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Milí občané Drahotuš,
velmi rychle uplynula první polovina roku a jsou letní 
prázdniny. Letos osadní výbor připravil novou akci – 
Vodění medvěda. V této obnovené tradici chceme po-
kračovat i v dalších letech. V příštím roce chceme ob-
novit další tradici – Kácení máje. Věřím, že se v Dra-
hotuších najde hodně svobodných mládenců, kteří 
postaví májku a při příležitosti dětského dne na kluzi-
šti májku skácíme. Kulturní život v Drahotuších je bo-
hatý, ale pořád se může rozvíjet.

V Drahotuších v letošním roce proběhnou tři větší 
investiční akce: rekonstrukce kotelny v budově mateř-
ské školky, propustek pod silnicí I/47 a přestavba pro-
stor bývalé mateřské školky na prostory polytechnické-
ho vzdělávání (dílny + keramická a šicí dílna). Přestav-
ba prostor na polytechnické vzdělávání je podmíněna 
získáním dotace. Dále se bude pokračovat na opravě 
stávajícího chodníku v Lipnické ulici.

Zastupitelé města Hranic dne 27. dubna 2017 
schválili Obecně závaznou vyhlášku č. 4 /2017 – o noč-
ním klidu, ve které se mění a doplňují některé části. Ak-
ce – Anenská pouť, Letiště Festival (Air Force Produc-
tion) a Hranice fest open air na letišti v Drahotuších 
mají výjimku pro noční klid, který je stanoven od 2:00 
do 6:00. Jiná omezení v Drahotuších zatím nejsou. Čle-
nové osadního výboru dlouho zvažovali, zda zahrnout 
do obecně závazné vyhlášky i pro Drahotuše povinnost 
zdržet se o nedělích a státem uznaných svátcích veške-
rých činností spojených s užíváním zařízení a přístrojů 
způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, 
motorových pil, křovinořezů apod., a to v době: od 
06:00 do 09:00 hodin a od 12:00 do 22:00 hodin. Na-
konec jsme od toho upustili, jelikož věříme, že drahotušáci jsou rozumní a snaží se dodržet aspoň nedělní siestu po obědě. Klid k nedělnímu koláčku 
a kávě patří. Prosím, buďte ke svým sousedům ohleduplní a snažte se omezit hluk v neděli a ve večerních hodinách.

Přeji všem krásné letní dny. Vlasta Zapatová, předsedkyně OV Drahotuše

Bohatý program završí při Dobové pouti ve dnech 22. a 23. července cimbálová muzi-
ka Zbyňka Hrdličky. Srdečně vás zveme, celý program najdete na poslední straně zpravodaje.

Vizualizace dílen ZŠ a MŠ Drahotuše (polytechnické vzdělávání)
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Milá drahotušská školo,
dámě se prý nemají připomínat léta, ale Ty jsi výjimkou, Ty můžeš být na svůj věk hrdá.

Ještě nám v uších zní tóny oslav Tvého 100. výročí, ani jsme se nestačili ohlédnout, a už je tady 105. rok Tvého života. Jsi krásná, vzneše-
ná, dominantní a majestátně pozoruješ dění kolem sebe. Co tedy takové krásce přát? No přece třídy plné veselých a zvídavých dětí, vnímavé 
rodiče, vstřícného zřizovatele a rozumné ministerstvo.

Naše milá školo, dále vzkvétej, máme Tě rádi. Tak tedy všechno nejlepší!
Za všechny žáky a zaměstnance školy s úctou Mgr. Dagmar Pospíšilová, ředitelka školy 

Jako každoročně, jsme se s dětmi zúčastnili nejrůznějších akcí...
V únoru se naší školou proháněly masky, s Masopustním vystoupe-

ním přišly děti čtvrtého ročníku pod vedením paní učitelky Pražákové. 
Školkové děti si také uspořádaly Karnevalové dopoledne v maskách pl-
né her, soutěží a zábavy.

