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Vážení čtenáři,
dnes bylo do dopisních schránek doručeno jubilejní čtyřicáté vy-
dání Drahotušských novinek. Je to 20 let, co se snažíme občany 
místní části Drahotuš informovat o dění v naší obci.

V červnu podepsal pan starosta Jiří Kudláček Smlouvu o dílo se 
zástupcem zhotovitele stavby na akci – Tělocvična Drahotuše, která 
bude sloužit nejen žákům školy, ale i široké veřejnosti. Do prosince 
2023 bude tělocvičná hotová a věřím, že všichni budeme spokojeni. 
Dne 9. června byla v Hasičské zbrojnici veřejnost seznámena s pláno-
vanou výstavbou Vysokorychlostní trati s úsekem, který je navržený 
v těsné blízkosti naší obce. Investorem je Správa železnic. Na jejich 
stránkách můžete získat bližší informace (www.spravazeleznic.cz).

V květnu jsme zprovoznili novou podobu internetových stránek 
Drahotuš (www.drahotuse.cz), kde se snažíme zveřejnit dostupné 
informace o dění v obci. Za podobu www stránek děkuji Ivoně Han-
zelkové, která intenzivně pracovala na jejich podobě.

Pokračování na straně 2
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Dne 9. 6. 2020 proběhlo veřejné projednání výstavba Vysokorychlostní tratě Praha – Brno – Ostrava/Břeclav. Zástupci Správy želez-
nic – investora akce představili přítomným občanům prezentaci plánované výstavbu VRT. Celou prezentaci si můžete prohlédnout na 
stránkách www.drahotuse.cz nebo na odkazu https://datashare.spravazeleznic.cz/index.php/s/PQMaj1pJePJb8Yd.

V této době jsou zpracovány dvě varianty umístění vysokorychlostní tratě V2 a V3. Bližší informace k plánované trati vám podají 
pracovníci Správy železnic, nebo městský architekt Marek Kuchta.

Výstavba Vysokorychlostní tratě (VRT)

Pokračování ze strany 1
Na internetových stránkách je mimo jiné prezentace VRT, která 
má procházet mezi Drahotušemi a Klokočím.

Na dětské hřiště u nádraží se bude instalovat nový dětský prvek, 
který vidíte na fotografii. Jak jste si jistě všimli, na několika zábra-
dlích v obci nám zpříjemňují život kvetoucí truhlíky. Za starost o ty-
to truhlíky děkuji paní Míčkové, Pražákové, Koutné, Detvay a paní 
Tománkové. Myslím si, že každá drobnost, která zkrášlí naší obec, 
nám všem dělá radost. A výše jmenované dámy se o truhlíky celé lé-
to starají. Patří jim velké DÍKY.

V Drahotušských novinkách je spousta pozvánek na kulturní ak-
ce, které se konají v Drahotuších nejen o pouti, ale i v září a v říj-
nu. Prosím, najděte si čas a podpořte snahu všech, kteří chtějí oži-
vit společenský život v obci. Na veškeré akce jste srdečně zváni.

Přeji všem slunečné, klidné a pohodové léto...
Vlasta Zapatová, předsedkyně OV Drahotuše
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Oprava křížů pokračuje
I v roce 2022 město Hranice opravuje památky místního významu v Drahotuších. Tento rok byly restaurovány socha Panny Marie 
před kostelem sv. Vavřince a kříž v Zahradní ulici.

Socha Panny Marie kvůli svému nebezpečné-
mu náklonu a rozpadajícímu se základu mu-
sela být demontována a odvezena do restau-
rátorské dílny. I když socha není kulturní 
památkou, restaurovali ji restaurátoři s li-
cencí Ministerstva kultury ČR, kteří pracují 
výhradně na kulturních památkách. Soše byl 
zhotoven nový základ, popraskané schody 
byly také opraveny. Socha prošla očištěním 
od černých biologických deponií a byl barev-
ně zvýrazněn nápis na soše. V neposlední řa-
dě Panně Marii byla pozlacena její svatozář 
24 kt plátkovým zlatem. Všechny provedené 
práce stály 176 100 Kč.

