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Milí čtenáři Drahotušských novinek,
právě nastává to nejkrásnější období z celého roku – vánoční čas. Čas, kdy 
máme možnost být s rodinou a s přáteli. Čas, kdy se můžeme věnovat sa-
mi sobě. Alespoň takto si to všichni představujeme, i když je to mnohdy 
úplně jinak. Napéct cukroví, uklidit dům, zajistit dárky, a přitom zapomíná-
me na pravou podstatu Vánoc. Vánoce jsou především křesťanský svátek 
oslavující narození Ježíše Krista, ale dnes je tento svátek vnímán jako svá-
tek pokoje, rodiny a lásky, bez ohledu na naše náboženské přesvědčení.

V tento čas také bilancujeme uplynulý rok. Dovolím si zde připome-
nout, co vše se v Drahotuších změnilo. Po deseti letech se podařilo vybu-
dovat propustek od silnicí I/47. Jedná se o znovu zprovoznění odvodňo-
vacího příkopu do náhonu okolo letiště, který se vlévá do řeky Bečvy. 
Věřím, že již nebudou zaplavovány domy v Hranické ulici. V budově zá-
kladní školy je provedena celková rekonstrukce plynové kotelny, v suteré-
nu školy jsou v šatnách i chodbě nové podlahy. Na náměstí je předláždě-
na část místní komunikace, v Lipnické ulici jsou instalovány podzemní 

kontejnery na tříděný odpad a také se koneč-
ně podařilo doopravit chodník v Lipnické 
ulici. Mimo investičních akcí Města 
Hranice jste si určitě všimli, že Draho-
tuše v letním období zdobí truhlíky 
s květinovou výzdobou. Za péči o kyt-
ky si dovolím poděkovat paní Janě Míč-
kové, Evě Pražákové, Zdence Koutné, Ja-
ně Detvay a Ludmile Tománkové. Pan Libor 
Černý se vzorně stará o trávník s květinou louč-
kou u Stromu svobody, za co mu tímto také moc děkuji.

Je na místě Vám všem popřát klidné prožití vánočních svátků v poko-
ji a radosti se svými nejbližšími a v roce 2020 hodně zdraví, štěstí, úspě-
chů v osobním i v pracovním životě, mnoho malých radostí ve zdánlivě 
všedních dnech, otevřené srdce pro potřeby druhých, mnoho tolerance, 
nadhledu a pochopení. Vlasta Zapatová

Předsedkyně Osadního výboru v Drahotuších
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Sešel se rok s rokem, blíží se advent. Menší í větší klavíristé z Ostrův-
ku snů chtějí i letos předvést své pianistické dovednosti a především 
potěšit posluchače na veřejných vystoupeních. V úterý 10. prosince mů-
žete ocenit umění dětí na vánoční besídce v Koncertním sále v Zámecké 
ulici č. p. 118 v Hranicích. V neděli 12. ledna zveme na varhanní koncert 
v drahotušském kostele. Letos se děti na vystoupení řádně připravují. 
Od dubna se Ostrůvek snů rozrostl o nový instrumentální nástroj, var-
hany. Těšíme se na Vaši účast na našich koncertech. Eva Lýsková

Již tři roky se v místnosti Osadního výboru schází jednou měsíčně li-
dé, aby spolu strávili pár hodin času, něco se dozvěděli, probrali co se 
děje nebo bude dít v Drahotuších. Občas zde zavítá i předsedkyně osad-
ního výboru, se kterou mohou probrat, co je tíží nebo zajímá. Témata 
prezentují nejen pozvaní hosté, ale tvoří je i sami senioři.

Dík patří Karlu Thielovi a Pavlu Voldánovi, kteří organizují posezení 
s písničkou, což je velmi oblíbená aktivita. A kolik se nás schází? Je to 
různé ale v průměr 15 až 30 lidí. Někdy mezi nás zavítají i Hraběnky ne-
bo Klokočky. To jsou ženy ze spolků v obcích Hrabůvka a Klokočí jak je 
z názvů patrné. Občas si sami senioři řeknou, jaké téma nebo aktivitu by 
chtěli, což je fajn, protože tak se vzájemně inspirujeme. Takže seniorka-
várna určitě bude pokračovat i v roce 2020. Máte li zájem se také zapo-
jit, nebojte se a přijďte 17. prosince v 15 hodin na předvánoční punč.

Ostrůvek snůKavárna nejen pro seniory

V rámci Anenské dobové poutě probíhá každoročně soutěž o nejlepší 
hodový koláč. Letos pětičlenná porota posuzovala celkem 18 vzorků. Hod-
notila nejen vzhled ale i chuť a vůni a pracnost. Každý kdo přinesl koláč byl 
oceněn dárkem od firmy Tescoma a Města Hranice. První tři výherci pak 
získali ještě poukázky v hodnotě 500, 300 a 200Kč. A toto byli vítězové.
1. Tříbarevný hodový koláč (tvaroh, mák, rybíz) do p. Lévové
2. Letní malinový koláč od paní Martiny Šnejdrlové
3. Ovocný řez od paní Hany Vaculíkové

Hodový koláč
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Odkud pochází zvyk stavění máje?
Stavění máje je celoevropským jarním zvy-

kem. Patrně jde o velice prastarý zvyk ještě 
z pohanských dob. Májka symbolizuje příchod 
jara nebo lásku.

A jak vlastně přípravy proběhly?
Týden před stavěním máje se nesl v duchu 

příprav. Společně s dalšími jsme letos poslední 
dubnovou sobotu vyrazili do lesa, kde jsme po-
razili a odkornili šestadvaceti metrový strom. 

S pomocí koňského povozu jsme májku pře-
vezli na kluziště. Mezitím děvčata vyrobila růže 
z krepového papíru. Poté jsme se všichni sešli 
u rozděleného ohně a při půllitru a kusu masa 
zakončili přípravy.

