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Vážení čtenáři,
chladné dny nás pomalinku upozorňují, že letošní rok se chýlí ke svému 
konci a k tomu neodmyslitelně patří hodnocení uplynulého roku.

Jelikož v listopadu poletoval za okny sníh, věřím, že do Vánoc napad-
ne bílá nadílka a prožijeme krásné pohodové dny. Konec kalendářního ro-
ku s sebou přináší shon. Úklid a výzdoba domu, nákup dárečků i vánoční 
pečení. Ale přišel i čas zastavit se, zklidnit a popřemýšlet, jak budeme žít 
v příštím roce a v letech následujících.

V Drahotušských novinkách již tradičně najdete pozvánky, které nás 
zvou na připravované akce, dozvíte se, co se letos u nás dělo. Snad jsou 
Drahotušské novinky příjemnou tečkou za děním v naší obci v roce 2017 
a věřím, že na akcích v roce 2018 se budeme společně potkávat.

Významnými dny pro nás budou 22. – 24. 6. 2018, kdy společně 
oslavíme 740 let od první písemné zmínky o Drahotuších.

A na závěr mi dovolte netradiční 
tip na vánoční dárky:

„Svým nepřátelům odpuštění, opo-
nentům toleranci, příteli srdce, všem 
dobročinnost, každému dítěti dobrý 
příklad, sobě respekt.“ Oven Arnold

Velké poděkování patří všem, kte-
ří si našli v této uspěchané době čas 
napsat článek.

Spokojené, klidné vánoční svátky 
v kruhu rodiny a v novém roce zdraví, 
pohodu a samé dobré lidi

Vám přeje Vlasta Zapatová,
předsedkyně OV Drahotuše
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V letošním roce vzděláváme děti podle vzdělávacího programu s ná-
zvem: Příroda může existovat bez člověka, člověk bez přírody nikdy. Cílem 
je, aby děti hlouběji poznávaly přírodu, naučily se ji chránit, vážily si ji.

V rámci grantového projektu „Přírodu chci znát“, který spolufinancu-
je město Hranice, máme ve školce africké šneky a strašilky. Děti se o ně 
učí starat, krmí je, hrají si s nimi. Velice rády jim staví různé překážky, ces-
tičky, domečky. Také jsme sledovali vývoj motýla od housenky přes za-
kuklení, až po vylíhnutí krásných motýlů Babočky kopřivové.

S přírodou se děti blíže seznamovaly i v jedné ze zářijových akcí „Les-
ní pedagogika na Potštátě“. Celý den chodily po lese, dívaly se na divo-
ká prasata, plnily úkoly, které pro ně nachystali lesníci. Poznávaly lesní 
zvířata a určovaly jejich stopy, pozorovaly kůrovce, učily se pojmenovat 
stromy a některé rostliny. Hrály lesní hry například: „Na Šikovnou vever-

U nás ve školce

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2018 / 2019

ku“, „Na datla“. Na závěr děti stavěly příbytky pro skřítky z toho, co v le-
se našly.

V říjnu jsme vyhlásili soutěž pro děti a jejich rodiče s názvem „Jablíč-
kohraní“. Tato soutěž byla zaměřena především na prohlubování pozitiv-
ních vztahů mezi rodiči, dětmi a mateřskou školou. Dále na rozvoj dětské 
fantazie, kreativních dovedností, což se dle výrobků, které se ve školce na-
shromáždily, povedlo. Nejen že všechny výrobky byly krásné, navíc někte-
ré měly i poetický název, například „Slečna Josefína na procházce podzim-
ní krajinou, milující jablkovou módu“, nebo „Rodina skřítků na podzimní 
procházce“. Museli jsme ocenit nápaditost a originalitu každého výrobku, 
a tak si všichni zúčastnění odnesli drobnou odměnu. Tato akce se velmi vy-
dařila. Děkujeme rodičům za podporu a těšíme se na další spolupráci.

Bc. Michaela Matějková, vedoucí mateřské školy

Uskuteční se:

v pátek 6. dubna 2018 od 14.00 do 18.00
v sobotu 7. dubna 2018 od 9.00 do 11.00

v budově ZŠ Hranice,
Hranice IV – Drahotuše.

Zapisují se děti narozené
od 1. září 2011 do 31. srpna 2012.

Rodiče nebo zákonní zástupci přinesou k zápi-
su rodný list dítěte a občanský průkaz.
Přijď mezi nás, těšíme se na tebe!

Žákovská rada
Na začátku školního roku 2017/2018 si žáci tříd druhého stupně vy-

brali své zástupce do žákovské rady: J. Pacák, F. Frydryšek, B. Kulhánková, 
I. Kňazovčíková, S.Vaková, V. Foltas, T. Zdráhalová, M. Pospíšil, K. Šatánko-
vá, A. Machancová, A. Částečková, A. Kňazovčíková, P. Detvay.