Kříž v Zahradní ulici byl na začátku května 
odvezen do restaurátorské dílny a to z důvo-
du zatékání do základů kříže. Proto se základ 
pod kříž v kopcovitém terénu musí zhotovit 
nový. Během restaurování bude kříž jeho 
podstavech očištěn, dotmelen v místech vel-
kých defektů, kovové části samotného kříže 
budou natřeny kovářskou černí a korpus ne-
bo-li podobizna Ježíše bude pozlacena 24 kt. 
plátkovým zlatem. Kříž by se měl navrátit na 
své místo v průběhu měsíce září. Městu Hra-
nice se podařilo na obnovu kříže získat dota-
ci z Olomouckého kraje ve výši 30 000 Kč. 
Provedené práce by měly stát dle uzavřené 
smlouvy se zhotovitelem 147 050 Kč.
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FARNOST DRAHOTUŠE
CO JSME PROŽILI:
Pouť na poutní místo Suchdol – Jednov 
a Kalvárii v Jaroměřicích u Jevíčka
Lurdy, Fatima, Santiago de Compostela... 
to jsou světově známá poutní místa. Ne-
musíme však chodit až tak daleko, i v naší 
zemi jsou místa, kam naši předkové puto-
vali, kde chodili prosit nebo děkovat... 
Jednu květnovou sobotu se autobus pout-
níků z Drahotuš a okolí vydal na poutní 
místo Suchdol – Jednov. Z této vesnice 
shodou okolností pochází náš kněz P. Mi-
chal Zahálka, který byl tudíž našim spoleh-
livým průvodcem.

U pramene nedaleko obce Suchdol, který 
byl považován za uzdravující, byla nejprve 
umístěna dřevěná socha Bolestné Panny 
Marie, pak vznikla malá kaplička. Poté, co se 
stala vyhledávaným cílem poutníků, rozhodl 
majitel suchdolského panství, klášter klaris-
ek v Olomouci, o vybudování nového svato-
stánku: nejprve kaple, která by potom slouži-
la jako presbytář většího kostela. Stavba 
kaple byla zahájena roku 1763 a dokončena 
roku 1765. V roce 1782 však byl klášter zru-
šen, a tak k dobudování kostela došlo až v le-
tech 1807 – 1810. 

Kdokoliv do Jednova přichází, může se 
pomodlit v kostele před milostným obrazem 
Panny Marie. Po modlitbě a občerstvení du-
cha se lze odebrat ke kapličce sv. Markéty, 
kde je studánka s léčivou a čistou vodou.

Mariánská zahrada vedle fary je místem 
meditace, kde se člověk může na chvíli za-
stavit, vychutnat si krásné prostředí, po-
přemýšlet o svém bytí a načerpat síly do 

dalšího putování svého života. Hlavní pouť 
se zde koná každoročně první červencovou 
neděli.

Více na webu www.farnostsuchdol.eu.

Kostel Navštívení P. Marie – Jednov, před kostelem kaplička se studánkou

Kostel Navštívení P. Marie – Jednov (interiér) Mariánská zahrada – Jednov
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Úmrtí
v roce 2021
 
Jaroslava Trnová, nar. 1949
Miroslava Mansbartová, nar. 1962
Štěpánka Černá, nar. 1927
Ján Matis, nar. 1952
Josef Havlíček, nar. 1946
Josef Halla, nar. 1941
Viktor Sedláček, nar. 1944
Ilona Šromová, nar. 1974
Marie Doležálková, nar. 1934
Alena Neubauerová, nar. 1959
Josef Fojtík, nar. 1931
Vendelin Tóth, nar. 1943
Antonín Uřinovský, nar. 1945

Poutní místo Kalvárie v Jaroměřicích u Jevíčka

1. sv. přijímání v DrahotušíchNoc kostelů – varhanní koncert

Na samém okraji Pardubického kraje, 
nad Jaroměřicemi stojí jedno z nejkrásněj-
ších poutních míst v ČR – Kalvárie. Vznikla 
před 300 lety jako kopie chrámu Božího hro-
bu v Jeruzalémě. Kalvárii nechal vystavět ba-
ron Michal Šubíř z vděčnosti za šťastný konec 
těžkého porodu jednoho ze svých dětí. Pro-
jekt vypracoval slavný architekt Jan Blažej 
Santini. Více informací si můžete přečíst na 
www.kalvariejaromerice.cz.

Noc kostelů
10. června jsme se zapojili do celorepubli-
kové akce „Noc kostelů“, která v České re-
publice probíhá již od roku 2009.

Po mši svaté následoval koncert, na kte-
rém zazněly varhanní skladby v podání paní 
učitelky Mgr. Evy Lýskové a žáků hudební 
školy Ostrůvek snů. Mnozí návštěvníci vyu-
žili také možnost prohlídky Lurdské kaple 
nebo vystoupali na věž kostela ke zvonům.

ZVEME VÁS:
Poutní mše sv. před kaplí sv. Anny

V neděli 24. 7. bude sloužena slavnostní 
mše svatá v 10 h na prostranství před kaplí 
sv. Anny na hřbitově. Po celý den pak bude 
možnost individuální prohlídky kaple.