O týden později nastal den stavění májky. 
Dívky ozdobily špičku stromu připravenými rů-
žemi a poté se nás sešlo dvacet šest Drahotu-
šáků a májku jsme pomocí dlouhých dřevě-
ných tyčí postupně zdvihali.

Je tradicí, že první noc, co je májka vztyče-
na, ji lze ukrást. Proto v řadě dědin je první 
noc spjata s hlídáním májky. Stává se, že ji ně-
kdo ukradne i během měsíce, takové „krade-
ní“ nemá s tím tradičním ale nic společného. 
Podle zvyků by měl zloděj vylézt až na vrchol 
májky a odřezat pouze ozdobnou část, nikoliv 
celý kmen.

Přestože se někdo v Drahotuších na májce 
vyřádil, po měsíci jsme ji „skáceli“. Po spadení 
ozdobné části na zem následoval boj o to, kdo 
se jako první dostane ke krojové mašli. Vítěz 
dostal litr slivovice a patřilo mu taneční sólo.

Jaká je vize do budoucna!
Rádi bychom v této tradici pokračovali i příš-

tí rok. Přivítáme mezi sebe kohokoliv, kdo má 
zájem přidat ruku k dílu. Chtěli bychom povzbu-
dit i mladou generaci, aby se i oni nebáli zapojit 
a podíleli se na dění v Drahotuších.

Jaká je tradice
stavění máje
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Dvacet čtyři prvňáčků začalo nový školní rok
V září přivítala drahotušská škola nové žáky. 

24 dětí poprvé usedlo do školních lavic s tou-
hou být již konečně školákem.

V současné době děti nejen poznávají nová 
písmenka, ale zvládají i čtení prvních slov. Do-
vednost psaní je pro žáčky velkou výzvou, pro-
to se první písmenka v písance tak krásně ku-
latí. Příklady a počítání do 5 si školáci procvi-
čují nejen v sešitech matematiky, ale i při práci 
s mazací tabulkou nebo počítadly. V prvouce 
na děti čeká zajímavé povídání o přírodě a svě-
tě kolem nás, ale také vybarvování v pracovním 
sešitě nebo vycházky do okolí školy za pozná-
ním. Ještěže v rozvrhu hodin nechybí tělocvik 
a další výchovy, které také směřují k plnění 
vzdělávacího programu DRAŠKA.

 Ve škole je prima, ale být prvňákem je po-
řádná dřina. Tak hodně jedniček a školních 
úspěchů. Mgr. Iveta Mertová

Milí čtenáři Drahotušských novinek,
opět přichází čas bilancování, ohlédnutí se za uplynulým rokem, i když mám pocit, že loňské Vánoce byly včera….. nezdá se Vám to také? Čas 
letí opravdu strašně rychle. A stejně rychlý a intenzivní je i život v naší škole a školce. Vždyť přiložené články jsou toho důkazem. Pokud však chce-
te mít o nás aktuální přehled, sledujte naše aktivity na www.zsdrahotuse.cz.

Ale zpět k bilancování. Všichni zaměstnanci vynaložili značné množství svých sil, abychom zdárně zvládli celý školní i kalendářní rok. Patří jim 
dík za nadstandardní práci, vysoké nasazení a pracovní morálku, příjemnou atmosféru na pracovišti a za organizaci chodu školy.

Také žáci naší školy udělali další krok ve svém vzdělávání a pokročili tak v započatém naplňování výchovně vzdělávacích cílů, všeobecných 
aktivit školy a přípravy na své budoucí povolání.

Závěrem děkujeme zřizovateli za vstřícnost a hlavně rodičům za společné úsilí, součinnost s pedagogy, vedením školy a podporu Základní ško-
ly a mateřské školy Hranice IV – Drahotuše ve výchově a vzdělávání svých dětí.

Dovolte mi tedy popřát Vám všem zdraví, štěstí, krásné Vánoce a v novém roce 2020 jen to nejlepší!

Mgr. Dagmar Pospíšilová, ředitelka školy

Úspěšný osmý ročník turnaje „Vybíjená s úsměvem“
V úterý 24. září 2019 se sešla v Drahotu-

ších na víceúčelových hřištích asi stovka dětí 
z 5 základních vesnických škol. Probíhal zde 
již 8. ročník turnaje „Vybíjená s úsměvem“, 
který každoročně pořádá ZŠ Drahotuše díky 
grantovému programu města Hranice a zášti-
tě starosty Jiřího Kudláčka.

Milým zpestřením v úvodu bylo taneční vy-
stoupení děvčat ze 6. a 7. třídy. Ve volných chví-
lích děti využívaly zázemí školního dvora – prů-
lezky, pingpongové stoly, koše na basketbal.

A zde jsou výsledky sportovního klání:
1. místo – ZŠ Drahotuše
2. místo – ZŠ Bělotín
3. místo – ZŠ Hustopeče
4. místo – ZŠ Střítež
5. místo – ZŠ Potštát

Děkujeme všem za účast, skvělou atmosfé-
ru, nádherné sportovní výkony a těšíme se pří-
ští rok na opětovné setkání v Drahotuších. 

Za pořadatelský tým
Mgr. Eva Pražáková
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ŠABLONY II
Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace, Hranice IV – Drahotuše se po ukon-

čení projektu Šablony I zapojila do pokračující výzvy č. 02_18_063 Šablony II (výzva pro méně rozvinu-
té regiony) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Název projektu: „Učení se nebojíme, snadno všechno pochopíme II“
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících aktivit:
• osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů mateřské, základní školy, školní družiny
• aktivity rozvíjející ICT v mateřské, základní škole, školní družině
• extrakurikulární a rozvojové aktivity základní školy
• zájmové a rozvojové aktivity školní družiny

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2019
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2021
Vybrané šablony, které budou realizovány:

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ, ZŠ, ŠD – DVPP v rozsahu 8 hodin
zaměřené na čtenářskou pregramotnost a gramotnost, matematickou pregramotnost, inkluzi, poly-
technické vzdělávání, ICT a osobnostně sociální rozvoj.
Cílem těchto aktivit je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdě-
lávání a průběžného sebevzdělávání.
Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému dal-
šího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Využití ICT ve vzdělávání v MŠ, ZŠ, ŠD
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti využívání nových výukových 
metod s využitím informačních a komunikačních technologií (ICT). 
Aktivita rovněž cílí na větší individualizaci vzdělávání a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity dě-
tí a žáků a jejich aktivní zapojení do procesu vzdělávání.

Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ
Cílem této aktivity je umožnit základním školám působení ICT technika ve výuce, eliminovat technické 
problémy a zvýšit plynulost výuky a zároveň snížit obavy pedagogických pracovníků z práce s digitální-
mi technologiemi.

Kluby pro žáky ZŠ
a) čtenářský klub
b) klub zábavné logiky a deskových her
c) klub komunikace v cizím jazyce 
Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky ZŠ. Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových 
kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se promítají i do povinné složky 
vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. 
Jednotka může být využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kte-
rým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit 
zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český ja-
zyk, matematika a cizí jazyk.

Projektový den ve škole (MŠ, ZŠ, ŠD)
Projektový den mimo školu (MŠ, ZŠ)
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové 
výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. Projektová výuka bude pro-
bíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí žáků.

V loňském roce jsme se v mateřské 
škole zaměřili na to, jak více vtáhnout 
rodiče do chodu školy a na spolupráci 
s nimi. Netradičně jsme pojali oslavu na 
Den matek, kdy si děti společně s rodiči 
vyrobily plátěnou tašku. Každý si svou 
tašku mohl ozdobit a opravdu vznikaly 
originální, nápadité a krásné výrobky, 
které dostaly maminky jako dárek.

Velmi úspěšná byla soutěž o nejkrás-
nější básničku. Svůj básnický talent uká-
zaly děti, maminky i tatínkové, ochutnáv-
ka viz. níže.

Během školního roku se pořádaly dal-
ší oblíbené akce, jako například tvoření 
vánočních věnců, soutěž o nejlepší vánoč-
ní recept, nebo si děti mohly přinést do 
školky svého oblíbeného domácího maz-
líčka. Velmi si spolupráce s rodiči vážíme.

Také jsme se poprvé zúčastnili školy 
v přírodě na hájence v Semetíně, která 
byla zaměřená na „Život okolo vody“. 
Děti měly možnost seznámit se s živoči-
chy žijícími v tekoucích vodách, samy si 
je lovily a učily se je poznávat a pojme-
novávat. Den trávily převážně v přírodě, 
okolo rybníka, potoka a v lese.

Poslední chvíle před prázdninami 
nám zpestřili maminky, tatínkové a ně-
kteří starší sourozenci pohádkovým čte-
ním před spinkáním. Rodiče úkol pojali 
zodpovědně a někteří si donesli i vlast-
ní oblíbenou knihu.

Tento školní rok jsme odstartovali 
společnou akcí s názvem „Dýňování“, 
kde opět rodiče a děti mohli upustit uzdu 
své fantazii a vyřezat nebo jinak ozdobit 
svou dýni. A protože nám počasí přálo, 
na konci října se konala Drakiáda. V nej-
bližší době nás čeká Halloween ve straši-
delných maskách, Strašidelné nocování 
ve školce a další zajímavé, občas netra-
diční akce ve spolupráci s rodinou, jako 
například další zapojení rodičů do výuky. 
Co bude jeho obsahem, ještě neprozradí-
me, co prozradit můžeme, že si užijeme 
společně spoustu zábavy. Pro velké nad-
šení se bude opakovat školka v přírodě 
tentokrát na celý týden.

 Kolektiv mateřské školy

Rodiče vítáni
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V měsíci září uspořádal místní Klub rodičů 
a přátel školy pro děti z mateřské a základní 
školy již tradiční cyklozávod. Zúčastnila se ho 
sedmdesátka závodníků v devíti kategoriích, 
včetně kategorie rodičů. Vyšlo nám počasí, 
všechny děti dostaly po projetí cílem sladkou 
odměnu a něco na zapití, první tři z každé ka-
tegorie byli oceněni věcnými cenami.

V měsíci listopadu se pro děti připravilo Pu-
tování za světýlky, kdy děti vyráží za doprovodu 
rodičů v podvečer s baterkou nebo lucerničkou 
po vytyčené trase a na jednotlivých stanovištích 
plní jednoduché úkoly, cíl je na Kluzišti, kde je 
pro děti připraven teplý čaj, nějaká ta sladkost 
a u táboráku si mohou opéct špekáčky.

Na příští rok se opět plánují akce Novoroční 
pochod na Maleník, tradiční školní ples v zrca-
dlovém sále, dětský den a jelikož je v Drahotu-
ších již napuštěný rybník, tak se naváže na akci 
pořádanou v minulých letech, a to Netradiční 
plavidla. Během celého školního roku se podílí-
me na fi nančních příspěvcích na dopravné dětí 
na plavání, výlety, dále balíčky ke Dni dětí, od-
měny za reprezentaci školy a spoustě dalších 
činností při ZŠ a MŠ v Drahotuších. Pokud by 
měl někdo z rodičů zájem se přidat k nám, čle-
nům KRPŠ, jste určitě vítáni, info dostanete ve 
škole.

S přáním hezkého prožití vánočních svátků 
a do nového roku jen to nejlepší přeje kolektiv 
KRPŠ.

Pro tento školní rok si jednotlivé třídy 2. stupně zvolily zástupce do Žákovské rady. Letos je 
aktivních 12 členů.

Školní rok zahájila Žákovská rada akcí, která se váže k Halloweenu. Celá škola se vyzdobila 
do strašidelných rekvizit – pavučiny, netopýři, dýně, strašidla atd. Navazovat budou i další tradič-
ní akce – Mikulášská nadílka, Maškarní rej a další.