Společně jsme připravili plán akcí, který budeme průběžně upravovat.
Dále jsme si pro každý měsíc vybrali jeden významný den, na jehož po-

čest vyrábíme projekty, obrázky a nástěnky.
Například v říjnu jsme si vybrali Den stromů (20. 10.). Děti z prvního 

stupně připravily krásné výrobky s touto tematikou.
Také jsme si na školním dvoře zasadili náš strom – malý dub letní.
Zatím pro něj nemáme jméno, ale na jaře ho z návrhů žáků paní ředi-

telka vybere.
V prosinci si zpestříme pobyt ve škole a zpříjemníme si adventní čas 

cukrářskou soutěží. Každá třída si přinese vzorky cukroví a komise ŽR roz-
hodne, které je to ‚nej‘.

I pro další měsíce máme připraveny aktivity, do kterých se postupně 
zapojí žáci všech tříd.

Školní rok ukončíme vyhodnocením všech akcí a následným zvoláním 
„Hurá na prázdniny!‘‘ Mgr. Libuše Blahová
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Příjemné prožití vánočních svátků, hodně 
štěstí a zdraví. Co víc si můžeme přát. Nechť Vám 
všem  nově nastupující rok 2018 přinese s sebou 
jen to dobré! Mgr. Dagmar Pospíšilová,

ředitelka školy

Škola a granty
Ve školním roce 2017/2018 se ZŠ a MŠ Hra-

nice IV – Drahotuše úspěšně zapojila do těchto 
projektů a grantových řízení:

Granty Města Hranice:
•  Hudební soutěž dětských interpretů 

„POP NOTA 2017“
• „Zeměkoule pod lupou“
• „Lego hrátky“
• „Poslouchej, něco Ti povím“
• „Císařskokrálovská dráha Franze Josefa“
• „Školní arboretum“
• „Přírodu chci znát“
• „Voda jako zdroj energie“
• „Děti, pozor, červená“
• „Vybíjená s úsměvem“
• „Přátelství bez hranic“

Grantový program Olomouckého kraje:
•  Hudební soutěž dětských interpretů 

„POP NOTA 2017“

Grant Mikroregionu Hranicko:
• „Masopustní rej“

Další projekty:
• Ovoce do škol
• Školní mléko
•  Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování – Ša-
blony pro MŠ a ZŠ I.

Realizace těchto akcí jsou nadstandardem 
drahotušské školy a přinášejí oživení školní práce.

PaedDr. Alena Balódyová

Žáci ZŠ před budovou UNO CITY ve Vídni Masopustní průvod žáků ZŠ

Pěvecká soutěž dětských interpretů populár-
ní písničky POP NOTA, kterou tradičně pořádá 
drahotušská škola, letos oslavila krásné dvacáté 
narozeniny. Za dvacet let ujde člověk kus cesty, 
změní se a vyzraje. Také Pop Nota za ty roky vy-
zrála a změnila se. Dávno překročila katastr ob-
ce, okresu i kraje. Dnes v ní poměřují své hlasy 
děti a studenti nejen z Drahotuš a Hranic, ale ta-
ké mladí zpěváci z Přerova, Oder, Olomouce, 
Uherského Ostrohu a dalších míst Moravy.

Příležitost zazpívat si před publikem v kon-
kurzu letos využilo 43 soutěžících ve věkovém 
rozmezí 6–18 let. Ti se utkali o postup do finá-
le v šesti kategoriích. Odborná porota měla ná-

POP NOTA oslavila dvacítku
Dělání a získala ve své kategorii 1. místo. Pro 
Anetku byla POP NOTA první zkušeností se 
zpěvem před publikem. Vojta Foltas ze 7. třídy 
se úspěšně zúčastnil již několika soutěží a zpěv 
před diváky pro něj není novinkou. Písní Do vě-
ží si ve své kategorii vyzpíval pěkné 3. místo. 

Věříme, že vést děti ke zpěvu má i v dnešní 
uspěchané době smysl, a jsme rádi, že naši sou-
těž podporuje díky grantovým programům město 
Hranice i Olomoucký kraj. Těší nás, že za 20 let 
své existence POP NOTA objevila řadu pěveckých 
talentů a že se stala důstojnou nástupkyní Zlaté 
píšťalky, kterou si pamatují ještě rodiče a prarodi-
če dnešních školáků. Mgr. Hana Kučerová

Nastal podzim, zahrádky jsme připravili na 
zimu, den se krátí a to je ten pravý čas začít 
nacvičovat novou divadelní hru. Pro tuto, již 
155. sezónu, jsme vybrali co jiného než blázni-
vou komedii a tentokrát z prostředí malé far-
my. Děj se odehrává v současnosti a je prošpi-
kován vtipnými dialogy. Hru „Bezkontaktní že-
ny“ napsala česká autorka Marie Janíčková, 
režie se ujal Jarda Vašek. Premiéru plánujeme 
na únor a již tradičně ve Velké.