Adorační den farnosti Drahotuše

Každoročně je 31. červenec v naší farnosti 
„adorační den“ – po celý den je možnost 
přijít do kostela a v tichu zde strávit libo-
volně dlouhou dobu.

Žehnání školákům

V neděli 4. 9. po mši sv. v 8 h bude uděleno 
požehnání školákům na začátku nového 
školního roku. Děti, přijďte i s aktovkami.

Poděkování za úrodu

Při nedělní mši sv. 25. 9. v 8 h proběhne 
slavnostní bohoslužba s bohatou dožínko-
vou výzdobou.

Pravidelné mše svaté v kostele sv. Vavřince:

v úterý v 8h
v pátek v 18h (v 17h – zimní čas)
v neděli v 8h

Program bohoslužeb je vyvěšen na hlavních 
dveřích kostela. Každý týden vychází tzv. 
„Infolist“ s aktuálními informacemi, tiště-
ná podoba je k dispozici v kostele, elektro-
nická na internetových stránkách farnosti 
www.farnostdrahotuse.cz.

Přeji Vám radost a pokoj v srdci.
Můžete se na mne obracet s prosbou o mod-
litbu, duchovní rozhovor nebo sloužení mše 
svaté (na konkrétní úmysl, za živou i zemře-
lou rodinu, na poděkování...).

P. Mgr. Michal Zahálka,
farář v Drahotuších,

Stříteži nad Ludinou a Jindřichově
Kontakt: tel. 603 314 038,

e-mail: fadrahotuse@ado.cz
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Krátce po jarních prázdninách do naší dra-
hotušské školy postupně přicházeli noví 
žáci z válkou zasažené Ukrajiny. Tato nová 
situace, která se týkala spousty dalších 
škol napříč naší republikou, nastolila 
spoustu otazníků pro všechny zúčastněné. 
Jak začlenit cizojazyčné žáky do tříd, do 
kolektivů a hlavně do českého školského 
systému? Jak pracovat s dětmi, které nám 
nerozumí, a my jim? S dětmi, které byly vy-
staveny dozajista velice nepříjemným a 
bolestivým situacím a musely se relativně 
rychle přizpůsobit novému a neznámému 
prostředí? Jak jsme zjistili z komunikace s 
kolegy z jiných škol, neexistuje univerzální 
návod na ideální řešení.

Každá škola pracuje dle svých možností. 
Naše škola těmto žákům poskytuje od po-
čátku výuku českého jazyka každý den dvě 
hodiny. Od konce března se znalost české-
ho jazyka u ukrajinských dětí rozvinula na-
tolik, že jsou schopné se domluvit s učiteli, 
spolužáky, ale i v mimoškolním prostředí. 
Čtou české texty, píšou latinkou, a jak mi 
řekla před pár dny jedna žákyně z 8. třídy, 
začíná zapomínat ukrajinské pojmy a na-

skakují jí na mysl ty české. V ostatních 
předmětech je situace velice náročná hlav-
ně pro vyučující, kteří netuší, jaké učivo 
měly děti probrané, jakou formou, jaké 
jsou jejich limity a omezení.

Školský systém na Ukrajině je značně ji-
ný než u nás. Proto největší oříšek čeká 
české školství s prací s těmito žáky od září 
nového školního roku. Například místo de-
víti tříd jich mají dvanáct. Místo známko-
vání 1–5 mají bodový systém 12–1, při-
čemž 12 je rovno naší jedničce a 1 pětce. 
Některé děti k nám přišly z velkých škol 
v Kyjevě či Charkově, jiné z vesnické malo-
třídky v Zakarpatí. Každopádně každý z žá-
ků si nese svůj osobní příběh, který je 
schopný po pár měsících v Česku vyprávět. 
Mnozí mi své příběhy v hodinách češtiny už 
vyprávěli a věřte, že jsou silné. 

Všichni doufáme, že se situace uklidní na 
všech frontách. Že děti, které tu zůstanou, 
rychle naskočí do rozjetého vlaku, který si 
dobrovolně nevybraly, a že pasažéři je ne-
chají přisednout. Pevně věříme, že spolu při 
cestě za vzděláním najdou společnou řeč 
a možná i obohacující přátelství.