Navštívili jsme zábavní centrum „Krokodýlek“ v Olomouci, na které 
děti vzpomínají ještě dnes. Mile překvapeni jsme byli na Dni otevřených 
dveří vojenské posádky v Lipníku nad Bečvou, kde se o nás hezky sta-
rali naši vojáci a děti nejen seznámili s vojenskou technikou, ale i povo-
zili v tak velikém náklaďáku, že jsme na něj ani nemohli vylézt. Velmi 
zdařilou akcí byla návštěva ve svíčkárně RODAS, děti si zde vlastnoruč-
ně vyráběly svíčky a mýdla. Velkým překvapením byli dva velcí papouš-

Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základ-
ní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl. Cílem je motivo-
vat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené im-
plementaci do životního stylu.

Z celkového počtu 571 zúčastněných týmu postoupil do ce-
lostátního finále tým ve složení: Andrea Machancová, Karolína Ša-
tánková a Klára Leroy – ze 7. třídy – kategorie 2. stupeň. Připravovaly se 
pečlivě. Začaly u oblečení, které vymyslela a doladila s doplňky paní Kop-
řivová, organizátorka soutěže na škole. Bez pomoci naší vedoucí školní 
jídelny Martiny Martinkové a jejímu zdravému přístupu ke stravě, by se 
neuskutečnilo základní kolo, kterého se zúčastnilo 12 družstev z 5. tř. 
a 7. tř. základní školy v Drahotuších. Zadání znělo – za sto korun vytvo-
řit zdravou svačinku pro 4 osoby a předat ji někomu, kdo si ji zaslouží. 
Sedmáci předávali svačinku strážníkům Městské policie Hranice, a páťá-
ci obyvatelům domu Elim Drahotuše. 

Ve finále v Praze na Černém mostě za přítomnosti odborníků zdravé 
výživy a kuchařů čekaly na soutěžící dvě disciplíny. První – příprava sva-
činky, druhá – vytvořit zdravou svačinku z tajných ingrediencí. 15 minut 
na každou disciplínu, ale vše se povedlo. Naše soutěžící trojka vše na-
chystala, uklidila, naservírovala. Prostě si celou soutěž užívala!!! Při vy-
hlášení výsledků si děvčata začala uvědomovat, že je konec. A když vy-

Jak letí čas v naší mateřské škole

Coolinaření se Zdravou 5!

ci ARA, kteří se postarali o náramnou legraci, sedali paní učitelkám na 
ramena, zobali z ruky a děti se s nimi mohly fotit. (Prohlédněte si naše 
webové stránky.)

Účastníme se s dětmi soutěží, ať už pohybových, jako byly Atletické 
přebory mateřských škol v Hranicích, či výtvarných, kde se můžeme po-
chlubit medailovými úspěchy – 2. místo Danka Pumprly na soutěži „Dě-
ti dětem“ a 3. místo Klárky Kočvarové na soutěži „Co to tady bzučí“. 
Jako školka jsme obdrželi účastnickou plaketu a certifikát. 

Spolupracujeme se základní školou, kterou s dětmi navštěvujeme 
několikrát ročně. Paní učitelky si pro nás vždy připraví pěkné odpoledne 
plné her, soutěží a zábavy.

Bc. Michaela Matějková, vedoucí MŠ

hlásili čtyři družstva, dívky pochopily a neskutečně se radovaly – JSME 
PRVNÍ!!! Jsme první v celé republice!!!! Úžasné, výborné, fantastické!!!

Odměnou byl víkendový pobyt v ekologickém centru Orlov 
u Příbrami, který hlídá úpatí civilizací dosud nedotčené příro-
dy Brd.