V této sezóně nás čekají ještě oslavy 745. 
výročí od písemné zprávy o Drahotuších. V bo-

hatém programu, který se již připravuje, dosta-
neme prostor i my a moc se na to těšíme. Hlav-
ně Emilka Uřinovská, která si odskočí na chvíli 
od vnoučat a ujme se přípravy. Co to bude, je 
zatím tají, ale určitě se pobavíte.

Novou sezónu jsme také začali naší malou 
divadelní přehlídkou „Pobečví 2017“. Letos je 
to již 5. ročník a jsme překvapeni, že zájem je 
rok od roku větší a to nás moc těší. Snažíme 
se vybírat hry pro pobavení a kvalitní soubory.

A co nám chybí? Jsme strašně moc spoko-
jeni s prostorami, které nám byly svěřeny do 

užívání. Po letech harcování s kulisami, kostý-
my opravdu zažíváme šťastné roky. Jen mladí 
herci nejsou. Ochotničit je náročné: musíte se 
naučit text, 2x týdně zkoušky, před premiérou 
i soboty, neděle a pak když s hrou vyrazíme 
„do světa“, tak jsou víkendy nabité. Pokud by 
chtěl někdo toto všechno podstoupit a přijít 
mezi nás, rádi ho uvítáme. Jsme pořád dobrá 
parta a hraní nás stále baví. A hlavně máme 
rádi naše obecenstvo a velkou odměnou je pro 
nás smích diváků a potlesk.

 Pavla Tvrdoňová

Divadelní spolek Tyl Drahotuše vstupuje do 155. sezóny

ročný úkol – vybrat finalisty, kteří budou bojo-
vat o příčky nejvyšší. Z naší školy do finále po-
stoupili dva nadaní zpěváci. Anetka Menšíková 
ze 3. třídy okouzlila porotu i diváky s písničkou 
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Letiště Drahotuše uzavírá pomalu další rok 
do své dlouholeté historie. Je veřejným vnitro-
státním letištěm, což znamená, že jej může vyu-
žívat každý letecký provozovatel a neslouží tedy 
jen pro sportovní létání, jak se často lidé domní-
vají. Toto letiště provozuje z pověření státu Aero-
klub Hranice z.s., který však není jediným sub-
jektem na letišti. Aeroklub provozuje v součas-
nosti jen 10 z více než 50 letadel, které jsou na 
letišti zaparkovány. Jedná se o kluzáky, motoro-
vá letadla a ultralehká letadla. Většina z těchto 
letadel je v soukromém vlastnictví občanů. Aero-
klub se stará o provozuschopnost letiště a jeho 
údržbu. V letošním roce se s přispěním města 
Hranice zhotovila nová krytina střechy nejstarší-
ho hangáru na letišti, postaveného v roce 1953.

Aeroklub Hranice z.s. i v letošním roce prováděl a organizoval činnos-
ti, které se dají rozdělit do více oblastí. V průběhu roku provádí výcvik 
nových pilotů na kluzácích a na motorových letadlech, což je první krok 
k jejich letecké kariéře. Někteří zůstanou jen u létání pro vlastní potěše-
ní či pro sportovní výkony, ale jiní pokračují v dráze profesionálních pilo-
tů u různých provozovatelů. Tak se nám , jako běžným cestujícím může 
stát, že poletíme na dovolenou v dopravním letadle, které pilotuje člo-
věk, který se naučil létal nebo stále ještě létá, na Drahotušském letišti. 
I jeden s kapitánů vládní letky,která létá s prezidentem republiky a členy 
naší vlády, začal létat tady a je aktivním členem našeho aeroklubu.

Sportovní piloti v bezmotorovém létání z našeho letiště jsou známí 
v celé republice a někteří i ve světě. Na kluzácích létá v aeroklubu více 
než 70 pilotů. Někteří se účastní soutěží v ČR i ve světě. Dva členové ae-
roklubu jsou členy reprezentačního družstva ČR a i v letošním roce se 
zúčastnili ME v Anglii a MS v Austrálii.

V aeroklubu létá více než 20 pilotů motorových letadel. Někteří z nich 
se věnují létání akrobacie a účastní se akrobatických soutěží na úrovni 
mistrovství ČR.

Aeroklub během celého roku provedl několik desítek seznamovacích 
letů pro veřejnost, kdy si občané mohli prohlédnout z ptačí perspektivy 
blízké i vzdálenější okolí Hranic. Tyto lety se stále těší velké oblibě.

Další součástí aeroklubu jsou modeláři, kteří létají se svými modely 
letadel z modelářské plochy v jihozápadní části letiště. Během května 
a června zde proběhly dvě soutěže, a to vlekání obřích modelů kluzáků 
a soutěž historických modelů.

Neodmyslitelnou součástí letiště jsou seskoky padákem. Ty na na-
šem letišti provozuje Paraklub Hranice z.s., který je každoročně pořada-
telem parašutistické soutěže Moravská brána, jejíž 43. ročník se usku-
tečnil v červnu. Dalším provozovatelem seskoků je Air Hit Morava s.r.o., 

Naše drahotušské letiště v roce 2017

která provozuje tandemové seskoky pro veřejnost. V letošním roce se 
uskutečnily na našem letišti tři takovéto víkendy. 

