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Milí čtenáři,
dostává se Vám do rukou další vydání Drahotušských novinek. Léto je 
v plném proudu, děti si užívají vytoužených prázdnin a většina z nás se 
těší na pár dní odpočinku od každodenních povinností, na dovolenou. 
Drahotušské novinky vychází již po třicátéčtvrté, což znamená, že již se-
dmnáct let se Osadní výbor snaží zajistit informace o dění v Drahotuších 
do každé domácnosti. Věřím, že se nám záměr daří.

V tomto čísle Drahotušských novinek najdete pozvánku na Dobovou 
pouť a také na soutěž O hodový koláč. Doufám, že budete s připrave-
ným programem spokojeni a navštívíte Dobovou pouť u kostela.

V pátek se přijďte podívat na divadelní hru „PANÍ FANTOMASOVÁ SE 
ZLOBÍ“ v podání divadelního souboru Tyl Drahotuše. Představení se usku-
teční v restauraci U Jelena. V sobotu i v neděli jsou pro naše nejmenší při-
praveny pohádky. Sobotní odpoledne zpříjemní všem přítomným spálov-
ská kapela Kokeš a v neděli po třetí hodině bude k poslechu i k tanci hrát 
Cimbálová muzika Zbyňka Hrdličky s primáškou Ludmilou Hruškovou.

Navštivte Dobovou pouť, doneste do soutěže koláč i s receptem, přijď-
te si poslechnout písničky známé i neznámé. Po oba dny uvidíte ukázky 
zajímavých řemesel a můžete zde i nakoupit drobnosti na památku.

Přeji Vám všem pohodové léto.
Vlasta Zapatová, předsedkyně OV Drahotuše

Česká Obec
Vážení občané, spustili jsme užitečnou pomůcku pro vaši rych-

lou a pohodlnou informovanost o dění ve městě Hranice, či přímo 
ve vaší místní části Drahotuše, o důležitých informacích, uzavír-
kách, poruchách, povinnostech plateb, kulturních akcích apod. 

Aplikaci Česká Obec stačí nainstalovat zdarma do svých tele-
fonů (Android nebo iPhone) spustit a vyhledat „Hranice“ nebo 
přihlášením vaší emailové adresy k odběru informací.

E-mail se žádostí o zasílání informací zasílejte kon-
taktní osobě katerina.hojgrova@mesto-hranice.cz.

Potom už vám budou automaticky chodit upozornění a no-
vé informace přímo do oznamovací lišty telefonu. Akce, které 
Vás zaujmou, si můžete propojit s kalendářem v mobilním tele-
fonu. Aplikace Česká Obec je ke stažení zdarma na GooglePlay 
nebo App Store.



STRANA 2 

Náš sbor zahájil svou činnost v letošním roce Výroční valnou hroma-
dou, která hodnotila práci sboru v roce 2018 a zároven byl schválen plán 
činnosti na rok 2019.

Na této schůzi byl pro další funkční období zvolen nový výbor sboru, 
který bude pracovat v tomto složení – starosta Ladislav Koutný st., ná-
městek starosty Václav Šnejdrla st., velitel ing. Daniel Dlesk, jednatel 
ing. Vendula Mazuchová, hospodář Dana Frydrýšková, zbrojíř Michal 
Dreiseitl a preventista David Pumprla.

Naše zásahová jednotka, která má 15. členů se zúčastnila v únoru 
okrskového školení ve Velké,toto školení každoročně pořádá HZS ve 
spolupráci s Měú Hranice. Je tady polovina roku a náš sbor pořádal ně-
kolik akcí,kterých se zúčastnili také naši spoluobčané. Pořádali jsme ty-

Z činnosti sboru dobrovolných hasičů Drahotuše
to akce – 12. ročník turnaje ve stolním tenise, sběr kovového odpadu, 
oslavu sv. Floriána, spolupodíleli jsme se na vodění medvěda. V letoš-
ním roce nás bude na soutěžích reprezentovat jen jedno družstvo a to 
družstvo žen. Družstvo má za sebou tradiční okrskové 1. kolo ve kterém 
zvítězilo a postoupilo na okresní kolo. Co nás z nejdůležitějších akcí če-
ká v druhé polovině roku. 27. července v rámci Anenské pouti pořádá-
me tradiční zábavu kde bude k tanci a poslechu hrát skupina Kalibra. 
V období svátků vánočních budeme pořádat nultý ročník ve hře „Člově-
če nezlob se“, toto klání bude vypsáno pro děti i dospělé. Všechny spo-
luobčany tímto zveme na tyto akce.