Děkujeme vedení školy a všem, kteří nás podpořili, drželi palce a my-
sleli na nás. Bc. Lenka Kopřivová
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Tři představení v Hranicích s téměř 1100 diváky a více než 2000 diváků na 
dalších 21 představení v širokém okolí, téměř polovina představení vyprodána, 
premiérové představení v Městském domě v Přerově, pozvání do Frýdlantu n. O., 
Jezernice, Radslavic, ocenění na krajské přehlídce ve Vsetíně, 1. místo za nejlep-
ší mužský herecký výkon pro K. Štroncera na Štramberské divadelní přehlídce – 
to vše způsobila absurdní komedie Dva nahatý chlapi v režii K. Štroncera, kterou 
divadlo uvedlo v české premiéře koncem loňského roku. Do Vánoc jsou naplá-
novaná další 4 představení, z těch bližších je to Potštát a Skalička.

Poděkování za přízeň patří nejen všem divákům a fanouškům, ale také 
sponzorům, konkrétně společnosti Betula Pendula, městu Hranice, paní M. Ma-
líkové a dalším, kteří si nepřejí být jmenováni. Bez jejich pomoci by se velká 
část představení nemohla odehrát. Za mediální podporu patří díky Hranickému 
deníku.

Od konce května probíhá příprava nové komedie, kterou by měl Ventyl 
představit tradičně v listopadu, v hranické Sokolovně. Divadlo stále hledá no-
vé, spolehlivé lidi.

25. února v sokolovně ve Velké jsme odstartovali 154. divadelní sezó-
nu s hrou českého autora Romana Krejčíře „Kdopak to zvoní?“ pod režij-
ním vedením Jaroslava Vaška. S touto lehce morbidní komedií ze součas-
nosti a s detektivní zápletkou o propletených vztazích nejen manželského 
čtyřúhelníku jsme objeli celkem 10 štací. Velmi nás mrzí, že letos hru ne-
uvedeme v Drahotuších na Anenské pouti, ale pro klid našich rodin jsme 
museli tuto akci vynechat a trávit dovolenou s rodinami. Co si však nene-
cháme ujít je plánovaná oslava výročí založení Drahotuš v příštím roce. 
Začínáme s přípravami jednak hlavní divadelní sezóny, již 155. a také pře-
mýšlíme o vystoupení na vzpomínaných oslavách Drahotuš. Bude to opět 
náročný rok, ale moc se na to těšíme a hlavně na vás, naše věrné diváky.

A ještě jedno krásné výročí musím vzpomenout. Letos 24. června se 
dožila v plném zdraví naše milá kolegyně paní Stanislava Havranová 

Ventyl uzavřel sezónu 7. července v Radslavicích

Divadelní spolek Tyl Drahotuše ukončil svou 154. divadelní sezónu

V sobotu 27. května se, jako každý týden, setkali členové kroužku 
mladých myslivců z Hranic a společně s rodiči dětí jsme vyjeli na naše 
další dobrodružství – tentokrát na soutěž O zlatou srnčí trofej do Hutis-
ka-Solanec, kde každoročně naše děti porovnávají své síly, šikovnost ve 
střelbě a znalostí. Při slavnostním nástupu nás uvítal pan starosta, pa-
ní ředitelka ZŠ a MŠ Hutisko a mnoho dalších. Soutěžili jsme my z Hra-
nic, Poštolky z místního pořádajícího Hutiska, Sovy a další.

Po zahájení soutěže v místní ZŠ byly děti rozděleny do kategorie A, 
B a O. Postupně se všichni prostřídali v jednotlivých disciplínách –tes-
ty znalostí, poznávačky, botanika, zoologie a střelby. Naši malí mysliv-
ci z Hranic měli pevnou mušku a zrak jak ostříž, protože skoro všechny 
medaile a poháry za střelby putovaly právě k nám.

Kroužek mladých myslivců Ve střelecké soutěži O pohár starosty obce zvítězil Libor Zapletal 
a taktéž si vybojoval krásné 1. místo ve střelbách ve své kategorii A. Je-
ho sestra Anetka Zapletalová jej hned následovala svým 3. místem ve 
střelecké soutěži. V kategorii B získal Vašek Kunz 2. místo a Ondra Sta-
něk krásné 3. místo opět ve střelbách. Myslím, že někteří naši členové 
by si doma měli pořídit speciální poličku na poháry, protože máme teď 
velmi úspěšné období.