Protože „nejen létáním živo je naše letiště“ probíhaly zde i neletec-
ké akce.

Jako je již několikaletou tradicí uskutečnily se čtyři Veterán burzy 
v jižní části letiště, a to v dubnu, červnu, srpnu a říjnu. Zde si příznivci 
starých aut motorek, ale i historických věcí z našich domácností dávají 
dostaveníčko, aby získali do svých sbírek cenné exponáty. Burzy se těší 
velké oblibě, o čemž svědčí narůstající počet prodejců i kupujících. 

Další neleteckou akcí byl další ročník hudebního festivalu „Letiště“, 
který se konal v srpnu. Tento populární festival mezi mladou generací je 
zpestřením letní sezony a je i ze strany obyvatel akceptovatelný. Jiný 
festival, který se uskutečnil v předešlém roce a rušil obyvatele svou hla-
sitou produkcí, jsme na základě stížností občanů v letošním roce na na-
šem letišti nepovolili.

Jinou, nedá se říci, že úplně neleteckou akcí na našem letišti byl již 4. roč-
ník „Drakiády“, který se uskutečni v říjnu. Tuto říjnovou sobotu uzavřeme le-
tiště na celé odpoledne pro všechna letadla, což znamená zadat tuto infor-
maci do mezinárodního informačního systému pro všechna letadla, která by 
chtěla do Drahotuš přiletět, a dáme jej v plen desítkám dětí s papírovými či 
plastovými draky. Letiště je pro takovou aktivitu svojí polohou takřka ideál-
ní. I letos se zúčastnilo přes 100 draků, které soutěžily o spoustu cen. Vítěz 
soutěže o nejhezčího draka byl odměněn vyhlídkovým letem nad okolím.

I v roce 2018 bude naše letiště žít aktivním životem, kdy se zde na ja-
ře uskuteční Air-Auto-Moto Veteránfest, setkání historických letadel, vozi-
del a motocyklů, které se koná jednou za dva roky. Mimo již tradiční akce 
připravuje SDH Drahotuše v červnu uspořádat na letišti soutěž v požárním 
sportu a Modelářský klub uspořádá 4. listopadu mistrovství ČR volných 
modelů.
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Vážení příznivci a příznivkyně drahotušského sportu, děkujeme Vám 
za Vaši podporu při našich zápasech. Opět Vám přináším pravidelné 
zprávy o našem klubu.

Na podzim máme odehráno 11 zápasů se ziskem 12-ti bodů. 
Odehrát tyto zápasy nám bylo umožněno díky účasti hostujících hrá-
čů z Černotína, jenž svůj klub v probíhající sezóně do soutěže nepři-
hlásili. Tímto jim děkujeme za ochotu dojíždět a účastnit se našich 
zápasů.

 Klub Z V R P S B
1. Tělovýchovná jednota Sokol Skalička 11 10 0 1 58:13 30
2. Sokol Horní Nětčice 11 8 1 2 47:16 25
3. Tělovýchovná jednota Sokol Potštát 11 7 0 4 38:35 21
4. Tělovýchovná jednota Sokol Soběchleby, z.s. 11 5 1 5 38:24 16
5. Tělovýchovná jednota Sokol Drahotuše 11 3 3 5 22:32 12
6. TJ Sokol Hustopeče nad Bečvou, z.s. „B“ 11 4 0 7 23:43 12
7. FC Dukla Hranice 11 2 1 8 19:37 7
8. Tělovýchovná jednota Žákovice 11 1 2 8 19:64 5

Během léta proběhla na budově rekonstrukce za pomoci MÚ Hrani-
ce od kterého klub získal dotace. Dveře i okna, jenž už měla své funkč-
ní období za sebou byla vyměněna za nová – plastová.

V létě se také konala tradiční Annenská zábava. Počasí nám bohužel 
nebylo nakloněno a přípravy i začátek zábavy proběhly za velmi silného 
deště, což bohužel zapříčinilo nemalé technické problémy v průběhu 
akce. I přesto dorazilo několik stovek návštěvníků.

Tělovýchovná jednota Sokol Drahotuše
V září nám začla každoroční amatérská liga v hokeji. Zatím jsme na 

8. místě zaručující postup do play-off.

 Poř. Tým Zápasy V PV PP P Skóre Body
   1 Kačeři 9 9 0 0 0 72:25 27
   2 HC Komárovice 11 9 0 0 2 91:34 27
   3 Noel 9 8 0 1 0 79:26 25
   4 Střítež nad Ludinou 9 6 1 0 2 38:24 20
   5 Zděchov 9 6 0 0 3 43:26 18
   6 Oznice 9 5 0 0 4 41:43 15
   7 Milenovští Kanci 9 4 0 0 5 29:43 12
   8 Drahotuše 9 3 1 0 5 29:57 11
   9 Žlutí Pupci Kelč 10 2 1 1 6 40:43 9
 10 HC Poruba 9 2 0 2 5 41:49 8
 11 Žabáci 9 2 0 0 7 28:78 6
 12 Piškoti 10 1 1 0 8 28:60 5
 13 HC Cabot 10 0 0 0 10 3:54 0

Jarní část začínáme 7. 4. 2018, 16:30 na hřišti TJ Sokol Skalička. Prv-
ní domácí zápas hrajeme 15. 4. 2018 proti Horním Nětčicím. Informace 
o dalších zápasech a soupeřích naleznete na plakátech vyvěšených 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.