Vážení spoluobčané děkujeme za Vaši přízen. Vodě zdar, ohni zmar.
Za SDH Drahotuše starosta sboru Ladislav Koutný st.
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Environment
Drahotušská škola se pyšní krásnou zahradou, která se díky kreati-

vitě učitelů a pilné práci žáků neustále rozrůstá. Škola čerpá granty od 
města Hranice a také z Olomouckého kraje, díky kterým můžeme na za-
hradě realizovat stále nové projekty. V letošním školním roce zde přibyl 
velký relaxační kout s pocitovým chodníčkem a okrasnými stromy.

Akce žákovské rady
I v tomto školním roce žákovská rada, složená z žáků druhého stup-

ně, připravila pro své spolužáky několik akcí. Jednou z nich byl u dětí vel-
mi oblíbený Barevný den, kterým se zároveň oslavil Den učitelů. Zelená, 
červená, modrá, žlutá, šedá a oranžová rozsvítily celou školu. V červnu 
proběhl na závěr školního roku Sportovní den.

Speciální pedagogická péče
v ZŠ Drahotuše

Od ledna letošního roku se pedagogický sbor drahotušské školy roz-
rostl o speciální pedagožku. Ta poskytuje dětem se specifickými poru-
chami učení individuální péči. Děti tak mají možnost pravidelně praco-
vat na zlepšení svých deficitů. Žáci mají při této reedukaci k dispozici 
různorodé pomůcky, speciální učebnice a počítačové programy.

Zdravá 5 v mateřské škole
V letošním roce v mateřské škole Drahotuše probíhají zájmové krouž-

ky a jedním z nich je i kroužek Kuchtíků, který je u dětí velmi oblíbený. 
Děti jsou moc šikovné, a tak jsme přijali výzvu zapojit se do celostátní 
soutěže Zdravá 5. Náplní této soutěže je ve trojici připravit zdravý pokrm 
pro čtyři lidi. Tentokrát musela být v receptu zařazena i bylinka. 

Zdravému stravování jsme věnovali celý týdenní blok, v němž se dě-
ti seznámily se zdraví prospěšnými potravinami. Děti jsou vedeny ke 
správnému stravování i prostřednictvím školní jídelny, kde pravidelně 
konzumují méně známé potraviny, jako je například pohanka, cizrna, 
kuskus.

Za naši školku soutěžila dvě družstva z Berušek a dvě družstva ze Slu-
níček. Jedno z nich postoupilo do finále, které se konalo v Praze. Vítězný 
tým „Princezny Elzy“ zastupovaly Anička T., Hanička T. a Nikolka B. Jejich 
úkolem bylo v 15 minutách samostatně připravit svačinku pro pět porot-
ců. Holčičky byly moc šikovné a vše zvládly bravurně.

Naše heslo: „Naší školky hvězdičky jsou princezny Elzičky!“

Projektový den v Pevnosti poznání
V drahotušské škole se snažíme obohacovat výuku o nadstandardní 