Schválené granty
z Mikroregionu Hranicko
P  Oslavy k 110. výročí otevření nové škol-

ní budovy

Schválené granty
Městského úřadu Hranice
P  Oslavy k 110. výročí otevření nové škol-

ní budovy – ZŠ
P  Věda je zábava – MŠ
P  Pojďme zahnat nudu – MŠ
P  Pravidel se nebojíme, na silnici vyrazíme 

– ZŠ
P  Zvířata, jak je neznáte – MŠ
P  Náš kousek přírody v MŠ
P  Vybíjená s úsměvem – ZŠ
P  Květiny, rostliny a zvířata kolem nás – MŠ
P  Voda jako zdroj energie – MŠ

PaedDr. Alena Balódyová

Noví žáci z Ukrajiny Škola slaví 110 let

Granty
ZŠ a MŠ Hranice IV – 
Drahotuše pro rok 2022

Poslední zářijovou sobotu se naše draho-
tušská základní škola obleče do svátečního. 
V letošní roce totiž uplyne 110 let od ote-
vření školní budovy. Žáci a zaměstnanci za 
podpory grantových programů města Hra-
nice, Mikroregionu Hranicko a velké pomo-
ci Osadního výboru Drahotuše připravují 
důstojnou narozeninovou oslavu tohoto 
významného jubilea. Zveme proto všechny 
absolventy, rodiče, prarodiče, tety, strýce, 
současné, bývalé i budoucí žáky, aby v so-
botu 24. září přišli slavit s námi. 

Návštěvníci si budou moci prohlédnout 
nejen dnešní školu, současné pomůcky, 
učebnice a projekty, ale budou také moci 
nahlédnout do historie školy a zavzpomínat 
na svoje školní léta. Bohatý kulturní pro-
gram zahájí vystoupení našich žáků. Děti 
i dospělé jistě pobaví a možná i očaruje kou-
zelnice Radana. Společně s hudební skupi-
nou P&P, tvořenou duem Petra Hrozová a Pa-
vel Sedlák, vystoupí někteří absolventi dra-
hotušské školy. K poslechu a k tanci zahraje 
také mladá kapela Last Minute, jejíž členem 
je bývalý žák Filip Kúdelka. Večer se školní 
hřiště promění v letní kino a oslavy zakončí 
promítání filmu Zátopek. Během odpoledne 
budou mít všichni, kdo chtějí škole popřát 
k výročí, možnost vytisknout si pamětní list 
na historické tiskárně nebo si nakoupit na 
malém jarmarku dětských prací.

Věříme, že se oslava naší „110leté dámy“ 
vydaří, a srdečně Vás zveme, abyste si přišli 
užít den zábavy, krásných setkání a vzpomí-
nání. Za přípravný tým oslav

Mgr. Hana Kučerová
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Olympijský víceboj

12:30–18:00 
prohlídka školy, výstava historických materiálů, 

tisk pamětních listů
14:00–17:00 

prohlídka polytechnické učebny v budově osadního výboru
14:00  

vystoupení žáků na školním dvoře
15:30  

magická show kouzelnice Radany
17:15  

koncert skupiny P&P (Petra Hrozová a Pavel Sedlák) 
s absolventy školy

18:30  
Filip Kúdelka (absolvent školy) s kapelou Last Minute

cca 20:00 
Letní KINO NA KOLEČKÁCH – film Zátopek

Občerstvení zajištěno.
 

Srdečně Vás zveme na společně strávené

odpoledne plné zábavy a vzpomínání.

Změna programu vyhrazena.

Program oslav 110. výročí

otevření školní budovy 

v Drahotuších 24. září 2022

V letošním školním roce se žáci drahotušské 
školy zapojili do plnění 8 disciplín Olympij-
ského diplomu. Cílem nebylo soutěžit o nej-
lepší výkony, ale zapojit každého žáka a po-
vzbudit jej ke sportovní aktivitě.

 V hodinách tělesné výchovy žáci absol-
vovali disciplíny testujících rychlost, oheb-
nost, vytrvalost, sílu, hbitost, rovnováhu, 
silovou vytrvalost a výbušnost. Výsledky 
dětí se zaznamenávaly do adminu a mohla 
tak být ve spolupráci se společností Spor-
tAnalytik vytvořena pohybová analýza, jejíž 
výsledky se objeví na Olympijských diplo-
mech, které děti obdrží na konci školního 
roku.

Účastí v soutěži jsme si zajistili postup 
do slosování o sportovní vybavení od spo-
lečnosti Sportissimo. Štěstí se na naši ško-
lu usmálo a my se můžeme těšit z jedné 
z hlavních cen Sazky Olympijského více-
boje, a to sportovního vybavení v hodno-
tě 20 000,– Kč. Nové sportovní pomůcky 
nám pomohou zpestřit výuku tělesné vý-
chovy a podpořit zájem dětí o pohyb.

 Sportovní úspěchy a aktivní pohyb ma-
jí vnášet do života radost a stát se přiroze-
nou součástí úspěšného mladého člověka. 
Tuto myšlenku se snažíme naplňovat v na-
šich hodinách.

