
Již třetím rokem působí v Drahotuších
skupinka mladých sportovců, kteří se vě-
nují stále oblíbenějšímu sportu, a to volej-
balu. Drahotuše reprezentujeme na turna-
jích v okolí pod názvem Volejbal
Drahotuše. Poctivě trénujeme několikrát

týdně po celý rok, v létě na hřišti za ško-
lou, v zimě v pronajaté hale v Hranicích.
Na většinu turnajů jezdíme se dvěmi
družstvy a dosahujeme stále lepších vý-
sledků. Za letošní půlrok máme na svém
kontě III. a IV. místo z turnaje ve Slavíči

nebo krásné umístění z volejbalového tur-
naje smíšených dvojic v Miloticích n. B.,
kde jsme z celkových 15. družstev vybo-
jovali po těžkých soubojích V. místo. První
víkend v srpnu nás čeká pořádání vlastní-
ho turnaje, letos již druhého ročníku
„DRAHOTUŠSKÉ SMEČE“, kde změří
své síly 10 družstev z Hranicka. Poté nás
čekají ještě další turnaje ve Velké, Slavíči,
Jezernici, Bělotíně a ve Všechovicích. Do-
ufejme, že se nám bude dařit tak, jak jsme
nastartovali sezónu a budeme bojovat
o přední příčky. Petr Podařil
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Děkujeme všem našim sponzorům a fa-
nouškům za velkou podporu v okresní fot-
balové soutěži. Tradičně na naše zápasy
chodí nejvíce diváků v celé soutěži. Po vý-
borné podzimní části jsme bohužel trochu
ztratili na síle, za což mohou i některá zra-
nění a tím neustále se měnící základní se-
stava mužstva. Protože čas nikdo nezastaví

a věkový průměr našeho mužstva je skoro
největší v soutěži, snažíme se omladit muž-
stvo a dáváme příležitost novým mladým
hráčům. Pokud máte zájem nebo víte o ně-
kom, kdo by si rád fotbal zahrál, můžete při-
jít na kterýkoli náš páteční trénink v sezóně
vždy po 17. hodině. Ing. Bohdan Lýsek

Sokol Drahotuše – oddíl kopané

V letošním roce budeme zajišťovat tra-
diční Anenskou zábavu na našem hřišti,
která se bude konat v sobotu 21. 7. 2007.
Máme objednáno několik výčepních pultů
a obrovský stan pro případ nepříznivého
počasí, což nám z technických důvodů bo-

hužel nedovolí uspořádat Anenský fotba-
lový turnaj. 

Přijďte nás podpořit i mimo sezónu
a prožijte pěknou červencovou noc! Těší-
me se na Vás! Ing. Bohdan Lýsek

Sokol Drahotuše – oddíl kopané

HASIČI OSLAVILI
125 LET

V červnu letošního roku oslavil draho-
tušský hasičský sbor 125 let svého trvání.
V rámci oslav se 29. června konalo velké
námětové cvičení okrsku a 30. června pak
slavnostní schůze sboru.

Kromě toho pořádal hasičský sbor dub-
na nultý ročník Velikonočního turnaje do-
spělých ve stolním tenise, za účasti 18. sou-
těžích a za podpory těchto firem: Presbeton,
HVH Komaxit, pila Palata, Trey + restaura-
ce U jelena, kamenictví Jarecký, malby
a nátěry Lešák Jan, zámečnictví Koutný.

Konečné pořadí: 1. místo – Ladislav
Koutný st., 2. Dušan Štěpán, 3. Martin
Hynčica, 4. Marián Staškovan.

Dne 21. dubna sbor uskutečnil tradič-
ní sběr kovového odpadu. Bylo sesbíráno
150 kg šrotu, pomáhalo 14 členů sboru.
Stroje byly opět zapůjčeny od firmy Pony
p. Sedláčka a od bratra Mačáka.

Dne 4. února zasahovala jednotka u požá-
ru kotelny rodinného domu v Lipnické ulici.

SOKOL DRAHOTUŠE – ODDÍL KOPANÉ

ANENSKÁ ZÁBAVA V REŽII FOTBALISTŮ

Petr Podařil ve spolupráci
s drahotušskými volejbalisty pořádá

pod společným názvem

VOLEJBALOVÝ TURNAJ
SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV

II. ročník
DRAHOTUŠSKÁ SMEČ

KDY: sobota 4. srpna 2007
KDE: hřiště za školou Drahotuše

V KOLIK: v 9:00 hod
Utkají se družstva Drahotuš,

Slavíče, Jezernice, Hranic, Opatovic,
Všechovic, Bělotína, …

Více informací na adrese:
www.volejbaldrahotuse.tym.cz

Občerstvení zajištěno!
Všechny srdečně zveme.

