše svatá zaměřena více k dětem. Děti jsou 
zvány dopředu, aby lépe viděly dění mše sva-
té a kněz k nim zvláště promlouvá a více je 
zapojuje (nezkouší jejich vědomosti).

•  Také jsou mše svaté ve všední dny – tom-
to školním roce zpravidla ve středu v 18:00, ve 
čtvrtek v 7:40 a v pátek v 17:00 (v letním čase 
v 18:00).

•  V obcích přifařených do Drahotuš je 
mše sv. 1x za měsíc v sobotu s nedělní 
platností 17:00/18:00 a to zpravidla v tom-
to pořadí: 1. Velká, 2. Milenov (Středolesí), 
3. Radíkov, 4. Slavíč.

•  Každá mše svatá má svůj úmysl („cent-
rální přímluvu“), ve kterém můžete pamatovat 
na vaše rodiny – živé i zemřelé. Může to být 
vhodná příležitost, kdy se při mši svaté sejde 
celá rodina. Termíny si můžete naplánovat 
v kostele v Drahotuších od 27.11. 2016 a po-
tom zvláště každou 3. neděli v měsíci, příp. 
i jindy nebo přímo na faře. Prosíme, plánujte to 
alespoň 1,5–2 měsíce dopředu – bude Vám 
tím lépe vyhověno. 

KontaKty a informace o farnosti
•  Pravidelný Informační list – vychází 

každou neděli, stručně na listu A5, vypoví-
dá o dění ve farnosti, v děkanátu, v diecézi 
i v ČR. Je i v elektronické formě na adrese: 
http://farka.antiochia.cz

•  Kontakty na farnost: Poštovní – nám. 
Osvobození 1, Hranice IV, Drahotuše 753 61, 
e-mail: farka@antiochia.cz; telefon do kan-
celáře: 581 616 139

•  Správcem farnosti je P. Radomír Šidleja. 
Kromě farnosti Drahotuše je zde spravována 
také farnost Potštát a Partutovice. K dispozici 
je i pastorační asistent Vojtěch Hýbl.

nabídKa služeb ve farnosti
Křest je uvedením do života s Bohem. 

Tato možnost je otevřena také těm, kteří nena-
vštěvují pravidelně kostel, nežijí v církevně uza-
vřeném 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 círk-
ve 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. smíření a sv. 
přijímání, v nemoci pomazání nemocných, 
ale i biřmování či kněžství. Rovněž máte prá-
vo na církevní pohřeb a mše svaté k pomoci du-

FARNOST DRAHOTUŠE ším v očistci do nebe. Křtem a aktuálním životem 
víry máte též právo stát se i kmotry druhým.

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

Těší se na Vás a Boží požehnání Vám vyprošu-
je celá římskokatolická farní obec v Drahotuších.

P. Radomír Šidleja, farář

roráty a vánoční bohoslužby
•  Roráty jsou mše svaté v době adventní, 

které se slaví ráno. Děti přicházejí s lampič-
kami, se kterými je na začátku světelný prů-
vod. Mše svatá trvá 20 minut, je zaměřena 
k dětem a po mši svaté jsou děti zvány na fa-
ru k snídani. To vše stíhají, ještě, než začne 
škola. Tyto mše svaté budou bývat letos 
v prosinci – ve středu a ve čtvrtek v 6:40.

•  Otvírání betléma – na Štědrý den v sobo-
tu 24.12. již tradičně v 15:00 zveme všechny 
děti k betlému v drahotušském kostele. Ote-
vřeme tak u nás slavení Vánoc.

•  Štědrovečerní noční mše svatá – Pozor, 
letos bude změna času! Ke slavení Narození 
Páně „v noci“ se sejdeme již ve 21:30 ve far-
ním kostele v Drahotuších.

•  Ostatní vánoční dny: v neděli 25.12. a pon-
dělí 26.12. a v neděli 1.1. 2017 bude mše sva-
tá v Drahotušském kostele vždy v 7:50.

•  Živý betlém – má své místo na Sv. Štěpána 
– v pondělí 26.12. v 15:00.