Mgr. Iveta Mertová
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Kufr plný knih

Škola v přírodě 2.A a 2.B

Ve 2. pololetí letošního školního roku se drahotušská školka 
a škola zapojily do zajímavého projektu nazvaného „Kufr plný 
knih“. Nápad představit současné knihy pro děti a mládež ve škol-
kách a školách hranického regionu zrealizovala pracovní skupina 
pro čtenářskou gramotnost MAP Hranicko pod vedením Mgr. Dag-
mar Pospíšilové, ředitelky drahotušské ZŠ a MŠ. Do tohoto projek-
tu, financovaného z prostředků MAP, se zapojily jako koordinátor-
ky i Bc. Michaela Matějková, vedoucí učitelka MŠ, a Mgr. Ilona 
Adámková, Ph.D., učitelka v naší ZŠ. 

Podstatou akce je putování celkem pěti kufrů s knihami napříč 
školkami a školami, kde zůstávají vždy dva měsíce. Každý kufr má ji-
ný obsah knižních titulů, je pro ně ovšem společné, že se většinou 
jedná o novinky z tvorby českých i zahraničních autorů. Do Draho-
tuš již přicestovaly dva kufry – jeden určený dětem ze školky a dru-
hý pro žáky 2. stupně ZŠ. Knihy byly využity ve vyučovacích hodi-
nách a ve čtenářských dílnách, žáci si je ale mohli vypůjčit i domů. 

Na školu v přírodě se druhé třídy připravo-
valy již od podzimu 2021. Tématicky byla za-
měřena na ekologii a ekosystémy. Vybrali 
jsme si středisko ekologické výchovy Švag-
rov, které se nachází v nádherném prostředí 
CHKO Jeseníky. Nově postavená budova je 
obklopena lesy, kolem protéká neustále 
zurčící potok a obklopuje ji nekonečné ti-
cho. V námi vybraném květnovém termínu 
nám přálo i krásné slunečné počasí.

Po příjezdu jsme se ubytovali na poko-
jích a šli se seznámit s rozlehlou budovou. 
Každý pokoj měl nejen číslo, ale i název 
podle bylin, ptáků, nebo brouků (zběhov-
ce, mateřídoušky, ťuhýci, modřinky, maj-
ky, střevlíci …). Na dopolední i odpolední 
program jsme se scházeli ve včelíně, někdy 
jsme se přesunuli do roubenky. Šatnu jsme 
měli u stonožky a jídelnu v borůvčí. 

Každý den začínal snídaní bohatou na vý-
běr. Po úklidu pokojů jsme měli s Radimem, 

Kryštofem, Kačkou a Péťou dopolední pro-
gram a po obědě i odpolední program.

Naplní programů bylo poznávání les-
ního společenství, objevování živočichů a 
rostlin ve vodě (jezírku) a na louce. Ve 
čtvrtek nás paní kuchařky vybavily řízkem 
a vydali jsme se na celodenní putování po 
švagrovské ekostezce. Nejprve nás čekal 
nekonečný kopec, po jehož zdolání jsme 
si všichni vydechli. Ekostezka má celkem 
dvanáct zastavení. Nejdéle jsme se zdr-
želi u útulny Zdeňka, kde jsme si v kotlíku 
uvařili čaj z rostlin, které jsme nasbírali 
po cestě.

Na jednotlivých zastávkách jsme se uči-
li poznávat stáří stromů, odhadovat počasí 
(podle vlaštovek, pavouků, skřehotání 
žab, mraků, červánků, rosy, ....), poznávat 
hmyz (kobylky a sarančata, majku, bejlo-
morku bukovou, datla – jak dostává hmyz 
z kmene stromu, …). Dověděli jsme se, co 

to je doupný strom, bod záchrany a hlavně 
si zahráli spoustu her. Ve středu odpoledne 
si každý upletl košík z pedigu, který si od-
vezl domů.

Na závěr pobytu nás navštívil děd Pra-
děd, který děti pasoval na strážce vody, le-
sa a louky. Každý strážce dostal úkol: 
strážci lesa budou po návratu domů chodit 
dva týdny do lesa bez mobilu a budou se 
koukat kolem sebe. Strážci vody budou dva 
týdny šetřit vodou – sprchovat se tak, že 
voda poteče pouze dvě minuty. Strážci lou-
ky nebudou do ničeho kopat, nic nebudou 
na louce trhat a ničit.

Naučili jsme se zde spoustu dovedností, 
hodně se dověděli, pochutnali si na výbor-
né stravě, ale hlavně jsme si celý týden 
krásně užili. Věříme, že děti získaly velké 
množství nových informací, které u nich 
probudí hezký vztahu k přírodě. 