školní aktivity, které dětem rozšiřují jejich dosavadní poznatky.
V březnu 2019 tým popularizačního centra v Pevnosti poznání Olo-

mouc připravil pro naše žáky tříhodinový program. Jeho součástí byly 
praktické ukázky, hlavolamy, kvízy, optické klamy a trénování paměti. 
Děti se mohly projít devítimetrovým modelem mozku nebo korytem řeky, 
zkusily fiktivně zatopit město stoletou vodou, podívaly se na svět očima 
včely a zahrály si na světelnou harfu. Všechny technické stroje, přístroje 
a modely si mohly osahat, rozebrat, složit a vyzkoušet. Byl to pro ně vel-
ký zážitek.
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Sportování ve škole
V letošním školním roce se žáci a žákyně aktivně zapojují do spor-

tovních soutěží a projektů, ve kterých dosahují nemalých úspěchů.
Děti z prvního stupně provází v jarním období fotbalová soutěž Mc-

Donald cup, známý sportovní projekt Čokoládová tretra a rovněž atle-
tická soutěž Štafetový pohár. Úspěchy v okresních a krajských kolech 
dokazují, že sport děti baví.

V zimním období drahotušskou školu reprezentovali žáci druhého 
stupně ve florbalových soutěžích, v kterých postupovali přes soupeře do 

dalších kol. V květnu vybojovali starší hoši druhé místo na turnaji ve 
Starém Městě pod Sněžníkem. I menší děti se aktivně zapojily a sbíraly 
zkušenosti ve florbalovém projektu, který nesl název Čeps cup, kterého 
se zúčastnila i děvčata.

Již tradicí je pořádání soutěže Vybíjená s tužkou v ruce pro žáky 4. a 5. 
tříd, kterou pořádá drahotušská škola pro sousední základní školy.

 Aktivní účast žáků a jejich sportovní úspěchy nám přinášejí nejen 
radost, ale jsou především motivací pro mladší školní kamarády.

Bez taktiky to ve fotbale nejde Čokoládová tretra – běh 200 metrů

Štafetový pohár Turnaj ve florbale

Ochrana člověka za mimořádných událostí
V pondělí 20. května proběhl v naší škole projektový den s názvem Ochrana člověka za mi-

mořádných událostí. Mladší žáci se dozvěděli, jak se chovat v případě živelných katastrof, co pa-
tří do evakuačního zavazadla, jak se orientovat v krajině i jak poskytnout první pomoc. Děti si ta-
ké vyzkoušely přenést kamaráda na improvizovaných nosítkách a v tělocvičně zdolaly náročnou 
překážkovou dráhu. Dopoledne žákům zpestřili místní dobrovolní hasiči. Pan Pumprla a pan Šnej-
drla dětem popovídali o práci dobrovolných hasičů v Drahotuších. Nechyběla ani ukázka použití 
hasicích přístrojů a prohlídka hasičského vozu. Starší žáci navštívili hranická kasárna. Zde byl spe-
ciálně pro ně připraven pestrý a zajímavý program. Žáci měli možnost prohlédnout si střelné zbra-
ně a bojové vozidlo pěchoty. S pracovníkem zdravotního centra si vyzkoušeli práci se škrtidlem, 
tzv. turniketem, a manipulaci s 85kg figurínou. Poté přihlíželi tréninku bojového umění – vojáci 
jim předvedli několik technik boje zblízka. Následovala komentovaná prohlídka kaple sv. Barbo-
ry spojená se zhlédnutím výstavy fotografií z vojenských misí. Nakonec se žáci podívali do muzea 
na stálou expozici věnovanou vývoji armády od dob Rakouska-Uherska do současnosti. 

O prázdninách škola nespí,
ba naopak. Převleče se do montérek a pracuje na plné obrátky. A co má letos v plánu? Kompletní rekonstrukci kotelny a podlahy šaten v budově 
základní školy, hloubkové čištění hřišť, malování v MŠ, ZŠ i ŠJ, do školních zahrad přibydou nové prvky… a samozřejmě generální úklid, přípravu te-
matických učebních plánů, rozvrhů hodin, plánů práce, musí zpracovat výroční zprávu atd. atd. Zkrátka připravit nový školní rok.

Ale to už jsme moc daleko a prázdniny jsou teprve před námi. Již nyní však všem, pro které je drahotušská škola „tou jejich“ děkuji za aktivní 
podporu, ochotu, vstřícnost i za náměty k dalším aktivitám. Vždyť naše škola je součástí Drahotuš, stejně jako jste Vy součástí drahotušské školy.