Nakonec nás čekalo milé občerstvení v podobě mysliveckého guláše, 
párků a limonád. Hutisko leží v krásné krajině, sluníčko nám přálo, nála-
da byla výborná. Opět další bohatý den o zážitky, nová přátelství a pro-
hloubení znalostí o myslivosti. Už se těšíme za rok, až poměříme své síly 
opět s našimi kamarády Poštolkami a Sovami.

Za Kroužek mladých myslivců Hranice
Martina Maléřová 

Členové Divadelního souboru Tyl blahopřáli paní Havranové

90-ti let. 10 let nám napovídala a mnohokrát nás postavila „do latě“, 
když jsme text neuměli, jako žáky ve třídě. Drahotušáci, kteří prošli zdej-
ší školou si na ni jistě pamatují. Důsledná, náročná, pracovitá učitelka, 
která své povolání milovala a i v důchodu byla posilou na hranických 
školách. Naší Staňce přejeme pevné zdraví, spokojenost, hodně šťast-
ných chvil strávených s rodinou i přáteli a také dostatek fyzických sil na 
svou milovanou zahrádku. Stani, drž se!

Vážení a milí příznivci ochotnického divadelnictví, nezapomeňte, že 
každý rok na podzim pro vás připravujeme divadelní přehlídku amatér-
ských spolků „Pobečví 2018“. Letos to bude již 5. ročník. Vybereme pro 
vás představení, na kterých se budete bavit a bude tak moci srovnat 
úroveň ochotnických souborů. Práce je před námi mnoho, ale s elánem 
vyhlížíme 155. divadelní sezónu. Pavla Tvrdoňová
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Osadní výbor Drahotuše pořádal dne 18. února 2017 
„Vodění medvěda“. Šlo o obnovení tradice po několika de-
sítkách let. Akce se zúčastnilo 25 masek, které prošly téměř 
celými Drahotušemi. Ve veselém průvodu jste mohli potkat 
kromě medvěda a medvědáře také cigánku, ponocného, 
pekaře, soudce, selku, řezníka, mnicha i jeptišku a spoustu 
dalších tradičních i moderních masopustních figur. 

Medvěd za hudebního doprovodu kapely Hraničáci po-
ctivě tančil s každou hospodyní, která průvodu otevřela 
dveře. Za to byl nejen on, ale všechny maškary odměněni 
koblihami, uzeným, chlebíčky, řízky, či štamprlkou slivovice. 

Velký dík patří všem, kteří jakkoliv přispěli k úspěchu 
akce. Petra Birnbaumová

Vodění medvěda

Fotografie ukazují momentky z minulého ročníku soutěže o Nejlepší ho-
dový koláč – nahoře členové komise, dole vítězové soutěže.
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V pátek podvečer 9. 6. 2017 se několik desítek občanů z Drahotuš a okolí sešlo na vojenské 
střelnici za letištěm při příležitosti Žehnání obnovených Božích muk. O celkovou opravu Božích 
muk se postaral pan Miroslav Dreiseitl a paní Marie Knápková za velkého přispění jejich přátel.

Boží muka na Valše stojí desítky let, bohužel poslední roky byla opuštěná a poničená. Mají ale 
velké štěstí, že si jich někdo všiml, opravil a zorganizoval žehnání Boží muky. Jedná se krásný počin.

Dovolím si touto cestou všem, kteří se podíleli na opravě, poděkovat. Věříme, že se nejedná 
o ojedinělou aktivitu. Cokoli, co udělají občané pro své okolí jen tak, je chválihodné.

Osadní výbor v Drahotuších

TJ Sokol Drahotuše
Vážení příznivci a příznivkyně Drahotušského sportu, v zimní pře-

stávce jsme se zúčastnili každoroční amatérské hokejové soutěže Nu-
meri-Valmez liga. Probojovali jsme se do play-off, kde jsme v prvním ko-
le, které se hrálo na dva vítězné zápasy vypadli v rozhodujícím třetím 
zápase s týmem HC Střítež nad Ludinou.