Bronislava Hradilová

Hlavním smyslem této aktivity je podpora čtenářské gramot-
nosti. Té se u nás v Drahotuších soustavně věnujeme, proto bude-
me v tomto přínosném projektu rádi pokračovat také v příštím 
školním roce. Mgr. Ilona Adámková, Ph.D.
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Zpestřujeme výuku
našich žáků
Drahotušská škola pravidelně pořádá dopravní soutěž pro všechny 
své žáky, aby si osvojovali bezpečnostní a dopravní pravidla. S tou-
to akcí nám pomáhá Městská policie Hranice a Střední zdravotnická 
škola Hranice. Jejich profesionální přístup je zárukou úspěchu. 

Dalším velkým projektem je Zdravá 5, která se týká správného 
stravování a zdravého životní stylu. Každoročně vaříme, připra-
vujeme, stolujeme. Dvakrát se nám podařilo vyhrát celostátní ko-
lo a užít si prodloužený víkendový pobyt v ekocentru v Příbrami. 
V letošním roce jsme se zapojili s 19 týmy. Úkolem bylo připravit 
jeden slavnostní pokrm, který splňuje zásady Zdravé 5, protože 
soutěž slavila 10leté výročí od jejího založení. 

Věnujeme se i dalším výukovým programům zaměřeným na jed-
nodenní prožitkové akce s výukovou, výchovnou, ekologickou, kul-
turní, tvůrčí či sportovní náplní. Letos nás nadchly tyto aktivity: pře-
čerpávací elektrárna Dlouhé stráně, Svět techniky v Ostravě, Vysoko-
pecní okruh v Dolních Vítkovicích, Ruční papírna ve Velkých Losinách, 
Hvězdárna a planetárium Brno, podzemí Zelného trhu v Brně, Ná-
rodní divadlo v Praze, Botanická zahrada v Praze, tropický skleník 
Fata Morgana, Poslanecká sněmovna, Senát ČR a jeho prostory Vald-
štejnského paláce, ale i bruslení, lyžování a spousta dalších akcí. 

Všechno, co společně s žáky děláme, děláme rádi!
Bc. Lenka Kopřivová

Rok v drahotušské školce
Rádi bychom se s Vámi podělili o to, co se 
v naší školičce za celý rok událo. Jsme rádi, 
že jsme opět mohli uspořádat naše tradiční 
akce, které se v minulých letech nemohly 
konat z důvodu covidu. 

Školní rok jsme zahájili pobytem na 
školce v přírodě ve Středolesí. Nevynechali 
jsme Halloween, mikulášskou a vánoční be-
sídku, prosincové spaní, karneval, návště-

vu knihovny, čarodějnice, lesní pedagogi-
ku a kromě divadelních představení v naší 
školičce jsme navštívili „opravdové“ diva-
dlo v Novém Jičíně.

Letošní rok jsme obohatili o návštěvu 
Snoezelen v Olomouci, kde se děti pro-
střednictvím všech smyslů učily poznávat 
věci kolem sebe. Navštívili jsme Planetá-
rium v Ostravě. Děti se hravou formou do-

zvěděly, co můžeme vidět na obloze. Pro-
tože zima byla letos skoupá na sníh, užili 
jsme si Sněhulákový den s papírovým sně-
hem v prostorách naší školky. Vymysleli 
jsme Den naruby a děly se věci. Ráno jsme 
si popřáli dobrý večer. Děti chodily do 
školky po rukou a v oblečení naruby, kníž-
ky jsme si prohlíželi naopak, zkrátka celý 
den byl jinak a děti odcházely domů s po-
zdravem dobrý den. Velkou radost si děti 
užily při tvoření orgonitu, vlastnoručně 
vyrobený přívěsek si odpoledne odnášely 
domů.

Netradičně jsme zorganizovali oslavu 
Dne matek. Vystoupení pro maminky se 
uskutečnilo na zahradě mateřské školy. 
Děti si s maminkami zasoutěžily a společně 
si namalovaly dřevěnou kytičku. Podobně 
oslavíme i Den otců, který bude zakončen 
promítáním fotografií z jednotlivých akcí 
naší školky a zhlédnutím pohádky. A také 
nemůžeme zapomenout na dvojnásobnou 
svatbu se vším, co k ní patří, ve třídě Beru-
šek a Sluníček.

Pokud se budete chtít s naší mateřskou 
školou blíže seznámit, můžete navštívit na-
še webové stránky.

Jsou před námi prázdniny a my Vám 
všem přejeme hodně sluníčka a krásných 
zážitků se svými dětmi.

Kolektiv mateřské školy
v Drahotuších
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Sbor dobrovolných hasičů má k dnešnímu 
dni 60. členů, kteří se podle možností zú-
častňují akcí sboru a osadního výboru Dra-
hotuše.