S přáním slunného a klidného léta Mgr. Dagmar Pospíšilová, ředitelka školy
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Pan farář na faře předváděl ruční výrobu hostií Farníci připravili ve venkovních prostorách fary zajímavou výstavu foto-
grafií

Vernisáž profesionálního sportovního fotografa Jiřího Vojzoly, bývalého 
učitele ZŠ v Drahotuších

V neděli na sokolském hřišti diváky pobavil svým vystoupením divadelní 
soubor Tyl

K vidění byla i zemědělská technika, kterou si mnozí z nás dobře pa-
matují

Páteční úžasné vystoupení Hradišťanu v kostele, zaplněném do poslední-
ho místečka

Oslavy obce v roce 2018 – 740 let
od první písemné zmínky o Drahotuších
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Závěrečný výstřel z děla oslavy ukončil

Prezentace Spolku dobrovolných hasičů Na náměstí byla k vidění historická ruční hasičská stříkačka

Mohli jsme ochutnat čerstvě upraženou kávu z historické pražičky

Na ručním knihtisku si návštěvníci vytiskli znak Drahotuš

Vystoupení sokolníka

Prostor u kostela patřil kovářskému řemeslu

Pekař nám upekl různé druhy chleba
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TabuLKa fOTbaLOVé SOuTěžE KE Dni 28.5.2019
  # Klub Z V R P S b P+ P-
  1. Sokol Horní Nětčice 25 20 0 5 97:34 60 1 1
  2. FK Potštát, z.s. 25 18 0 7 102:56 55 0 1
  3. FK Brodek u Přerova, z.s. „B“ 24 18 0 6 88:46 53 1 0
  4. Tělovýchovná jednota Sokol Soběchleby, z.s. 25 17 0 8 96:48 51 1 1
  5. Tělocvičná jednota Sokol Vlkoš 24 16 0 8 70:41 48 0 0
  6. TJ Sokol Hustopeče nad Bečvou, z.s.“B“ 24 15 0 9 74:42 44 1 0
  7. FC Dukla Hranice 25 14 0 11 70:68 41 2 1
  8. Tělovýchovná jednota Sokol Tovačov, z.s. „B“ 25 12 0 13 55:65 35 1 0
  9. Tělovýchovná jednota Haná Měrovice, z.s. 25 10 0 15 58:74 31 0 1
10. TJ Sokol Polkovice, z.s. 26 9 0 17 51:72 28 0 1
11. Sportovní klub Bochoř z.s. 25 9 0 16 43:62 25 3 1
12. TJ Sokol Černotín, spolek 24 8 0 16 37:68 25 1 2
13. Tělovýchovná jednota Sokol Drahotuše 24 8 0 16 29:75 24 1 1
14. Sokol Křenovice, z.s. 26 8 0 18 31:110 23 1 0
15. SK Říkovice, z.s. 25 4 0 21 35:75 15 1 4

TJ Sokol Drahotuše

Tabulka hokejové ligy aHL3 Valašské Meziříčí

Pořadí/Team Záp. Výh. Prodl. Rem. Prohry bilance body
  1. HC Komárovice 26 23 1 0 2 208:80 (128) 71
  2. Noel 26 21 1 0 4 161:75 (86) 65
  3. HC Kačeři 26 18 1 0 7 144:62 (82) 56
  4. Střítež nad Ludinou 26 17 0 0 9 145:81 (64) 51
  5. Milenovští kanci 26 16 0 0 10 88:69 (19) 48
  6. HC Oznice 26 14 0 1 11 147:92 (55) 43
  7. Cabot 26 12 0 2 12 94:119 (-25) 38
  8. Žlutí pupci Kelč 26 10 2 2 12 100:103 (-3) 36
  9. Drahotuše 26 9 0 3 14 114:130 (-16) 30
10. Rangers 26 8 1 0 17 78:151 (-73) 26
11. HC Poruba 26 7 1 1 17 79:164 (-85) 24
12. Potštát 26 5 2 2 17 81:141 (-60) 21
13. Zděchov 26 6 1 0 19 59:157 (-98) 20
14. Piškoti 26 4 2 1 19 69:143 (-74) 17

Vážení příznivci a příznivkyně drahotušské-
ho sportu, děkujeme Vám za Vaši podpo-
ru při našich zápasech. 