Pořadí Tým Zápasy V PV PP P Skóre Body
1 Noel 16 13 1 0 2 96:48 41
2 Zděchov 16 11 0 1 4 132:73 34
3 Žlutí Pupci Kelč 16 9 1 0 6 114:73 29
4 Střítež nad Ludinou 16 8 2 1 5 84:58 29
5 Drahotuše 16 7 1 0 8 64:77 23
6 Kačeři 16 6 1 2 7 64:68 22
7 Oznice 16 6 0 2 8 71:77 20
8 Piškoti 16 3 2 1 10 39:94 14
9 Žabáci 16 1 0 1 14 37:133 4

Vánoční svátky jsme si zpestřili přátelským zápasem fanoušků, býva-
lých a současných hráčů HC Sokol Drahotuše. Utkání se neslo v poho-
dové atmosféře a dle kladných ohlasů všech zúčastněných by se mohlo 
jednat o novou tradici Drahotušského hokeje.

V právě ukončené fotbalové sezóně jsme měli za cíl umístění do 
3. místa. Bohužel i vinnou zranění a úzkého kádru, kde jsme některé 
zápasy byli nuceni odehrát bez střídání, jsme sezónu zakončili na 
6. místě.

Začátek fotbalové sezóny 2017/2018 je naplánován na konec prázd-
nin. Domácí zápasy se budou hrát jako vždy v neděli v 10 hodin, konkrét-
ní termíny budou vyvěšeny na obvyklých informačních místech.

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

Srdečně Vás zveme na tradiční Annenskou zábavu, která se 
koná 22.7.2017.

TJ Sokol Drahotuše

Boží muka se dočkala obnovy díky obětavosti našich občanů

Vlevo boží muka po rekonstrukci, nahoře ještě 
v původním stavu



Každý rok zahajujeme v březnu výroční valnou hromadou 
ZO ČZS Drahotuše, kde zhodnotíme minulý rok a rozvrhneme 
si naši činnost v příslušném roce.

Dne 27. května jsme uspořádali pro členy ZO a příznivce za-
hrádkářů z řad občenů Drahotuš zájezd, který byl zahájen ná-
vštěvou arboreta „Makču Pikču“ v obci Paseka u Šternberka, 
které vzniklo na bývalé skládce a je osázeno sbírkou 3200 rost-
lin ze všech koutů světa. Druhá zastávka byla na Rejvízu, kde 
probíhalo zahájení turistické sezóny na „Mechových jezírkách“ 
s celodenním programem. Poslední zastávkou byl Zlatokopecký 
skanzen – Zlatorudné mlýny v Ondřejovicích u Zlatých hor.

Účastníci zájezdu si cestování autobusem zpříjemnili zpě-
vem při harmonice, program zájezdu a pěkné počasí si pochva-
lovali a byli s tímto zájezdem nadmíru spokojeni.

V sobotu 23. září, tohoto roku, se chystáme opět uspořá-
dat v Drahotuších Výstavu ovoce, zeleniny a květin. Budeme 
rádi za to, když se veřejnost zapojí ve větší míře než vloni 
a vystaví zde, spolu se členy ZO, své výpěstky. O konání této výstavy bu-
de veřejnost informována formou plakátů a relace v místním rozhlase.

Na základě přání členů a příznivců zahrádkářů uspořádáme ještě le-
tos a to v sobotu 30. září zájezd na zahrádkářskou prodejní výstavu 
„Zahrada Věžky – podzim 2017“.

Veřejnosti dáváme ještě na vědomí, že před 60 lety se za-
čala psát novodobá historie Českého zahrádkářského svazu. 
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Činnost sboru dobrovolných hasičů pro letošní rok odstartovala vý-
roční valná hromada. Během uplynulých měsíců jsme pořádali veliko-
noční turnaj ve stolním tenise dospělých, sběr kovového odpadu a naši 
členové byli spolupořadateli Šela maratonu.