VOLEJBAL V DRAHOTUŠÍCH

DRAHOTUŠSKÉ
NOVINKY

ČÍSLO 9 LÉTO 2007

Milí občané,
právě jste dostali do Vaší domácnosti

letní vydání Drahotušských novinek 2007.
Na tomto místě se Vás snažíme infor-

movat o tom, co se v Drahotuších v letoš-
ním roce bude dít.

Jak jste si jistě všimli, práce na kanalizaci
obce již začaly, na konci prázdnin se budou
ke kanalizaci připojovat první domy v Hra-
nické ulici. Věřím, že se nám podaří překonat
problémy spojené s výstavbou kanalizace
a v roce 2009 bude celá obec napojena.

Jedna z investic Města Hranice je re-
konstrukce sociálního zařízení v Základní
škole v Drahotuších s přístavbou místnos-
tí pro úklid. Děti měly z tohoto důvodu
prázdniny o týden dřív. Všechny práce bu-

dou hotovy do konce prázdnin, takže naše
děti 3. září nastoupí do připravené školy. 

Na náměstí Osvobození se pracuje na
rekonstrukci chodníků a v podzimních mě-
sících se bude pokračovat s rekonstrukcí
chodníku okolo celého kostela. Myslím si,
že náměstí je chloubou obce a tuto opravu
si chodníky zaslouží.

Poslední větší investiční akcí v Drahotu-
ších je dobudování chodníků na hřbitově.

Věřím, že všechny chodníky na hřbitově
budou v letošním roce hotové a ještě nám
přibude pár laviček pro odpočinek. Dále
se v tomto roce zadává studie projektu na
multifunkční zařízení v Drahotuších. 

Toto je stručný přehled toho, co se v le-
tošním roce má v Drahotuších změnit. 

Kromě těchto investičních akcí se v ob-
ci provádí průběžná údržba komunikací,
chodníků, zeleně a osvětlení. Snažíme se,
aby život v obci byl pro všechny občany
příjemnější.

Dovolím si zabrousit i do vzdálenější
budoucnosti. V příštím roce, ve dnech 20.
června až 22. června 2008, se budou ko-
nat obecní oslavy k první písemné zmínce
o obci (první písemná zmínka pochází dle
sdělení Státního okresního archivu z roku
1278). Věřím, že mnoho občanů pomůže
s přípravami těchto oslav a bude to pro
všechny příjemná možnost k setkání.

Přeji pěkné prázdniny
Vlasta Zapatová 

předsedkyně Osadního výboru Drahotuše



DRAHOTUŠSKÉ NOVINKY STRANA 3STRANA 2 DRAHOTUŠSKÉ NOVINKY

Otázka č. 1: Kdy se mám připojit na
kanalizaci?

Odpověď: 
Po vybudování kanalizačního řadu,

včetně odbočení, a příslušné čerpací stani-
ce, budou vlastníci nemovitostí informo-
vání o možnosti připojení jejich nemovi-
tosti na kanalizaci. 

Pro bezproblémové zhotovení přípojky
Vám společnost VaK Přerov, a.s., sděluje
tyto podstatné informace:

1. Vyplňte Žádost o povolení k napo-
jení kanalizační přípojky a spolu s kopií
projektové dokumentace přípojek navštiv-
te provozní společnost Vodovody a kanali-
zace Přerov, provoz Hranice, která Vás
„zaregistruje“ do systému. (V případě Va-
šeho zájmu Vám ochotně poskytne další
informace k postupu napojení přípojky). 

2. V případě nejasnosti při způsobu na-
pojení na kanalizaci (odbočení) Vám bude
nápomocen p. Ing. Roman Pilař, Voding
Hranice s.r.o., Zborovská 583, 753 01 Hra-
nice, tel. 581 675 211, který řídil zpraco-
vání projektového řešení.

3. Při provádění přípojky můžete pro-
vést zemní práce svépomocí či firmou dle
této nabídky nebo dle vlastních znalostí.
Vlastní položení potrubí a zkoušky těs-
nosti by však již měla provádět oprávněná
stavební společnost. Po stavební společ-
nosti požadujte Montážní list kanalizace
s datem připojení, Protokol o provede-
né zkoušce těsnosti a zaměření skutečné-
ho provedení vybudované přípojky. Tyto
dokumenty jsou potřebné pro přejímku
a kolaudaci přípojky a je nutné je také
předložit při uzavření Smlouvy o odvádě-
ní odpadních vod, která musí být sepsána
do 8 dnů od připojení. Smlouvu uzavírá
zákaznické centrum Vodovodů a kanaliza-
cí Přerov – podklady je možno předat na
provozu Hranice v ulici Čs. Legií 462.