Fotbalová sezóna je u konce a po téměř 
30-ti odehraných zápasech se základní sesta-
va již těší na letní přestávku. Jak v hokeji, tak 
i ve fotbale bojujeme s úzským kádrem.

Pokud by se našel někdo, kdo si rád 
o víkendech zahraje fotbal nebo hokej, 
rádi ho přivítáme mezi námi.

Od září do března jsme se účastnili každo-
roční amatérské ligy v hokeji, která se hraje na 
zimním stadionu ve Valašském Meziříčí. Skon-
čili jsme na 9. místě a bohužel nepostoupili do 
play-off.

informace o dalších zápasech a soupe-
řích naleznete na plakátech vyvěšených na 
nástěnkách a také v některých místních 
pohostinstvích.

Doufáme, že Vaše přízeň, které si ne-
smírně vážíme, nebude upadat. Choďte 
nám prosím fandit na naše domácí zápa-
sy, popřípadě i na utkání venku, velice 
nám to pomáhá.

TJ Sokol Drahotuše přeje krásné léto plné 
sportovních zážitků.

Společnost ELIM Hranice v loňském roce zakoupila dům naproti 
škole a následně jsme dům také svépomocí zrekonstruovali. V letošním 
roce v domě od ledna funguje nová služba – sociální rehabilitace.

V domě vznikly prostory pro pracovníky – dvě kanceláře a šatna. 
V patře domu byl vybudován byt, v němž získala ubytování rodina, kte-
rá v ELIMu dlouhodobě bydlí a pomáhá.

Projekt sociální rehabilitace je zaměřený na posílení pracovních ná-
vyků a sociálních dovedností sociálně vyloučených osob, který je doto-
ván z Operačního programu Zaměstnanost.

Dění v ELIMu v letošním roce
V současné době je do projektu zapojeno 21 lidí. Hlavní aktivitou 

tohoto projektu je pracovní terapie, jejíž náplní jsou nyní především 
dokončovací práce v domě, revitalizace dvora, dokončení šatny pro 
pracovníky.

Na jaře byly provedeny práce na zahradě, byl postaven výběh pro 
kačeny a v neposlední řadě se klienti věnovali vybudování dílny na 
úschovu nářadí a jiných pracovních pomůcek. V rámci pracovní terapie 
se klienti starají o několik domácích zvířat – osly, kačeny a ovce, kterým 
se narodilo osm jehňat.
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Pravidelné bohoslužby, kontakty
Mše svaté v kostele sv. Vavřince v Drahotuších jsou každou neděli 

v 8:00. O dění ve farnosti se dozvíte i z pravidelného Informačního lis-
tu, který vychází každou neděli, je k dispozici v kostele a na již nových 
webových stránkách farnosti. Žádáte-li rozhovor s knězem, udělení svá-
tostí (křest, biřmování, manželství, pomazání nemocných) či pohřeb, 
povzbuzení ve víře apod, je Vám k dispozici P. Radomír Šidleja, farář ne-
bo pastorační asistent Bc. Vojtěch Hýbl.