Družstva mužů a žen se zúčastnila základního (okrskového) kola 
v Olšovci. Muži se umístili na 6. místě, ženy zvítězily a postoupily do prv-
ního (okresního) kola, kde se umístily na krásném 3. místě. Těmto druž-
stvům jsme za přispění MěÚ a firmy Ekohas s.r.o. pořídili nové krásné 
dresy. Letošní rok je pro náš sbor rokem oslav 135. let od založení. K to-
muto výročí jsme si dali dárek a to překrásný slavnostní sametový ruč-
ně vyšívaný prapor. Na tento prapor nám kromě MěÚ a OV přispěly ty-
to místní firmy – PRESBETON s.r.o., PONy AUTO TREND s.r.o., PODLA-
Hy POSPÍŠIL s.r.o., TISKáRNA GRAFEMA s.r.o., TZBO (LIBOR ČERNý) 
BADEN s.r.o., INOx SERVIS s.r.o., PNEUSERVIS PEPERNÍK, ELEKTRO-LU-
MEN s.r.o., EKOHAS s.r.o., KRáL s.r.o., RAMI ELEKTRO, AUTODOPRAVA 
NEPLECHOVá. Také nám přispěli jednotlivci a to p. Bek, Herman, Kouřílek 
a samozřejmě vy naši spoluobčané sbírkou, která proběhla při vodění 

Z činnosti Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Drahotuše

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Drahotuše
medvěda. Všem jmenovanýn i nejmenovaným srdečně děkujeme! V rám-
ci oslav a to dne 16.9.2017 v 10.30 hod., bude tento slavnostní prapor 
vysvěcen u sochy sv. Floriána (v parku). Na teto obřad vás všechny zveme.

Za vaši podporu a spoluprácí vám za SDH Drahotuše děkuje staros-
ta sboru Ladislav Koutný st.

Nový dres SDH DrahotušeČlenky družstva SDH Drahotuše

Oslavy tohoto významného jubilea vyvrcholí ve dnech 5.–8. říj-
na 2017 na olomouckém výstavišti Flora, kde proběhne mezi-
národní výstava ovoce Europom 2017, jejímž pořádáním byl 
Český zahrádkářský svaz pověřen a která se uskuteční poprvé 
ve své historii v zemi bývalého východoevropského bloku. 
Bližší informace o programu najdete na www.europom2017.cz.

Za ZO ČZS Drahotuše připravil Jan Trefil ml.
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První svaté Přijímání
v Drahotuších

Pět dětí se po celý rok připravovalo na prv-
ní svaté přijímání. K tomu přistoupily v neděli 
2. 7. 2017 ve farním kostele při mši svaté.

EkumEnická bohoslužba
v husově sboru v Drahotuších

Tato ekumenická bohoslužba za účasti před-
stavitelů církví, které se scházejí v Hranicích 
a Drahotuších i jejich věřících se stala již tradicí. 
V současnosti je to jedna z mála příležitostí, kdy 
se lze podívat do husitského kostela v Drahotu-
ších. Poslední společná bohoslužba se konala 
v úterý 4. července 2017. Bohoslužbu vedl nový 
husitský duchovní, který spravuje náboženskou 
obec Drahotuše z Olomouce – Jaroslav Křivánek. 
Na bohoslužbě se podíleli také Pavlína Lukášo-
vá, farářka ČCE, Ladislav Melkus, kazatel CB, Jo-
sef Kubík, kazatel CASD a katoličtí kněží P. Petr 
Utíkal, farář z Jezernice a P. Radomír Šidleja, 
farář v Drahotuších. Připomněli jsme si osobnost 
sv. Prokopa, sv. Cyrila a Metoděje, mistra Jana 
Husa a 500 let od reformace Martina Luthera.

na co sE můžEmE těšit
v nEjbližší Době…

výročí PosvěcEní
farního kostEla 

V neděli 16.7. při mši sv. v 8:00 si připo-
meneme výročí posvěcení kostela sv. Vavřince 
tehdejším pomocným biskupem olomouckým 
19. 7. 1810.