Žákovská rada aktivně pracuje

Cyklozávod
dětí školy

Budoucí prvňáčci!
Přijďte se za námi podívat do naší 

Základní a mateřské školy 
v Hranicích IV-Drahotuších.

Budeme Vás i Vaše rodiče čekat.

 

V pátek 3. 4. 2020 od 14.00 do 18.00 hod. 
a v sobotu 4. 4. 2020 od 9.00 do 11.00 hod.

koná se 

zápis do 1. třídy
pro školní rok 2020/2021

Zapisují se děti narozené
od 1. září 2013 do 31. srpna 2014.

Rodiče nebo zákonní zástupci přinesou 
k zápisu rodný list dítěte a svůj občanský 

průkaz. Těšíme se na Vás.
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LOUKA je výrazný krajinotvorný prvek. Chrá-
ní zem před erozí a je zdrojem přírodní rozmani-
tosti rostlin, živočichů i mikroorganismů, které 
se vzájemně podporují. Je hrou barev, doprová-
zená motýlími křídly a snovými vůněmi.

Rozkvetlá louka je vlastně nízký smíšený 
les. Mnohé luční rostliny a byliny, podobně ja-
ko stromy, dosahují stáří i mnoha desítek let 
a žijí v pestrém společenství dalších rostlinných 
i živočišných druhů. Je to svět sám pro sebe, na 
louce vidíme neustálou proměnu a živý pohyb. 
Při každém pohledu je stejná louka jiná. Vede 
nás k respektu ke krajině.

SLOŽENÍ:
TRÁVY 70%: psineček, tomka, sveřep, po-

háňka, kostřavy, jílek, lipnice, trojštět.
BYLINY 18%: řepík, řebříček, topolovka, 

rmen, kerblík, šedivka, kmín, chrpa, čekanka, 
koriandr, mrkev, hadinec, tužebník, fenykl, sví-
zel, třezalka, máchelka, kopretina, len, kohou-
tek, smolnička, sléz, jablečník, heřmánek, me-
duňka, dobromysl, mák, svazenka, jitrocel, čer-
nohlávek, řimbaba, šalvěj, krvavec, silenka, 
čistec, vratič, kozí brada, divizna. 

LETNIČKY 10%: koukol, laskavec, hledík, 
nevadlec, chrpa, lokanka, krásnoočko, krásen-

V sobotu dne 25. května 2019 byl uspořá-
dán pro členy a příznivce zahrádkářů zájezd 
s první zastávkou v zahradnictví a na pštrosí 
farmě v Doubravicích nad Svitavou s odbornou 
přednáškou o chovu tamních pštrosů a jehňat. 
V prodejně byla možnost zakoupení pštrosích 
a jehněčích specialit. Rovněž v zahradnictví si 
účastníci zájezdu mohli vybrat z velkého množ-
ství rostlin, květin i balkónové zeleniny. Druhá 
zastávka byla v Bzenci s posezením a ochutnáv-

Z činnosti Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu Drahotuše

kou vzorků vína Rodinného vinařství JUDr. Blan-
ky Ďurinové. K dobré náladě hrál cimbál a při-
pojili se i hudebníci z řad účastníků zájezdu.

Další tématický zájezd se uskutečnil 7. září 
2019 do Vlachovic-Vrbětic na „Den otevřených 
sušíren ovoce“, který organizuje vždy jedenkrát 
ročně místní Sdružení Dokopy. Po úvodní pro-
hlídce zdejšího Vlachovského muzea se účastní-
ci rozešli po různých trasách a navštěvovali 
místní sušírny ovoce, vždy s odborným výkladem 

a pohoštěním. Cestou zpět k místu srazu větši-
na účastníků zájezdu stačila navštívit a prohléd-
nout i „Bednářství Fryzelka“ včetně muzea a ex-
pozicí nynějších výrobků. Odpoledne jsme ještě 
zajeli do obce Vlčnov a navštívili tamní expozici 
Muzea lidových pálenic s odborným výkladem 
k vystaveným exponátům, někdy darovaných, 
ale převážně zabavených ve zdejším kraji.

V sobotu 28. září 2019 jsme uspořádali 
v prostorách osadního výboru tradiční, již VII. roč-
ník Výstavy ovoce, zeleniny a květin, naší základ-
ní organizace, kde byly ke shlédnutí výpěstky ne-
jen členů naší základní organizace, ale i našich 
příznivců, kteří se vždy rádi přidají a pochlubí se 
rovněž svými výpěstky.

V rámci letošní výstavy proběhla i soutěž 
o nepěknější podzimní dekoraci. O přízeň 
soutěžilo celkem sedm dekorací a sami ná-
vštěvníci rozhodli o tom, která zvítězí. Každý 
návštěvník výstavy dostal jednu fazoli a tu při-
dělil dekoraci, která se mu nejvíce líbí. Z deva-
desáti návštěvníků nejvíce hlasů získal přírodní 
věnec od Blanky Dreiseitlové z Olšovce a jen 
jeden bod za ní zůstala krásná, neobvyklá de-
korace starého okna od Pavly Světnické z Dra-
hotuš. Vítězka získala dárkový koš v hodnotě 
500 korun. 

Za ZO ČZS Drahotuše připravili
Jan Trefil a Jitka Krejčiříková

ka, jiřinka, dvoutvárka, sluncovka, šáter, iber-
ka, len, černucha, mák, šalvěj, aksamitník, li-
chořeřišnice, ostálka. 

JETELOVINY 2%: úročník, jestřabina, ští-
rovník, tolice, vičenec, jetel nachový.

PÉČE A ÚDRŽBA: v prvním roce po výsevu 
proběhne seč pouze jednou, po odkvětu a vy-
semenění letniček v listopadu. Posečená hmota 
se nechá ležet na stanovišti, nejlépe do jara. 

V předjaří se vyhrabe, odveze, pozemek jemně 
prohrábne, aby došlo k zapravení samovýsevu. 
V dalším roce již probíhá seč 2x ročně: v druhé 
polovině června a v září (otava). Travní hmotu je 
nutné shrabat a odvézt, nemůže se mulčovat, 
aby nedocházelo k nežádoucímu výsevu travin, 
které by potlačily bylinné kvetoucí patro.