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

Těší se na Vás a Boží požehnání Vám vyprošuje celá římskokatolická 
farnost v Drahotuších. P. Radomír Šidleja, farář

nové farní webové stránky
www.farnostdrahotuse.cz

V tomto roce vznikly nové webové stránky, kde najdete mnohem pře-
hledněji všechny podstatné informace a pozvánky z farností Drahotuše, 
Partutovice a Potštát. Fungovat bude i farní blog: http://farka.antiochia.cz, 
ale nebude již tolik aktualizován. Spuštění nového webu se plánuje na ko-
nec května a jeho plné uspořádání po prázdninách. Požádáme i obce na-
šich farností o uveřejnění odkazu na obecních webech. Vojtěch Hýbl

sanktusník – malá věž drahotušského kostela
Tato věžička včetně trámových konstrukcí již potřebuje kompletní vý-

měnu. Od skončení války je bez zvonu. Po CM slavnostech na počátku 
července bude stará věž odřezána, přenesena dolů a bude vyroben její 
nový „dvojník“. Pokusíme se zveřejnit datum sundávání, instalace a příp. 
i zavěšení a rozezvučení malého zvonu (35 kg). Tento by měl nejen ozna-
movat úmrtí, ale též vyprovázet pohřební průvody z kostela. Zatím je 
možné zvonit pouze na hřbitovní kapli sv. Anny. Celá akce bude stát 
1,1 mil. Kč a větší část hradí farnost ze sbírek farníků. Dílo bude provádět 
fy Střechy Hranice ve spolupráci s tesařstvím Králík. Tato událost bude jis-
tě nepřehlédnutelná a budete mít jedinečnou možnost ji vidět na vlastní 
oči. Očekáváme, že nový sanktusník vydrží jako jeho předchůdce několik 
staletí a nový zvon bude mnoha zemřelým zvonit na cestu k věčnosti. 

zvony farního kostela sv. vavřince
V návaznosti na obnovu věžičky a zavěšení menšího zvonu by bylo 

vhodné uvést do pořádku zvonění středního zvonu na hlavní věži. Je ob-
vyklé, že zvon ve farnosti zvoní ráno, v poledne a večer. Pro věřící je po-
zváním k ranní a večerní modlitbě a v poledne k modlitbě Anděl Páně. 
Pro ostatní spíše jen připomínkou času, existence kostela či symbolem 
života místa, obce. V Drahotuších se však již několik desítek let ráno ne-
zvoní. Uvažujeme o obnově zvonění tak jako to je večer, aby bylo i ráno 
v 7 hod. Délka času zvonění by mohla být i zkrácena. Měli by k tomu li-
dé bydlící poblíž kostela velké výhrady? Patrně to bylo v dobách před re-
volucí důvodem nezvonění. Tehdy se zvonívalo v 6 hod. 

ocenění zasloužilým farníkům
Arcibiskup olomoucký, Mons. Jan Graubner, zve každoročně na pouť 

ke sv. Janu Sarkandru do katedrály v Olomouci, aby ocenil ty, které míst-
ní kněz a pastorační rada farnosti k ocenění navrhla. Mezi více jak stov-
kou oceněných byli 4. května 2019 i 3 farníci z Drahotuš, kterým děku-
jeme za jejich práci pro farnost a církev.

naše farnosti v tv noe
19. května, o 5. neděli velikonoční, jsme se nechali pozvat křesťan-

skou televizí NOE do kostela sv. Václava, který je této televizi vyčleněn 
v centru Ostravy. Dva autobusy s farníky z Drahotuš, Partutovic a Potštá-
tu – něco přes 100 účastníků, prožily přímý přenos mše svaté. Velké po-

děkování patří všem, kteří jeli s námi a také těm, kteří nás sledovali do-
ma jako diváci, neboť televize nemůže být bez diváků. Po natáčení byla 
exkurze do zázemí televize i malé pohoštění. Zájemci si mohli v kostele 
objednat DVD z této mše svaté za dobrovolný příspěvek. Můžete se též 
přihlásit do klubu přátel TV NOE. Tato televize vysílá bez reklam, vý-
hradně z darů diváků. 