Pouť kE sv. anně v Drahotuších
Hlavní poutní mše svatá bude slavena 

jako obvykle v neděli 23. července 2017 v 10:00 
před kaplí sv. Anny na hřbitově. Jako vždy pro 
starší a nemocné je dost místa k sezení uvnitř 
kaple. Další mše sv. zde bude v den památky 
sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie, ve stře-
du 26. července v 8:00.

Farní kostel sv. Vavřince i s boční kaplí 
Panny Marie Lurdské budou otevřeny po celou 
dobu konání poutě v sobotu 22.7. a neděli 23.7. 
od 7:00 do 19:00. Kostel je místem modlitby 
a také azylem, místem klidu od ruchu poutních 
atrakcí.

aDorační DEn farnosti DrahotušE
Je to jeden den v roce, kdy se farnost schází 

k modlitbám za celou olomouckou diecézi. Na 
Drahotuše vždy připadá 31. červenec, což je le-
tos pondělí. Kostel s vystavenou Nejsvětější svá-
tostí oltářní bude otevřen k modlitbám od 10:00 
do 18:00, kdy na závěr adoračního dne bude 
slavena mše svatá.

ZpRáVy Z faRnoSTi SV. VaVřinCe V DRahoTušíCh

Pouť k sv. vavřinci v Drahotuších
Sv. Anna je vyhlášenou poutí v širém okolí, 

avšak sv. Vavřinec, patron Drahotuš již od dob, 
kdy stojí kostel na drahotušském náměstí, zů-
stává trochu pozapomenut. Připomínáme si ho 
proto alespoň při nedělní mši svaté blízko jeho 
svátku, letos v neděli 6. srpna v 8:00.

na co sE můžEmE těšit
jEště Dál i jinDE…

žEhnání školákům
Než půjdou děti do školy, dostanou požeh-

nání na celý školní rok v neděli 30. srpna při mši 
sv. v 8:00 v drahotušském kostele. Jinak boho-
služby se zaměřením k dětem se konají každý 
měsíc při nedělní mši sv. v 8:00 zpravidla po-
slední neděli v měsíci.

Poutě vE farnosti DrahotušE
Do drahotušské farnosti patří ještě i okolní 

vesnice. Ve Slavíči i Středolesí pouť již slavili. 
V Milenově mají kapli Nanebevzetí Panny Ma-
rie a poutní mši sv. budou mít v neděli 13. srp-
na v 15:00. Ve Velké mají pouť ke cti Povýšení 
Sv. Kříže v neděli 17. září v 15:00 a v Radíkově 
k sv. Václavu o státním svátku ve čtvrtek 28. zá-
ří, mše sv. bude v 16:00.

autobusový zájEzD z Drahotuš 
Do čEnstochové, Pl

Jedenkrát za rok je připraven poutní auto-
bus na významná poutní místa pro farníky 
z Drahotuš a okolních spravovaných farností. 
Letos míříme v sobotu 9. září do Čenstochové 
v Polsku. Kdo se chcete podívat s námi, infor-
mujte se alespoň 14 dní předem v drahotuš-
ském kostele.

Pěší (i autobusová) Pouť
z Drahotuš na sv. hostýn

Vždy na jaře a na podzim bývá vypraven 
autobus z Drahotuš na Sv. Hostýn. Podzimní 
odjezd ještě není přesně naplánován. Za to 
však pěší pouť má už svůj tradiční termín a to 
první sobotu v říjnu, letos 7. října v 6:15 vychá-
zí od drahotušského kostela pěší poutníci v če-
le s panem farářem. Trasa je cca 25 km z polo-
viny lesním terénem. Na Sv. Hostýně bude mše 
sv. ve 14:00.