Výsev duben 2019 v rámci projektu 
Výsadba stromu republiky

Květnatá loučka – Krasohled
Travobylinná směs s příměsí letniček Krasohled obsahuje 90 rostlinných druhů
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KALENDÁŘ NA ROK 2020 „OPRAV MŮJ DŮM…“
Farnost Drahotuše jako každý rok vydala stolní kalendář. Z každé far-

nosti hranického děkanátu jsme se pokusili zachytit, jak pečují o své kos-
tely posledních 15–20 let. 

Již teď je dispozici v kostelích děkanátu Hranice za 55 Kč. 
Najdete v něm kromě obvyklých informací církevní i světské kalendárium 
a také církevní akce konané na území děkanátu Hranice, olomoucké ar-
cidiecéze či významné akce v ČR.

RORÁTY – RANNÍ MŠE SVATÉ 
(NEJEN) PRO DĚTI V DOBĚ ADVENTNÍ

Děti přicházejí s lampičkami a světelným průvodem je zahájena mše 
svatá, která trvá do 25 minut. Po ní jsou zvány na faru k dobré snídani, 
kterou chystají ochotní farníci. To vše se stíhá ještě, než začne ško-
la. Jako již tradičně, i letos v prosinci se těšíme na každé ad-
ventní pondělí a úterý v 6:40. 

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V DRAHOTUŠÍCH 2019/2020

ÚT 24.12.
„Štědrý den“

15:00 otvírání betléma

Kostel
sv. Vavřince,
Drahotuše

22:00 vánoční mše sv.
„v noci“

ST 25.12.
Slavnost Narození Páně

8:00 slavnostní mše sv.
„ve dne“

ČT 26.12.
Svátek sv. Štěpána

8:00 mše svatá
15:00 živý betlém Nám. Drahotuše

SO 28.12.
Mláďátka Betlémská

17:00 mše svatá Kaple Slavíč

NE 29.12.
Svátek Sv. Rodiny

8:00 mše svatá
Kostel sv. Vavřin-
ce, Drahotuše

PO 30.12. 14:00 mše svatá Kostel Lipná
ÚT 31.12.
Poděkování za rok 2019

17:00 mše svatá
Kostel sv. Mikulá-
še, Partutovice

ST 1.1. 2020
Savnost Matky Boží

8:00 slavnostní mše svatá
Kostel sv. Vavřin-
ce, Drahotuše18:30

adorace na poděkování

ŽIVÝ BETLÉM – BUDE TRADIČNĚ NA SV. ŠTĚPÁNA 
ČTVRTEK 26. PROSINCE V 15:00

Letošní Živý betlém bude zase trošičku jiný. Nově se podíváme na pří-
běh Narození Krista. A víte, že v Drahotuších v kostele máme jeskyni? 
Můžete se do ní během Živého betléma podívat! A potom také uvidíte 
betlém, který každoročně zdobí náš kostel. Děj Živého betléma proběh-
ne tedy ve čtvrtek 26.12. v 15:00 před kostelem sv. Vavřince v Drahotu-
ších. Nejen s dětmi začneme zkoušet v době, kdy začnou roráty. Rádi za-
pojíme každého, kdo projeví zájem. Díky také všem, kteří se starají o tu-
to vánoční tradici. Kéž nám pomůže k radostnějšímu prožívání těchto 
svátků.

TŘI KRÁLOVÉ A TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Na tříkrálovou sbírku, která se bude konat o víkendu 3. – 5. led-
na 2020, (převážně v SO 4.1.) již jako každý rok hledáme ve vě-
ku od 3 do 15 let nové „krále“, kteří by chodili v Drahotuších. 

Zveme ochotné děti, které by chtěly zkusit prožít toto vánoční dob-
rodružství.

Tato celonárodní sbírka začíná 1.1. 2020 a končí 12.1. pod záštitou 
Charity ČR. U nás ji má na starost Charita Hranice. Koledníci jsou ozna-
čeni a pokladničky řádně zapečetěné. S dětmi jde vždy zodpovědná 
osoba, která má průkaz s pověřením.
Veškeré informace o této sbírce naleznete na www.trikralovasbirka.cz.

ZPRÁVY Z FARNOSTI SV. VAVŘINCE V DRAHOTUŠÍCH

SPOLEČENSKÝ VEČER NAŠICH FARNOSTÍ 
TENTOKRÁT V PARTUTOVICÍCH

V sobotu 18. ledna 2020 od 19:30. Místo konání farního spole-
čenského večera se každý rok střídá a pro rok 2020 padla řada na Par-
tutovice. Jako tradičně se do toho zapojí i drahotuští farníci a o dobrou 
zábavu k tanci i poslechu se postará skupina Faťamorgana. Můžete při-
spět nejen účastí, ale i cenami do soutěže. O občerstvení bude též posta-
rané a vstupné je dobrovolné. A jaké téma bude, zůstává ještě utajené.

POZVÁNKA NA EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBY 
V DRAHOTUŠÍCH I HRANICÍCH

Letos spolu s církví Československou husitskou budeme moci oslavit 
100 let jejich existence. Za tu dobu jsme schopni a velmi rádi se společně 
setkáváme i s dalšími křesťanskými církvemi nejen k modlitbě. Jen krátce 
o tom, jak jsme navázali spolupráci s ostatními církvemi v Drahotuších:

Původně jsme se scházeli od r. 2006 jen 1x ročně k bohoslužbě s hu-
sitským bratrem farářem Bobrovským ve farním kostele sv. Vavřince v Dra-
hotuších. V roce 2009 nás pozval na svátek sv. Václava do Husova sboru 
v Drahotuších – dnes téměř zavřeného. Když pak v r. 2012 byl tento farář 
vystřídán, začali jsme se scházet i s dalšími a to již 4x ročně a k tomu té-
měř každý měsíc představení církví na „snídaně“. A již 3. rokem spolupra-
cujeme i s vojenskými kaplany v Hranicích.

u evangelíků (ČCE)
ČT 9.1. 2020
v 17:00

Kostel na Šromotově n.