oslava výročí biřmování 
Před 50 lety – přesně 14. září 1969 přijalo v hranickém kostele svá-

tost biřmování několik set věřících. Ve spolupráci s děkanstvím Hranice 
proto v sobotu 14. či 21. září 2019 uspořádáme slavnost, na kterou by-
chom chtěli pozvat některého z biskupů. Rádi bychom přivítali i ty, kte-
ří se běžně neúčastní bohoslužeb. Součástí programu bude určitě dě-
kovná mše svatá (cca v 10h). Kdo jste byli tehdy biřmováni, přijďte po-
děkovat za dar utvrzení ve víře a otevřenosti pro Boží působení. 

farní Pozvánky v rámci farnosti
•  Poutní mše svatá ke sv. anně je v neděli 28. července v 10:15 

před kaplí sv. Anny. 
•  ST 31. července 2019 připadá na farnost Drahotuše adorační den, 

začne v 10:00
•  V neděli 4. srpna 2019 po mši sv. v 8:00 se budou před kostelem že-

hnat dopravní prostředky.
•  Slavnost sv. Vavřince, patrona kostela – v neděli 11. srpna 2019 

v 8:00.

Poutě v okolních obcích
•  Pouť k sv. Antonínu do Středolesí v sobotu 15. června 2019 v 16:00, 
•  Pouť v Milenově k Nanebevzetí P. Marie, mše sv. v neděli 18. srpna 

2019 v 15:00,
•  Velká k Povýšení Sv. Kříže v neděli 15. září 2019 v 15:00 
•  Radíkov ke sv. Václavu v sobotu 28. září 2019 v 15:00.
•  Ve Slavíči byla pouť k sv. Josefu 3. sobotu v březnu. 

ekumenická bohoslužba 
v husitském kostele v drahotuších

Ve snaze o to najít „společnou řeč modlitby“ se scházejí křesťané 
různých vyznání ke společným modlitbám. Jelikož husitský kostel v Dra-
hotuších není zařízen pro zimní podmínky, sešli jsme se před svátkem 
sv. Cyrila a Metoděje ve čtvrtek 4. 7. 2019 v Drahotuších na Hranické 
ul. u CČSH.

farní zájezd do neratova sobota 7. září 2019
Kromě obnoveného kostela v Neratově navštívíme jako obvykle i dal-

ší místa.

Pěší Pouť na sv. hostýn
Tato pouť se v Drahotuších stala opět tradicí. Putuje se nepřetržitě 

od r. 2010 vždy 1. sobotu v říjnu, což je letos 5. října. Poutníci vycháze-
jí v 6:15 od drahotušského kostela a ve 14:00 je na Sv. Hostýně slave-
na mše svatá. Zpět se jede linkovými autobusy. Kromě této pouti se na 
Sv. Hostýn vypravuje 2x ročně autobus poutníků.

farní tábor v Partutovicích
Letos nebudeme s dětmi daleko. Tábor bude trochu originální: bude 

částečně „příměstský“. Více na: https://www.signaly.cz/farni-tabor-7

Příměstský tábor centra Pro rodinu jitřenka 
Přímo na faře v drahotuších

Hranické centrum pro rodinu Jitřenka se rozhodlo uspořádat pro děti 
od 5 do 14 let příměstský tábor, který se odehraje také na faře v Draho-

ZPrávy Z fArnOSTI Sv. vAvřIncE v DrAhOTuŠích
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tuších a to v termínu 15. – 19. července 2019. V rámci dopoledního a od-
poledního programu se na faře v Drahotuších formou hry podívají do 
Egypta a poznají významnou osobnost Josefa Egyptského, který to dotá-
hl až na 1. muže po faraonovi, ale také množství dalších kamarádů a dob-

rodružství. Cena tábora je 1000 Kč a hlavní vedoucí Mgr. Marie Kaňovská 
se spoustou pomocníků.

náhled do fotogalerie
https://www.signaly.cz/drahministranti/fotky

Slunečné počasí letošního začátku jara umož-
nilo provést údržbu letiště po zimních měsících 
v předstihu oproti minulým letům a zahájit no-
vou leteckou sezonu. 