Myslivecký kroužek
O podzimních prázdninách ve čtvrtek 26. 10. 

zavítal náš myslivecký kroužek do záchranné 
stanice v Bartošovicích, kde jsme byli seznáme-
ni s činností záchranné stanice. Vedoucí stanice 
nám vysvětlil zdejší činnost, popsal historii, pro-

mítal, zdůraznil význam predátorů a ukázal nám 
zachráněná zvířata. Prošli jsme všechna odděle-
ní stanice, venku jsme viděli zachráněné živoči-
chy, vedoucí nám vysvětlil, jak došlo k jejich zra-
nění a jak o ně pečují. Na závěr nám představil 
vydrýska.

Další naše zastavení patřilo Bílé, kde je za 
zámečkem vybudovaná obora zvěře, která žije 
v Beskydech. Je rozdělena na malé obůrky se 
spárkatou zvěří – jeleni, danci, srnčí, mufloni 
a další. Výlet se nám moc líbil.

V sobotu 14. 11. jsme v našem kroužku vi-
děli pravý hon. Nejprve jsme se šli s dětmi po-
dívat k Faraříkovu lesu a poté jsme mohli stát 
s panem vedoucím Dvořákem na jeho určeném 
místě u rybníka Pískovčáku. Děkujeme všem 
myslivcům z mysliveckého sdružení Drahotuše-
-Pobečví, že nám ukázali také své úlovky a vi-
děli jsme aportování cvičeného loveckého psa, 
který svému pánovi přinesl zastřeleného zajíce. 
Byli jsme seznámeni s pravidly, jak se chovat na 
honu a věřím, že mnoho členů našeho kroužku 
si již brzy pravý hon vyzkouší na vlastní kůži. 

Děkujeme za netradiční a zajímavé sobotní 
dopoledne. U rybníka Pískovčáku jsme opět 
mohli spatřit stromy, okousané od bobrů.

Za kroužek mladých myslivců zaslala
Martina Maléřová
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Kalendář na roK 2018
Farnost Drahotuše vydala nový kalendář s ná-

zvem „Místa setkání u nás i v okolí. Je k dispo-
zici v kostelích děkanátu Hranice za 55 Kč. 
Najdete v něm církevní i světské kalendárium 
a také církevní akce konané na území děkanátu 
Hranice, olomoucké arcidiecéze či významné ak-
ce v ČR. Velká část fotografií je z Drahotuš a oko-
lí a na některá místa byste se jinak nepodívali.

ZPrávy Z fArNOSTi Sv. vAvřiNce v DrAhOTUŠích

• Správcem farnosti je P. Radomír Šidleja. 
Z drahotušské fary jsou spravovány také far-
nosti Potštát a Partutovice. K dispozici je i pas-
torační asistent Vojtěch Hýbl.

• Ostatní vánoční dny: v PO 25.12. a ÚT 
26.12., pak NE 31.12. 2017 a PO 1.1. 2018 
bude mše svatá v drahotušském kostele vždy 
v 8:00. 

V rámci vánočního týdne budou bohoslužby 
také v PÁ 29.12. v 17:00 nebo v kapli ve Slavíči 
v SO 30.12. v 17:00. Týden před tím, 23.12. 
v 18:30, tam bude předvánoční hudební pásmo. 

Bude také možnost předvánoční svátosti 
smíření a 25.12. 14:00–16:00 otevřený kostel 
nejen k navštívení betléma.
• Živý betlém – bude tradičně na Sv. Štěpá-
na – ÚT 26.12. v 15:00 a jeho tématem bude 
„Nebeská oslava Božího narození.“ Nenechte 
si ujít!

Tři Králové 
a TříKrálová sbírKa

Na tříkrálovou sbírku, která se bude konat 
o víkendu 5. – 7. ledna 2018, (převážně v SO 6.1.) 
hledáme nové krále, kteří by chodili v Drahotu-
ších. Zveme ochotné děti, které by zažily toto 
vánoční dobrodružství.

Jedná se o celonárodní sbírku, která začíná 
1.1. 2018 a končí 12.1. pod záštitou Charity ČR. 
U nás ji má na starost Charita Hranice. Kolední-
ci jsou řádně označeni a pokladničky řádně za-
pečetěné. S dětmi jde vždy zodpovědná osoba, 
která má průkaz s pověřením Arcidiecézní Cha-
rity Olomouc.