K 100. výr. církve
Českoslov. Husitské (CČSH)

ČT 16.1. 2020
v 17:00

nad synagogou
(Janáčkova 1) 

v Římskokatolické farnosti NE 19.1. 2020
v 16:00

Kostel sv. Vavřince,
Drahotuše

u církve Bratrské (CB)
PÁ 24.1. 2020
v 17:00

Modlitebna v Sigmě 1
(Tř. 1. Máje 328) 

v Husově sboru
v Drahotuších (CČSH)

PÁ 5.7. 2020
v 17:00

Kostel na Hranické ul.
v Drahotuších

Modlitba za národ
PO 26.10. 2020
v 17:00

Kaple sv. Barbory
v hranických kasárnách

PRAVIDELNÁ POZVÁNKA 
DO KOSTELA V DRAHOTUŠÍCH

•  Nedělní mše svaté v kostele sv. Vavřince v Drahotuších jsou 
v 8:00. Každou 4. neděli v měsíci je mše svatá zaměřena více k dětem. 

•  Mše svatá také bývá v PO a PÁ v 17:00. Když se slaví nějaké 
slavnost mimo tyto dny, přidává se také mše svatá. Mše svatá vyjad-
řuje nejvnitřnější vztah s Bohem, kdy kněz s celým shromážděním 
předkládá Bohu – Otci oběť jeho Syna.

•  Při mši svaté vždy za někoho zvlášť prosíme. Často se dávalo 
na výroční mše za zemřelé, které pro rodinu také byly spojeny s ná-
vštěvou hřbitova. Je však také velmi důležité prosit i za živé. Může to 
být vhodná příležitost, kdy se sejde celá rodina. Po skončení nedělní 
mše svaté si můžete domluvit odsloužení (např. rodinné, za zemřelé, 
na poděkování aj.) mše svaté v sakristii farního kostela.

•  Předsíň farního kostela je otevřena denně od 6:30 do 17:30 
k návštěvě a modlitbě.

•  K Drahotuším patří obce, kde jsou 1x za měsíc mše sv. – v so-
botu místo neděle v 17:00 zhruba v pořadí: 1. Velká, 2. Milenov (Stře-
dolesí), 3. Radíkov, 4. Slavíč.

•  Více o kostele i farnosti najdete na novém webu: 
www.farnostdrahotuse.cz 
Na něm najdete informace o veškerém dění, o historii, fotogalerii 

a také každý týden pravidelně vydávaný Infolist – jediný drahotušský 
týdeník.
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DALŠÍ POZVÁNKY Z KALENDÁŘE 2020
•  Kaple Panny Marie Lurdské 

– je otevřena v ÚT 11.2. od 6:30 do 17:00 a také během celého 
května (6:30 – 19:00) a října (6:30 – 17:30).

•  Sv. Valentina slavíme v drahotušském kostele v neděli 16. 2. při 
mši sv. v 8:00 hod.

•  Pouť k sv. Josefu ve Slavíči 
– v sobotu 21.3. v 16:00 v kapli ve Slavíči

•  Velikonoční bohoslužby 2020 v Drahotuších 

Zelený
čtvrtek (9.4.)

16:00
mše svatá

Kostel sv. Vavřince,
Drahotuše

Velký pátek
(10.4.)

9:00
křížová cesta

Kaple sv. Anny,
Drahotuše

16:00 velkopáteční obřady,
potom adorace u Božího hrobu

Kostel sv. Vavřince,
Drahotuše

Bílá sobota
(11.4.)

21:00
velikonoční vigilie

Velikonoční
neděle (12.4.)

8:00
slavnostní mše svatá

Velikonoční
pondělí (13.4.)

8:00
mše svatá

•  Průvod Božího Těla v neděli 14.6. po mši sv. v 8:00 je průvod na 
náměstí ke 4 oltářům, doprovází Partutovjanka

•  Farní den v neděli 21. 6. od 14:00 na farní zahradě v Drahotuších

•  Výročí posvěcení farního kostela oslavíme v neděli 19.7. v 8:00 
již 210 let od slavnostního posvěcení kostela.

•  Pouť ke sv. Anně v neděli 26. července 2020. Mše svatá bu-
de v 10:15 před kaplí sv. Anny. V rámci programu – v sobotu 25.7. 
a v neděli 26.7. bude otevřený také farní kostel sv. Vavřince od 9:00 
do 18:00.

•  Adorační den v pátek 31.7. bude po celý den otevřený kostel sv. Vav-
řince k modlitbě od 10:00 a v 18:00 bude slavena mše svatá.

•  Slavnost sv. Vavřince, patrona kostela 
– v neděli 9. srpna v 8:00

Tyto a další nabízené akce budou upřesněny včas v Infolistu.

NABÍDKA SLUŽEB 
VE FARNOSTI

Fara (budova vedle mateřské školy) má být místem setkávání. Farníci zde 
prožívají setkání při společenství i mimo mši svatou.

Jedenkrát ročně je farní den, kdy je fara otevřena opravdu všem.
Na faře se můžete také zastavit, když něco potřebujete z oblasti duchov-
ní služby.

Chcete-li se stát křesťany, nejprve se připravíte na křest. Křest 
můžete chtít i pro své děti. Nejde však jen o nějakou úvodní slavnost, ale 
o vstup do života s Bohem. Proto je vhodné se na křest také řádně při-
pravit. Nebojte se přijít na faru. Lze řešit i situace, kdy např. nežijete v cír-
kevně uzavřeném manželství apod.

V rozvíjení víry dětí pomáháme výukou náboženství na zdejší 
základní škole. Přibližně ve věku 3. třídy se mohou děti připravovat na 
první svatou zpověď a svaté přijímání. Podmínkou k tomu je snažit se žít 
křesťanský život.