Do provozu byla uvedena nová stanice pro 
uložení a čerpání pohonných hmot do letadel, 
která splňuje dnešní přísné ekologické parame-
try, a která nahradila starou stanici vybudova-
nou v 50. létech 20. století. Tuto investiční akci 
financoval Olomoucký kraj společně s městem 
Hranice a Aeroklubem Hranice z.s.

Od jara se na letišti Aeroklubu Hranice v Dra-
hotuších rozběhl nový výcvikový rok pro nové 
adepty létání. V kurzu létání na kluzácích je za-
řazeno pět nových zájemců převážně ve věku 
do 18 let. Sportovní piloti našeho aeroklubu se 
zúčastnili v letošním roce již několika soutěží. 
Piloti kluzáků závodili již v dubnu na Slovensku 
v Nitře a poté v Prievidzi na dvou mezinárodních, 
prestižních závodech. Bohužel počasí na přelo-
mu dubna a května nebylo pro tento sport nej-

vhodnější, takže bylo málo soutěžních letových 
dnů. Na prvním závodě sezony v Nitře se podaři-
lo našim pilotům vybojovat dvě medaile. Radek 
Krejčiřík přivezl stříbrnou medaili z 15 metrové 
třídy a Petr Krejčiřík bronzovou ze třídy kombino-
vané. Další skupina pilotů našeho aeroklubu 
soutěžila na Jarním poháru Jeseníků v Šumperku 
odkud dovezl náš člen František Vančura stříbr-
nou medaili z kombi třídy.

Piloti motorových letadel, kteří se zabývají 
akrobacií mají i v tomto roce také plný soutěžní 
program. Pod vedením Richarda Ponížila, býva-
lého reprezentanta v letecké akrobacii trénují 
své akrobatické sestavy a již začátkem května se 
zúčastnili prvního závodu ze seriálu akrobatic-
kých soutěží v Mostě. Pro některé z nich to bylo 
první setkání se soutěžní akrobacií. Bohužel i tu-
to soutěž předčasně ukončila nepřízeň počasí.

V průběhu roku je možno na letišti vidět i ak-
tivity Modelářského klubu Aeroklubu Hranice je-
hož první letošní akcí bylo ukázkového létání ob-

řích modelů větroňů o víkendu 18.–19. 5. Mode-
lářská plocha na letišti je samozřejmě využívána 
dětmi, členy modelářského kroužku pro první le-
ty jejich vlastnoručně vyrobených modelů letadel.

Bohužel došlo 8. 5. 2019 v blízkosti letiště 
k havárii soukromého kluzáku, při níž jeho pilot 
zahynul. Příčina nehody není dosud známa a je 
předmětem vyšetřování příslušných orgánů.

Letiště Drahotuše na jaře 2019
Akce na letišti 2019
17. 8. Veterán burza – jižní část letiště
23. – 25. 8.  Retroklání – soutěž modelů his-

torických větroňů
6. – 8. 9.  Hranická termika – aerovleky 

modelů větroňů – model. plocha
5. 10. Veterán burza – jižní část letiště
  Drakiáda – celé letiště
Aktuální kalendář akcí na letišti je zveřejněn 
na stránkách Aeroklubu Hranice z.s.

www.aeroklubhranice.cz
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KLuZIŠTě DrAhOTuŠE
19. 7. 2019 hudební večer – hraje L. Němeček
26. – 28. 7. 2019 pouťový lunapark 
9. 8. 2019 hudební večer – hraje L. Němeček
13.9. 2019 hudební večer – hraje L. Němeček

výzva
V novinkách nově budeme uveřejňovat rubriku ,,OPUSTILI NÁS‘‘. 

Chtěli bychom zavést i rubriku Výročí a jubilea, kde pokud by byl zá-
jem z Vaší strany, můžeme zveřejnit gratulace k významným životním 
jubileím. Informace o těchto výročích v obálce vložte do schránky Osad-
ního výboru nebo pošlete na e-mail: jitka.krejcirikova@seznam.cz.

nově vybudovaná hráz Drohutušského rybníka a zpevnění jeho břehů