Veškeré informace o této sbírce naleznete 
na www.trikralovasbirka.cz 

společensKý večer 
našich farnosTí

V sobotu 13. ledna 2018 plánujeme spole-
čenský večer v sokolovně ve Velké od 19:30. 
„Velké“ téma se ještě hledá, nicméně již teď je 
jisté, že se budete skvěle bavit při poslechu tra-
diční Faťamorgany, kapely pana faráře Petra 
Utíkala z Jezernice a dalším zábavném progra-
mu vč. soutěžní hry. Občerstvení hojné a vstup-
né dobrovolné. 

pravidelné bohoslužby
• Nedělní mše svaté v kostele sv. Vav-
řince v Drahotuších jsou každou neděli v 8:00. 
Každou 4. neděli v měsíci je mše svatá zaměře-
na více k dětem. Ve všední dny můžete přijít na 
mši sv. také, bývá v PO a PÁ v 17:00.
• V obcích přifařených do Drahotuš je 
mše sv. 1x za měsíc v sobotu s nedělní plat-
ností 17:00 zpravidla v tomto pořadí v měsíci: 
1. Velká, 2. Milenov, 3. Radíkov, 4. Slavíč.
• Každá mše svatá má svůj úmysl. Často 
se dávalo na výroční mše za zemřelé, které pro 
rodinu také byly spojeny s návštěvou hřbitova. 
Ale má velikou cenu prosit i za živé. Mše svatá 
má nedocenitelnou hodnotu a jsme při ní spoje-
ni s celou církví v jedno společenství s Kristem. 
Proto k tomu také přidáváme svůj úmysl. Může 
to být vhodná příležitost, kdy se sejde celá ro-
dina. Termíny si můžete zapsat v neděle ráno 
v kostele v Drahotuších od 3.12. 2017 a pak 
zvláště každou 3. neděli v měsíci, příp. i jindy ne-
bo i 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 ka-
ždou neděli, stručně na listu A5. Informuje ne-
jen o církevním o dění ve farnosti, v děkanátu, 
v diecézi a jinde v ČR, často však připomínáme 
i významné akce jiných institucí, které nás kon-
taktují pozvánkou. Můžete jej najít i v elektro-
nické formě na adrese: http://farka.antiochia.cz
• Kontakty na farnost: Nám. Osvobození 1, 
Hranice IV, Drahotuše 753 61, e-mail: farka@
antiochia.cz; telefon: 581 616 139

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

Není jen pro návštěvníky kostela, nýbrž pro ka-
ždého, kdo je otevřený životu s Bohem. Máte-li 
touhu po křtu ať svém, či svého dítěte, nebojte 
se přijít na faru. Lze řešit i situace, kdy např. ne-
žijete v církevně uzavřeném manželství apod.

Jste-li pokřtěni, stali jste se nejen 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. přijí-
mání, v nemoci pomazání nemocných, ale 
i biřmování či kněžství. Rovněž máte právo 
na církevní pohřeb a mše svaté k pomoci duším 
v očistci do nebe. Křtem a aktuálním životem ví-
ry máte též právo stát se i kmotry 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 Drahotu-
ších. P. Radomír Šidleja, farář

roráTy
• Jsou to ranní mše svaté v době advent-
ní. Děti přicházejí s lampičkami, se kterými je na 
začátku světelný průvod. Mše svatá trvá 20 mi-
nut a po ní jsou zvány na faru k snídani. To vše 
stíhají, než začne škola. Letos v prosinci budou 
vždy v pondělí a úterý v 6:40.

vánoční bohoslužby
• Štědrý den je letos štědrý i na to, co se bu-
de dít v kostele v Drahotuších. Adventní dobu 
uzavřeme v neděli 24. prosince mší sv. v 8:00. 
Pak v 15:00 pozveme všechny děti, aby nám 
otevřely betlém. A na tradiční „půlnoční“ Vás 
zveme opět na 22:00. 

Tradiční eKumenicKé 
bohoslužby v drahoTuších 

V rámci týdnu modliteb za křesťanskou jed-
notu se v drahotušském kostele scházíme s před-
staviteli křesťanských církví z Drahotuš a okolí. 
Letos se sejdeme v neděli 21.1. v 16:00. Po bo-
hoslužbě bude čas k osobním setkáním a malé-
mu občerstvení.