Připravujeme také dospělé a to na svátost biřmování. Skrze tu-
to svátost vás církev utvrzuje, že jste dospělí křesťané, kteří jsou schopni 
si svou víru obhájit. Nejste-li biřmováni, příprava trvá asi rok a osvojíte 
se při tom křesťanské učení. Faru můžete navštívit též za účelem duchov-
ního rozhovoru.

Mladí také vstupují do manželství a vzájemně se sobě odevzdá-
vají. Manželská příprava se domlouvá cca 3 měsíce před svatbou. Z far-
nosti se také mohou rodit povolání pro duchovní život.

Nemocným se nebojte zavolat kněze. Rád je povzbudí skrze svá-
tost smíření, sv. přijímání, ale také svátostí pomazání nemocných. Když 
někdo z věřících umírá, kněz je kdykoli připraven ho zaopatřit svátostmi. 

Vyřizujete-li pohřeb, je třeba se nejdříve domluvit s knězem 
a pak další náležitosti na pohřební službě.

Křtem a aktuálním životem víry máte též právo stát se i kmotry druhým. 
Potvrzení o křtu i pro svátost manželství či biřmování dostanete na osob-
ní požádání na faře.

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 far-
ní obec v Drahotuších. P. Radomír Šidleja, farář
 

KONTAKTY A INFORMACE O FARNOSTI
•  Pravidelný Informační list – připravujeme jej na každou neděli. 

Najdete zcela konkrétní pozvánky na následující dny, organizační 
sdělení nebo také oslavence z řad návštěvníků bohoslužeb. Tento 
přehledný zpravodaj najdete též na internetu, kde jsou i další infor-
mace o činnosti farnosti: www.farnostdrahotuse.cz.

•  Kontakty na farnost: Nám. Osvobození 1, Hranice IV, 
Drahotuše 753 61, e-mail: farka@antiochia.cz; telefon: 581 616 139

•  Číslo účtu farnosti u ČS je 1880253309/0800

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

Opustili nás

Marie Cvešperová
Miroslav Gill

Jana Richterová
Jan Vykopal

Marie Čagánková
Josef Duchoň

Ivo Kozáček
Josef Šuta

Ludmila Jelínková
Alexandra Pospíšilová

Anežka Nevřivová
Petra Dohnalová

Ludmila Bednarská



Od jara se na letišti Aeroklubu Hranice 
v Drahotuších začalo s výcvikem nových pilotů 
kluzáků. Někteří z nich během roku tento zá-
kladní výcvik dokončili a získali pilotní licenci. 
Pro některé uchazeče byl tento výcvik nad je-
jich síly a tak jej nedokončili.

 Sportovní piloti našeho aeroklubu se zú-
častnili v letošním roce několika soutěží. Pilo-
ti kluzáků závodili na jaře na Slovensku v Nit-
ře a v Prievidzi na dvou mezinárodních závo-
dech. Další skupina pilotů aeroklubu soutěžila 
na Jarním poháru Jeseníků v Šumperku. Hlav-
ní soutěžní sezona začala v květnu Mistrov-
stvím Evropy v polské Stalowej Woli, kde 
Petr Krejčiřík obsadil 9. místo ve volné třídě. 
Poté se přesunul do Španělska na světové 
finále Grand Prix, které se konalo v Pyrene-
jích. Zde obsadil 13. místo. Zúčastnili jsme se 
i mistrovství Slovenska v Martině, které Ra-
dek Krejčiřík měl jako tréninkovou přípravu na 
Mistrovství Evropy v 15 metrové třídě, 
které následovalo v nedaleké Prievidzi. Zde se 
mu během soutěže dařilo, ale bohužel v závě-
ru čtrnáctidenního závodu udělal chybu, která 
ho odsunula na 5. místo. I další piloti aeroklu-
bu se účastnili místních soutěží až po mistrov-
ství České republiky v juniorských i seniorských 
kategoriích. 

Mladí piloti motorových letadel se zúčast-
nili během roku několika pohárových soutěží 
v letecké akrobacii, při kterých dosáhli dílčích 
úspěchů, ukazujících na jejich vzrůstající výkon-
nost. 

V červnu se na letišti uskutečnila již tradič-
ní parašutistická soutěž v přesnosti přistání 
Moravská brána, která je zařazena do cyklu 
soutěží Moravského poháru.

Letiště Drahotuše v roce 2019

V průběhu roku bylo možno na letišti vidět 
i aktivity Modelářského klubu Aeroklu-
bu Hranice. Byla to mimo jiné i setkání mode-
lářů z celé Moravy při létání s obřími modely, 
která se stala již tradicí. Modelářská plocha na 
letišti je využívána dětmi, členy modelářského 
kroužku, pro první lety jejich vlastnoručně vy-
robených modelů letadel.

Jako již tradičně proběhl na letišti i hudeb-
ní festival Letiště 2019, na kterém byly za-
stoupeny různé hudební žánry a skupiny.

Dalšími tradičními akcemi jsou burzy vete-
ránů, které se uskutečnily během roku čtyři. Na 
nich se scházejí nadšenci, kteří se zabývají udr-
žením veteránů aut a motocyklů, aby zde na-

koupili či prodali díly na tyto své miláčky. Na-
jde se tady ale i množství jiných starých věcí, 
které udělají radost nejednomu sběrateli.

Poslední akcí sezony, která se na letišti usku-
tečnila, byl šestý ročník Drakiády. Ta byla původ-
ně plánována na 5. října, ale vhledem k nepřízni 
počasí se uskutečnila až 19. října. V tento den je 
plocha letiště uzavřena pro letecký provoz a dána 
k dispozici veřejnosti a hlavně dětem. Letos se se-
šlo rekordních 130 draků. S drakem vlastní výro-
by zvítězil dvanáctiletý Boleslav Maisner z Draho-
tuš. Vyhrál nejen věcnou cenu ale i let, který pro 
vítěze věnuje Aeroklub Hranice. Spolu s doprovo-
dem se ještě to odpoledne potěšil pohledem na 
Drahotuše a Helfštýn z letadla.
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K dnešnímu dni má náš sbor celkem 67 čle-
nů a členek. Každý člen se podílí dle možností 
na plnění plánu činnosti, který jsme schválili na 
výroční schůzi na začátku letošního roku.