V sobotu 19. 2. pořádal osadní výbor 
v rámci končin vodění medvěda, této akce 
se zúčastnilo 6 členů a hlavně nejdůležitěj-
ší role medvěda se zhostil náš náměstek 
starosty sboru bratr Václav Šnejdrla st.

Dne 26. 3. se 12 členů zúčastnilo škole-
ní zásahových jednotek okrsku ve Velké.

V sobotu 23. 4. náš sbor prováděl kaž-
doroční sběr kovového odpadu v naší obci, 
za účasti šestnácti členů jsme sesbírali 
2950 kg. Tady musíme poděkovat panu Da-
liborovi Hluchému a bratrovi Michalovi 
Dreiseitlovi za zapůjčení traktorů.

Dne 1. 5. sbor spolupořádal s okrskem 
Drahotuše oslavu patrona hasičů sv. Floriá-
na se mší svatou ve zdejším kostele.

Dne 14. 5. pořádal sbor v Radíkova 1. ko-
lo soutěže požárních družstev (dříve okrs-
kové kolo). Této soutěže se zúčastnilo naše 
družstvo mužů, které se umístilo na krás-
ném 4. místě.

V sobotu 4. 6. pořádal osadní výbor na 
kluzišti dětský den, i této krásné akce se 
zúčastnili naši členové, kteří měli stano-
viště shod kuželek proudem vody ze džbe-
rovky. 

V letošním roce náš sbor slaví kulatiny 
a to 140. let od založení. Vše se nyní točí 
kolem těchto oslav, které proběhnou ve 
dvou dnech a to 16. 9. 2022 od 16:00 

Z činnosti SDH Drahotuše v 1. pololetí roku 2022

taktickým cvičením okrsku Drahotuše. Té-
matem cvičení bude dálková doprava vo-
dy z požární nádrže na náměstí ke zdejší 
škole a záchrana a evakuace dětí a perso-
nálu školy.

Další a ta hlavní část oslav proběhne 
v sobotu 17. 9. 2022 kdy naši členové 
v 10:00 budou mít sraz u zbrojnice, kde pro-
běhne focení členstva, v 11:00 se průvo-

dem s hudbou odebereme k soše sv. Floriá-
na (v parku u kostela). V 12:00 začne slav-
nostní valná hromada sboru. Na sledování 
cvičení a průvodu v rámci oslav 140. let 
SDH Drahotuše zveme všechny občany Dra-
hotuš a okolí.

Děkujeme za přízeň a podporu, a přeje-
me Vám všem krásné léto

Ladislav Koutný starosta SDH

Druhou říjnovou sobotu, tedy 8. 10. 2022 
se na dvoře u zdravotního střediska usku-
teční nultý ročník akce s názvem „Soused-
ský (vý)prodej ve Dvoře“, pod kterým si 
můžete představit něco jako bazar pod ši-
rým nebem. A chybět nebude ani zajímavý 
a hlavně originální doprovodný program 
(nejen) pro rodiny s dětmi!

Přihlášky přijímá paní Vlasta Zapatová 
na e-mailu zapatova@seznam.cz až do 
30. září. Bazar se bude konat v odpoled-
ních hodinách a jen za příznivého počasí, 
účast je zdarma, a pokud bydlíte v Draho-
tuších a chcete něco prodat nebo naopak 
koupit, přidejte se!

Ideálním prodejním artiklem jsou dět-
ské oblečení a boty, potřeby pro domác-
nost, dekorace, parfémy a jiná kosmetika... 
a také cokoliv, co vyrábíte doma sami! Více 
informací přineseme později, ale už teď se 
na všechny těšíme, protože hlavním cílem 
„Sousedského výprodeje“ je především se 
vidět, poznat nové sousedy a v klidu se po-
bavit s těmi starými.

 A pokud se nultý ročník uchytí, na pří-
ští rok máme v plánu jeho možný přesun 
do drahotušských ulic, abychom soused-

ské sbližování podpořili ještě víc! Pojďte 
do toho s námi!

 Mgr. Jana Kubáčová

SOUSEDSKÝ (VÝ)PRODEJ „VE DVOŘE“
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V sobotu 7. května 2022 se uskutečnil na le-
tišti v Drahotuších 11. ročník AIR AUTO MO-
TO VETERAN FEST, který se koná v dvouletém 
cyklu. Tentokráte byla pauza mezi ročníky 
bohužel delší z důvodu protipandemických 
opatření v minulém období. Jde o meziná-
rodní setkání historických vozidel do roku 
výroby 1980 spojené se soutěží elegance. 

Již od pátečního odpoledne se na letiš-
tě začali sjíždět majitelé těchto nablýska-
ných historických skvostů.