•  Bude také možnost předvánoční svátosti smí-
ření a o Vánocích otevřený kostel k navštívení 
betléma.

tři Králové
Na tříkrálovou sbírku, která se bude konat 

o víkendu 6. – 8. ledna 2017 (převážně v sobotu 
7.1.) hledáme nové krále, kteří by chodili v Dra-
hotuších. Zveme ochotné děti, které by zažily to-
to vánoční dobrodružství. 

eKumenicKé bohoslužby v týdnu 
modliteb za jednotu Křesťanů
Ve snaze o to najít „společnou řeč modlitby“ 

se scházejí křesťané různých vyznání ke společ-
ným modlitbám. Nejprve se sejdeme ve ČT 12.1. 
večer v kostele CČE na Šromotově nám. v Hrani-
cích. Ve farním kostele sv. Vavřince v Drahotuších 
bude společné setkání v nedělním podvečeru 22.1. 
a u CB v Hranicích „u Sigmy“ na Tř. 1. Máje v pá-
tek 27.1. Jelikož husitský kostel v Drahotuších ne-
ní zařízen pro zimní podmínky, scházíme se kolem 
sv. Cyrila a Metoděje, v příštím roce v pátek 7.7. 
2017 v Drahotuších na Hranické ul. u CČSH.

Poutě a další důležité aKce, 
na Které vás taKé zveme

•  Společenský večer farností bude letos 
v Jezernici v sobotu 4.2. od 19:30.

•  Sv. Valentin v Drahotuších – tohoto oblí-
beného světce, který zdobí náš boční oltář 
v kostele sv. Vavřince, si připomeneme v ne-
děli 12. února 2017 po mši sv. v 7:50

•  Kaple Panny Marie Lurdské – boční kaple 
kostela sv. Vavřince je pravidelně otevřena 
11.2., v celém měsíci květnu a říjnu vždy přes 

celý den k modlitbě. Také denně můžete vejít do 
vchodu farního kostela a zastavit se k modlitbě.

•  Oslava sv. Floriána v drahotušském koste-
le bude v neděli 7. května v 7:50 (v 7:30 prů-
vod od hasičské zbrojnice ke sv. Floriánu za 
kostelem, kde je kladení věnce)

•  Pěší pouť na Sv. Kopeček vychází z Kozlo-
va přes vojenský prostor v sobotu 27.5. v 8:00 
a ve 14:00 bude v bazilice poutní mše svatá. 
Zpět se jede autobusem; řidiči budou doprave-
ni ke svým autům. 

•  Noc kostelů je celorepublikově v pátek 
26. května 2017 http://www.nockostelu.cz

•  Průvod Božího Těla v neděli 18. června 
v 7:50, po mši sv. je pak průvod na náměstí 
ke 4 oltářům, doprovází Partutovjanka

•  Farní den v neděli 11. června 2017 od 14:00 
na farní zahradě v Drahotuších

•  Vodácká pouť po Bečvě k Velehradu 
2. – 4. července 2017 z Rybář.

•  Celostátní setkání mládeže v Olomouci 
– od 15.8. do 20.8. 2017. Průběžné informa-
ce: https://www.signaly.cz/csm-olomouc-2017

•  Pouť na Sv. Hostýn – 2x ročně autobusem, 
1x ročně pěší. Pěší pouť bude v sobotu 7.10. 
2017 od drahotušského kostela v 6:15 a na Sv. 
Hostýně mše sv. ve 14:00. Zpět se jede autobu-
sem ze Sv. Hostýna, příp. z Bystřice p. Hostýnem.

•  Pouť farnosti do Čenstochové (PL) – v so-
botu 9.9. vyjede autobus do tohoto cíle. Více 
informací přijde včas skrze Infolist.

důležité slavnosti v Kostele 
v drahotuších a v KaPli sv. anny

•  Velikonoční bohoslužby: Křížová cesta u sv. 
Anny – na Velký pátek 14.4. v 9:00; Na veliko-
noční neděli 16.4. a pondělí 17.4. v 7:50 ve 
farním kostele. Ostatní budou včas zveřejněny.

•  Pouť ke sv. Anně v neděli 23. července 2017. 
Mše svatá bude jako obvykle v 10:00 před kaplí 
sv. Anny. Také v den památky sv. Anny – ve stře-
du 26. července bude mše sv. v 18:00. Dále bý-
vá u sv. Anny dušičková pobožnost (poslední říj-
novou nebo 1. listopadovou neděli) a mše sv. na 
vzpomínku všech věrných zemřelých, tj. 2.11.)

•  O pouti ke sv. Anně – tedy v sobotu 22.7. 
a neděli 23.7. bývá otevřený také farní kostel 
sv. Vavřince od 9:00 do 18:00 nejen po mříž, 
ale celý.

•  V kostele sv. Vavřince slaví ve středu 
19. 7. výročí posvěcení kostela (1810)

•  Adorační den v pondělí 31.7. 2017, kdy 
bude po celý den otevřený farní kostel a vy-
stavena Nejsvětější svátost k vroucí modlitbě.

•  Slavnost sv. Vavřince, patrona kostela 
– v neděli 6. srpna 2017 v 7:50.