Největší akcí letošního roku, kterou pořádal 
náš sbor, byla v červenci v rámci Drahotušské 
pouti tradiční Anenská zábava.

Naše členky závodního družstva žen, posí-
leny o pět nových mladých tváří se zúčastnily 
závodů VC okresu Přerov.

Celkově se umístily na 9. místě z 18. druž-
stev. Dne 4. 10. 2019 zásahová jednotka sbo-
ru posílena o tři mladé členy se v rámci zvyšo-
vání kvalifikace členů jednotek sborů dobro-
volných hasičů obcí zúčastnila taktického 
cvičení okrsku Drahotuše (10 sborů) v Mileno-
vě. Dne 11. 10. 2019 naši zbrojnici navštívily 
děti zdejší mateřské školky. Těmto 41 dětem 
a 4 paním učitelkám byla třemi členy SDH 
předvedena technika a výstroj zásahové jed-
notky a samozřejmě svezení dětí v zásahových 
vozidlech. Tuto akci pořádáme každý rok a mů-

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Drahotuše

Rybník v Drahotuších po odbahnění, vybudování nové hrázi a zpevnění břehů

žeme konstatovat, že setkání bývá úžasné. 
Proto také bychom tímto chtěli apelovat nejen 
na členy, ale i na občany, že velkou tradicí sbo-
ru byla družstva mladých hasičů, ale bohužel 

nemáme vedoucí, abychom vytvořili tyto druž-
stva, a proto se na Vás obracíme, kdo by měl 
o práci vedoucího zájem, nejlépe manželé, ať 
navštíví starostu sboru bratra Koutného st. 
a ten Vás zasvětí. Byla by škoda nechat tento 
nádherný potěr jen tak bez povšimnutí.

Co ještě máme pro letošek v plánu. Dne 
14. 12. 2019 budeme pořádat turnaj ve stolní 
hře Člověče, nezlob se. V dopoledních hodi-
nách bude turnaj dětí a to ve třech kategoriích: 
4–6 let,7–10 let,11–15 let. V odpoledních ho-
dinách bude turnaj dospělých bez rozdílu věku 
a pohlaví. Tento turnaj (program) bude 14 dnů 
předem plakátovaný a hlášen místním rozhla-
sem. Všechny Vás srdečně zveme.

Sbor dobrovolných hasičů Drahotuše Vám 
všem děkuje za přízeň a Vám všem přeje hezké 
vánoční svátky a v Nové roce 2020 hodně zdra-
ví, štěstí a osobní pohody.

Za SDH Drahotuše
starosta Ladislav Koutný st.
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Francouzská komedie A. Raulta Nový začátek byla k vidění 2. listopadu 2019 ve vyprodané sokolovně v Hranicích, a následně i v přidaném 
představení 16. listopadu. Následujících 20 repríz příběhu matky, dcery a bezdomovce, čeká na diváky v širokém okolí. V další, již třetí desítce 
repríz, uvádíme i úspěšnou komedii Dokud nás milenky nerozdělí, kterou uvidí diváci nejen v divadlech Bohumína, Valašského Meziříčí či Frýd-
ku-Místku, ale také v Hrabůvce, Kelči, v Soběchlebích a v dalších obcích.

Divadelní spolek Tyl Drahotuše má za sebou 
opět úspěšnou sezónu.

Letos jsme uvedli trochu ztřeštěnou kome-
dii, tak trochu i parodii na známou filmovou 
postavu Fantomase. Nikdy ale neměl manžel-
ku, která by se mu pletla do řemesla a s tou-
to zápletkou jsme letos bavili diváky v širo-
kém okolí.

Nenechali jsme si ujít možnost zahrát 
v rámci Anenské pouti v Drahotuších. To je pro 
nás vždy srdeční záležitost. Podmínky nejsou 
zrovna nejlepší jak pro divadelníky, tak pro di-

Divadlo Ventyl zahájilo VII. sezónu českou premiérou

Fantomasovi se pomalu loučí
váky. Pohodlí vždy rádi oželíme, jen když mů-
žeme zahrát tam, kde patříme a drahotušští se 
nám odměnili hojnou účastí.

Fantomasovi navštíví ještě tři obce a pak 
už zabalíme kostýmy, kulisy, abychom uvolnili 
místo pro novou hru. Co to bude se dozvíte 
později, necháme si chvíli napětí. Co však jis-
té je, že se opět pobavíte.

Nesmím zapomenout na vystoupení pod ši-
rým nebem na slavnostech v Hranicích u příle-
žitosti 850 let od první písemné zmínky o Hra-
nicích. Zábavnou hru „Napravená pýcha“, kte-

rou jste mohli vidět i v Drahotuších v minulém 
roce, zpestřila oslavy výročí.

Uznejte, nemáme čas si ani oddechnout. 
Ještě jsme neskončili a už se studuje nová hra. 
Možná vás napadá otázka, zda nejsme po se-
zóně unaveni. Musím přiznat, ano, jsme. Zkouš-
ky, tvoření kostýmů, kulis, pak štace (někdy ce-
lé víkendy), balení kulis, kostýmů, rekvizit a za-
se vybalování a pak znovu dovézt do zkušebny: 
to je kolotoč našich divadelních štací. Divadlo 
máme rádi a tradici Tylu chceme držet. „Káru 
potáhneme dál“! Pavla Tvrdoňová

Svoz SKO (směsný 
komunální odpad)

Svoz BRKO (biologicky rozložitelného komunálního odpadu) – den svozu v týdnu je shodný se současným dnem svozu SKO