V sobotu dopoledne nám počasí nepřálo 
ale i přesto zde bylo k vidění 120 historic-
kých aut a motocyklů. Nejstarším vozem byl 
AJS 800 z roku 1926. Dále zde bylo k vidění 
i 30 historických kol s cyklistkami a cyklisty 
oblečenými v dobových kostýmech. 

Ve 13:00 vyrazili účastníci se svými na-
blýskanými miláčky na tradiční spanilou 
jízdu po trase Drahotuše – Hranice – Miloti-
ce nad Bečvou – Hustopeče nad Bečvou – 
Němetice – Kelč. Na náměstí v Kelči je přiví-
tal starosta města a davy nadšených divá-
ků. Pohostili je kávou a koláčky a starosta 
předal pohár pro vítěze divácké soutěže 
elegance. Poté se vozidla vydala zpět na le-
tiště do Drahotuš. Tam se v 17 hodin usku-
tečnilo slavnostní vyhlášení odborné a di-
vácké soutěže elegance a byly předány ce-
ny vítězům. Z aut zvítězil Buick rok výroby 
1930 majitele Petra Dostála. Z motocyklů 
se nejvíce líbil Ariel RH 500 OHV red Hunter 
rok výroby 1936 majitele Jaroslava Mičul-
ka. Cyklisté měli trasu kratší, ale také jeli 
přes Drahotuše do Hranic a kolem řeky Beč-
vy zpět na letiště. 

11. ročník AIR AUTO MOTO VETERAN FEST

Na letišti po celý den byly k vidění i mo-
torová a bezmotorová letadla. Návštěvníci 
shlédli ukázky motorové akrobacie a zá-
jemci o vyhlídkové lety byli nakonec také 
spokojení, protože odpoledne se již počasí 
umoudřilo a byla i pěkná dohlednost. Ge-
nerálním sponzorem celé akce bylo PP Au-
to centrum Hranice a zájemci si zde mohli 
vyzkoušet jízdu elektromobilem této firmy. 
I přes dopolední deštivé počasí se přišlo na 
letiště podívat 1300 diváků. Pokud si chce-
te atmosféru této akce připomenout, po-

dívejte se na https://www.youtube.com/
watch?v=ld0r_pY6e2M.

V srpnu 18. – 21. 8. 2022 bude na letišti 
v Drahotuších probíhat Evropská pohárová 
soutěž obřích akrobatických modelů leta-
del. Příznivci těchto modelů mohou přijít, 
podívat se a bude nachystáno i občerstvení. 

V září 9. – 11. 9. 2022 proběhne na le-
tišti akce Přátelské polétaní modelů obřích 
větroňů.

V říjnu 8. 10. 2022 proběhne tradiční 
Drakiáda. Ing. Petr Krejčiřík
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V minulých letech jsme Vám vždy popisovali, jak se vyvíjí život 
v Domě ELIM v Drahotuších. Nyní bychom Vám rádi přinesli příběh 
jednoho našeho obyvatele, abyste si dovedli představit, jak se 
u nás žije.

„Jmenuji se Milan a toto je můj příběh:
U každého člověka se to může v životě kdykoliv nějak seběh-

nout, že zůstane bez domova. V mém případě přišel znenadání ne-
zaviněný rozvod a já přišel téměř o vše, taky o střechu nad hlavou. 
Nakonec, aby toho nebylo málo, mi zakrátko odmítla pomoc s pří-
střeším i blízká rodina. Bylo toho na mne tehdy už trochu moc.

Avšak nedopadl jsem vůbec nejhůř, protože mi do cesty přišel 
azylový dům Elim. Už při první návštěvě v Drahotuších na mne za-
nechal dobrý dojem: milé prostředí, krásně upravený dvůr s nád-
hernou zahradou. Největším překvapením byl ovšem personál, 
vždy milý, pomáhající, přístupný, vstřícný a nejvýš pohostinný. 
Po krátké době mi bylo umožněno v domě ubytovat i má zvířata, 
která jsem měl provizorně u své rodiny v garáži. Velká klec mého 
papouška aru našla místo vedle jiné ptačí klece v místním obývá-
ku. Pro mé velké tropické ještěry a želvy jsme vyrobili velké terá-
rium. Měl jsem radost nejenom z toho, že mám svá zvířata u sebe, 
ale také že mohou být zpestřením života pro spolubydlící. Lidé 
zde v domě tvoří částečně jakousi komunitu. Jedná se o účelovou 
simulaci běžného bydlení v obytných domech se společnými pro-
storami.

Jednoho dne, a věřím že brzy, tento svůj krásný domov opus-
tím. Ale jsem si jist, že na něho nikdy nezapomenu, ale budu vždy 
a vděčně rád vzpomínat.“

Azylový dům Elim