PoDěkování za úroDu
Lidově zvané „dožínky“ oslavíme v neděli 

14.10. v 8:00 mší svatou v drahotušském kos-
tele, který bude vyzdoben plody letošní úrody.

 
EkumEnická bohoslužba

v kaPli sv. barbory
v hranických kasárnách

Jedině v Hranicích a v Praze mají v kasárnách 
samostatnou kapli. Zde pak navíc působí dokon-
ce dva vojenští kaplani. Ve spolupráci s armádou 
ČR bude kaple sv. Barbory zpřístupněna k eku-
menické bohoslužbě v úterý 24.10. nebo ve stře-
du 30.10. v 17:00 – termín se ještě upřesní. Po 
bohoslužbě bude ještě krátká beseda s vojen-
skými kaplany o jejich službě v armádě ČR. Ne-
promarněte příležitost a najděte si čas.

Dušičkové bohoslužby
V naši zemi je čas od 25. října do 8. listopa-

du věnován modlitbám za zemřelé. V tento čas 
také hojně navštěvujete hřbitovy a vzpomínáte 
na své blízké. Ve čtvrtek 2. listopadu je v celé 
církvi Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. 
Mše sv. bude toho dne na hřbitově v kapli sv. 
Anny v 17:00 a pobožnost za zemřelé – násle-
dující neděli 5. listopadu ve 14:30.

z naší farní činnosti

kalEnDář Děkanátu hranicE
na rok 2018 – Prosba

Každoročně připravujeme kalendář s ob-
čanským i církevním kalendáriem a také do něj 
vkládáme akce, poutě a činnosti, které pořáda-
jí farnosti děkanátu či olomoucká arcidiecéze 
a vkládáme tam fotografie především z oblasti 
kolem Hranic a Lipníka. Letos se chceme za-
měřit také na místa, ke kterým máte osobní 
vztah a která jsme ještě od r. 2011, kdy tento 
kalendář vychází, nepublikovali. Může se jed-
nat o Boží muka, kříže, kapličky, zajímavá mís-
ta k modlitbě, novinky v kostele, varhany atp. 
Kdo byste mohli poskytnout nějaký takový ma-
teriál, prosím, pošlete na fadrahotuse@ado.cz. 
Děkujeme za Vaše příspěvky.

PraviDElný infolist 
a intErnEtový zPravoDaj

Každou neděli vydáváme Infolist, který 
slouží k rozhledu v činnosti a akcích v naší far-
nosti, hranickém děkanátu nebo i v arcidiecézi 
a významné celorepublikové, které se nám na-
bízí v naší blízkosti v nejbližší době. Co všech-
no nás čeká a co děláme, můžete sledovat ta-
ké na webu: http://farka.antiochia.cz 

PraviDElné bohoslužby
V drahotušském kostele se schází křesťané 

ke mši svaté každou neděli v 8:00. Také Vy jste 
srdečně zváni. Kněz sídlí přímo na faře v Dra-
hotuších a odsud spravuje také farnosti Partu-
tovice a Potštát. Kontakty najdete na výše zmí-
něné internetové adrese.
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akce na letišti 2017
8. 4. – Veterán burza – jižní část letiště
20. 5. – Hranická termika – aerovleky obřích větroňů – model. plocha
27. – 28. 5. – Tandemové seskoky padákem
4. 6. – Soutěž historických motorových modelů – model. plocha
17. 6. – Veterán burza – jižní část letiště
24. – 25. 6. – Parašutistická soutěž Moravská Brána
8. – 9. 7. – Tandemové seskoky padákem
18. – 19. 8. – Festival „Letiště“
19. – 20. 8. – Tandemové seskoky padákem
19. 8. – Veterán burza – jižní část letiště
9. – 10. 9. – Tandemové seskoky padákem
7. – 8. 10. – Tandemové seskoky padákem
14.10. – Drakiáda + Veterán burza – jižní část letiště

Pohled na vypuštěný Drahotušský rybník