Poutě ve farnosti drahotuše
•  K sv. Josefu ve Slavíči v sobotu 18. března 

v 17:00 a 29. dubna v 18:00
•  Pouť k sv. Antonínu do Středolesí v so-

botu 10. června 2017 v 15:00, 
•  Pouť v Milenově k Nanebevzetí Panny 

Marie, v neděli 13. 8. 2017 ve 14:30 
•  Velká k Povýšení Sv. Kříže v neděli 17. zá-

ří 2017 v 15:00 
•  Radíkov ke sv. Václavu ve čtvrtek 28. září 

2017 v 15:00.

http://farka.antiochia.cz
mailto:farka@antiochia.cz
http://www.nockostelu.cz
https://www.signaly.cz/csm-olomouc-2017
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O masopustních rejích z Čech i Moravy jsou dochovány písemné zprá-
vy již ze 13. století, i když svátek je zřejmě ještě staršího data.

Vodění medvěda – Masopust je třídenní lidový svátek, který ve své 
podstatě sice nemá nic společného s liturgií, ale přesto je podřízen běhu 
církevního kalendáře. Slavil se ve dnech předcházejících Popeleční stře-
dě, kterou začíná 40denní půst před Velikonocemi. Protože datum Veli-
konoc je pohyblivé, je pohyblivým svátkem i masopust. Průvod masek 
prochází obcí za doprovodu muzika, u každého domu zastaví a medvěd 
nebo některá maškara vyzve paní domu k tanci za doprovodu muziky. 
A paní domu podle svého uvážení pohostí maškary – koblihy, koláčky, 
vajíčkem nebo něčím tekutým .

Osadní výbor se dohodl, že se po 40 letech pokusí obnovit tradici 
Vodění medvěda i v Drahotuších. V sobotu 18. 2. 2017 od 9,00 půjde 
Drahotušemi průvod masopustních masek s kapelou. Bohužel, s ohle-
dem na velkou rozlohu naší obce, průvod nemůže zastavit u každého 
domu, aby medvěd vyzval k tanci paní domu. Rej masek zastaví na 
předem daných místech, které budou označeny na mapce plakátu pro 
Vodění medvěda. Kdo má zájem, aby průvod zastavil před jeho do-
mem, prosíme, napište vzkaz na lístek a dejte jej do schránky osadní-

Vodění medvěda

Senior kavárna
Chcete se něco zajímavého dozvědět a potkat se s lidmi při kávě 

nebo čaji? Udělejte si 1x měsíčně čas, domluvte se s přáteli a přijďte 
v 15 hodin do místnosti Osadního výboru v Drahotuších.

LEDEN 10.1.2017 v 15,00
Shlédnete film o historických památkách v Hranicích a okolí

ÚNOR 14.2.2017 v 15,00
Přednáška o zdraví a první pomoci. (nové metody léčby infarktu, CMP, 
kdy volat záchranku, ...)

BŘEZEN 7.3.2017 v 15,00
Létání včera a dnes. (něco o historii létání na letišti v Drahotuších)

DUBEN 11.4.2017 v 15,00
Procvičování paměti. (o metodách a cvičeních proti zapomínání)

KVĚTEN 9.5.2017 v 15,00
Jak se zachovat v nebezpečí. (předváděcí akce, nabídky po telefonu, ...)

ČERVEN 6.6.2017 v 15,00
Villa Tugendhat – architektonická památka Brna

Program pro Vás připravila Jitka Krejčiříková ve spolupráci odborníky na 
daná témata.

Vážení spoluobčané,
Velmi mile mě potěšila paní Pražáková, která zábradlí u Drahotuš-

ského potoka ozdobila truhlíky s červenými muškáty. Také se o truh-
líky celé léto starala. Moc ji děkuji za snahu mít Drahotuše krásnější. 
Pokusme se zkrášlit víc zábradlí nebo koutu Drahotuš. Prosím, navrh-
něte, kde je vhodné truhlíky s letničkami umístit. Bude také potřeba 
se o vysazené truhlíky starat .

Prosím, kdo je ochotný se podílet na údržbě letniček, ozvěte se. 
Věřím, že Drahotuše budou mít spoustu míst ozdobené letničkami.

Vlasta Zapatová

ho výboru. Ukončení vodění medvěda bude v hasičské zbrojnici v od-
poledních hodinách.

Pokusme se zapomenout na každodenní starosti a snažme se vrátit do 
naší obce tradici vodění medvěda. Otevřete dveře svého domu a přivítej-
te masopustní průvod. Budeme mít všichni příjemný únorový den.

Osadní výbor

26. 12.
„na Štěpána“
v 15 hodin
na náměstí

v Drahotuších

Živý Betlém