K podobné příležitosti jste zváni v létě u hu-
sitského kostela na ul. Hranická, v sobotu 7. 7. 
2018 od 16h. &
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další aKce z Kalendáře 2018
• Sv. Valentin v drahotušském kostele v NE 
11.2. při mši sv. v 8:00
• Kaple Panny Marie Lurdské – otevřena 
11.2. od 9:00 a po celý květen a říjen.
• Velikonoční bohoslužby: Křížová cesta 
u sv. Anny – na Velký pátek 30.3. v 9:00; Na 
velikonoční neděli 1.4. a pondělí 2.4. v 8:00 
v kostele. Ostatní včas zveřejníme.
• Oslava sv. Floriána v drahotušském kos-
tele NE 6.5. v 8:00 (v 7:30 průvod od hasičské 
zbrojnice ke sv. Floriánu a kladení věnce)
• Průvod Božího Těla NE 3.6. v 8:00. Po 
mši sv. je pak průvod na náměstí ke 4 oltářům, 
doprovází Partutovjanka

• Farní den v neděli 10. 6. 2017 od 14:00 
na farní zahradě v Drahotuších
• Výročí posvěcení farního kostela osla-
víme v neděli 22.7. v 8:00
• Pouť ke sv. Anně v neděli 29. července. 
Mše sv. bude v 10:00 před kaplí sv. Anny. O pou-
ti ke sv. Anně – tedy v SO 28.7. a NE 29.7. bývá 
otevřený také celý farní kostel sv. Vavřince od 
9:00 do 18:00. Cyklisté se mohou v sobotu ráno 
připojit k pouti na Starou Vodu u Libavé.
• Adorační den ÚT 31.7. bude po celý den 
otevřený kostel k modlitbě.
• Slavnost sv. Vavřince, patrona kostela 
– v neděli 12. srpna v 8:00
Další akce přináší průběžně náš Informační list.

poděKování 
za eKumenicKou bohoslužbu 
K 99.výročí samosTaTnosTi

Díky všem, kteří přijali v úterý pozvání, nebá-
li se vojáků a zbraní; vyzbrojeni duchovními 
zbraněmi a přišli ke sv. Barboře do kasáren. Na-
plnili jsme kapli, a jak jsem si tak všimnul, tak 
hodně podstatná část osazenstva a také zastu-
pitelů obce byla z Drahotuš (nechyběli ani farní-

ci z Partutovic). Společně jsme přispěli nejen 
svými modlitbami, ale i společenstvím, které ná-
sledovalo potom u čaje. Kaple byla naplněna 
takřka do posledního místečka a také vojenští 
kaplani viděli, že se z toho může stát dobrá a ví-
taná tradice. Takže příště – při „100“ – zas.

Vážení spoluobčané, druhá polovina roku 2017 v činnosti sboru 
dobrovolných hasičů Drahotuše byla ve znamení účasti našich soutěž-
ních družstev mužů a žen na soutěžích VC OSH Přerov a příprav oslav 
135. let od založení sboru. V celkovém hodnocení VC OSH se muži 
umístili na 17. místě a ženy se umístily na 11. místě.

Oslavy 135. let od založení se konaly 16. 9. 2017. Členové sboru se 
sešli u hasičské zbrojnice, kde byl v rámci oslav sboru, předán starostou 
SDH a předsedkyní osadního výboru nový historický prapor k slavnost-
nímu požehnání. Za pochodové hudby se poté členové průvodem vyda-
li k soše sv. Floriána, patrona všech hasičů. Po položení věnce k soše 
proběhlo slavnostní žehnání praporu, které učinil zdejší pan farář Ra-
dek, za což mu srdečně děkujeme i děkujeme spoluobčanům, kteří se 
zúčastnili tohoto slavnostního aktu.

Po žehnání praporu se členové a hosté přesunuli do sálu restaura-
ce u Jelena, kde se konala slavnostní schůze. Tato oslava byla okáza-
lá. Na této schůzi se vzpomenula historie i součastnost sboru, také 
bylo předáno vyznamenání členům sboru a čestná uznání všem fir-
mám a občanům, kteří nám přispěli finanční částkou na zmíněný pra-
por, děkujeme.

Bohužel musím oznámit smutnou záležitost, že nás týden před osla-
vami náhle opustil náš člen a dlouholetý pokladník – bratr Miroslav Vav-
řík – čest jeho památce.

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Drahotuše
V následovném roku 2018 náš sbor po dvou letech pořádá soutěž 

o pohár osadního výboru, tato soutěž je opět zařazena do VC OSH Přerov 
a bude se konat dne 9. 6. 2018 a to, což je velká změna, bude se soutě-
žit na místním letišti. Na tuto soutěž, která bude pořádána v rámci oslav 
740. let první zmínky o městysu Drahotuše, již nyní s předstihem, náš sbor 
zve všechny spoluobčany, kterým zároven přejeme krásne svátky vánoční 
a hodně zdraví a štěstí v novém roce, děkujeme za přízeň.

Za SDH Drahotuše starosta sboru Ladislav Koutný st.
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V sobotu 3. 2. 2018 od 9:00 půjde Drahotušemi průvod masopustních 
masek s kapelou. Bohužel, s ohledem na velkou rozlohu naší obce, prů-
vod nemůže zastavit u každého domu, aby medvěd vyzval k tanci paní 
domu. Rej masek zastaví na předem daných místech, které budou ozna-
čeny na mapce plakátu pro Vodění medvěda. Kdo má zájem, aby průvod 
zastavil před jeho domem, prosíme, napište vzkaz na lístek a dejte jej 
do schránky osadního výboru. 
Ukončení vodění medvěda bu-
de v hasičské zbrojnici v odpo-
ledních hodinách.

Otevřete dveře svého domu 
a přivítejte masopustní průvod. 
Budeme mít všichni příjemný 
únorový den. Osadní výbor

vodění medvěda

Snahou každého světla je prozářit tmu… Takhle 
nějak si to museli říkat i pracovníci rakouského roz-
hlasu v Linci, když v roce 1986 přemýšleli, jak oz-
vláštnit sbírku pro zrakově postižené děti, nazvanou 
Světlo ve tmě. Mohla je také inspirovat pověst ital-
ského města Florencie. A nápad byl na světě! Dopra-
vit před Vánocemi do Rakouska světlo z Betléma jako poděkování těm, 
kteří ochotně a rádi přispějí nějakým způsobem postiženým dětem. 
V té době nikdo z nich ovšem netušil, že za pár let se z tohoto nápadu 
zrodí jeden z novodobých vánočních zvyků. (www.betlemskesvetlo.cz)

Betlémské světlo, které je symbolem lásky, míru a naděje bude 
i letos k dispozici v předsíni drahotušského kostela sv. Vavřince. 
Svoje svíčky nebo lampičky si budete moci zapálit a odnést 
do svých domovů na Štědrý den 24. 12. 2017, od 8 do 22 h. 

Dům ELIM v Drahotuších byl otevřen před čtyřmi lety a za tu dobu v něm našla 
domov již celá řada lidí. Mezi obyvateli Domu ELIM nalezneme lidi všech věkových 
kategorií – od mladých po důchodce, rodiče s dětmi, nebo celé rodiny. Hlavním cí-
lem je nejen poskytnout obyvatelům stabilní bydlení, ale pro mnohé se stává Dům 
ELIM domovem či rodinou.

Obyvatelé Domu ELIM se snaží být užiteční také svému okolí. Podíleli se např. 
na úklidu okolí Základní školy v Drahotuších. O letních prázdninách pak všichni 
střídavě pomáhali při úklidu hřiště a sečení trávy v obci. Tuto výpomoc ocenila dě-
kovným dopisem i ředitelka školy paní Pospíšilová. O Vánocích a jiných akcích pak 
také pravidelně vypomáhají se stavbou stánků. V rámci pracovních povinností se 
mnoho z nich podílí na chodu Farmy ELIM, která se nachází také v Drahotuších. 
Musejí se starat o běh samotné farmy (úklid, jednoduché opravy) a o chovaná do-
mácí zvířata (slepice, ovce, osly) a pěstované plodiny.

Pracovníci Domu ELIM pomáhají dětem s plněním školních povinností a pozdě-
ji také s výběrem školy pro přípravu na jejich budoucí zaměstnání. Získání odbor-
ného vzdělání pro mladé lidi je naší prioritou, protože tak lépe dostanou dobrou 
práci. Přes letní prázdniny se děti z Domu ELIM také účastnily stanového tábora.

Životní osud jednoho z obyvatel ukazuje, jak může probíhat konkrétní pomoc 
ELIMu. Pan Kamil se po mozkové příhodě ocitl na ulici poté, kdy se ho zřekla je-
ho životní partnerka. Nemocný pan Kamil se nedokázal s touto situací vyrovnat, 
nedokázal se sám dostat sám z těžké situace. Protože neměl kde spát, hledal úto-
čiště v Nocležně pro bezdomovce v Hranicích. Noclehárna však nedokázala po-
skytnout to, co člověk v důchodovém věku potřebuje a protože se jednalo o ši-
kovného a spolehlivého pána, brzy získal uvolněné místo v Domě ELIM, kde za-
čal znovu důstojně bydlet. V současnosti se aktivně v rámci svých zdravotních 
možností podílí na chodu domu, pomáhá a snaží se být užitečný, přestože je již 
v důchodovém věku. Je to jeden z mnoha příběhů, který ilustruje, jak člověk 
v nouzi získal novou naději a šanci důstojně a plnohodnotně žít.

Dům eLiM Drahotuše SeNiOr KAvárNA 2018
Nejen pro seniory. Udělejte si 1x měsíčně čas a přijďte 

v 15 hodin do místnosti Osadního výboru v Drahotuších. Jsou 
pro Vás připravena zajímavá témata a samozřejmě káva a čaj.
LEDEN 9. 1. 2018 v 15:00
 Hranická propast, historie a současnost. /B. Šimečková/
ÚNOR 6. 2. 2018 v 15:00
 Létání na větroních. /P. Krejčiřík, J. Burian/
Březen 13. 3. 2018 v 15:00
 Posezení při kytaře. /P. Voldán/
DUBEN 10. 4. 2018 v 15:00
 Jak si zachovat dobré zdraví. /stravování, pohyb, ../
KVĚTEN 15. 5. 2018 v 15:00
 Lázně Luhačovice. /film/
ČERVEN 5. 6. 2018 v 15:00
 Opět něco z historie Hranic.