4. Při realizaci přípojky je nutné splnit
následující požadavky:
– na kanalizační přípojku je počítáno s po-

užitím potrubí PVC KG – DN 150,
– pracovník Vodovodů a kanalizací, pro-

voz Hranice musí být přizván ke zkouš-
ce těsnosti a zároveň tuto přípojku
musí před záhozem zkontrolovat.
Upozorňujeme na důležitost dodržení

výše uvedeného postupu a povinnosti na-
pojení z důvodu vyvarování se sankcím za
neoprávněné vypouštění odpadních vod –
ze zákona č. 274/2001 Sb. vyplývá povin-
nost napojit se na kanalizaci, kde je vybu-
dována a je tedy ve Vašem zájmu napojit
se na vybudovanou splaškovou kanalizaci
s dokonalým čistícím zařízením co nejdří-
ve a vyhnout se tím případné penalizaci ze
strany státu.

Důrazně upozorňujeme, že se jedná
o splaškovou kanalizaci, proto je možno

napojit pouze splaškové vody – odpady
z kuchyní, koupelen, záchodů, prádelen,
ale v žádném případě dešťové vody ze
střech a zpevněných ploch. Budovaná ka-
nalizace a čerpací stanice jsou dimenzová-
ny pouze k odvádění splaškových odpad-
ních vod.

Kolaudování kanalizační přípojky musí
být provedeno nejpozději do 31. 12. 2009.
Pokud kanalizační přípojku nevybuduje-
te ve stanoveném termínu, budete muset
uhradit Městu Hranice náklady spojené se
zpracování projektové dokumentace (Viz
Smlouva o vzájemné součinnosti, kterou
stavebník uzavřel s Městem Hranice)

Otázka č. 2: Mohu provádět přípoj-
ku k nemovitosti svépomocí?

Odpověď:
Kanalizační přípojku si stavebník může

dle ustanovení § 160 odst. 3, 4 zákona č.
183/2006, stavební zákon, provést svépo-
mocí sám pro sebe, pokud stavebník zajis-
tí stavební dozor, není-li pro takovou čin-
nost sám odborně způsobilý. 

Při provádění přípojky můžete provést
zemní práce svépomocí či firmou. Vlastní
položení potrubí a zkoušky těsnosti by však
již měla provádět oprávněná stavební spo-
lečnost. Po stavební společnosti požadujte
Montážní list kanalizace s datem připoje-
ní, Protokol o provedené zkoušce těsnos-
ti a zaměření skutečného provedení vybu-
dované přípojky. Tyto dokumenty jsou
potřebné pro přejímku a kolaudaci pří-
pojky a je nutné je také předložit při uza-
vření Smlouvy o odvádění odpadních vod,
která musí být sepsána do 8 dnů od připo-
jení. Smlouvu uzavírá  zákaznické centrum
Vodovodů a kanalizací Přerov – podklady
je možno předat na provozu Hranice v ulici
Čs. Legií 462.

Otázka č.3: Co musím mít k provozu
stavby studny na zahradě, kterou po-
užívám jen na zalévání?

Odpověď:
Odběry podzemních vod ze studní vy-

budovaných před 1. 1. 1955, jde o tzv. his-
torické studny a byly realizovanány fyzic-
kou osobou mimo rámec její podnikatelské
činnosti: tyto odběry jsou povolené a k 1. 1.
2008 nezanikají. K těmto studním nemusí-
te mít žádné povolení, tj. není třeba mít
k odběru podzemní vody „papír“.

Odběry podzemních vod ze studní vy-
budovaných po 1.1.1955, realizované fyzic-
kou osobou mimo rámec její podnikatelské
činnosti na základě platného povolení k od-
běru podzemní vody, které musí mít v tom-
to případě podobu individuální správního
aktu (tzn. je třeba mít k odběru podzemní

vody „papír“, popř. alespoň jeho vydání
prokázat). Pokud povolení ke stavbě vod-
ního díla a povolení k nakládání s vodami,
spočívající v jejich odběru, nemáte, musí-
te požádat příslušný vodoprávní úřad, tj.
Městský úřad Hranice, odbor životního
prostředí, o toto povolení. Nezáleží na ja-
kosti odebírané podzemní vody. Pokud
odebíráte, musíte mít povolení. 

Nezáleží na jakosti odebírané vody.
Pokud máte na odběr podzemní vody

pro zásobování domácnosti pitnou vodou
nebo v rozhodnutí uvedenou podobnou
formulaci a dané povolení bylo vydáno
před účinností zákona č. 254/2001 Sb., tj.
před 1.1. 2002, tak toto povolení Vám ne-
zaniká. Povolení, v němž je uvedeno vy-
užití podzemní vody pro užitkové účely, je
třeba prodloužit žádostí podanou na MěÚ
Hranice, odboru životního prostředí, do
30. 6. 2007.

K žádosti o povolení odběru podzemní
vody dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., v plat-
ném znění, o dokladech žádosti o rozhod-
nutí nebo vyjádření a o náležitostech po-
volení, souhlasů a vyjádření vodoprávního
úřadu, přiložíte:
– kopie katastrální mapy území, jehož se

povolení týká, včetně zakreslení místa
odběru podzemní vody,

– vyjádření osoby s odbornou způsobi-
lostí, včetně zhodnocení původu vody
(mělký či hlubinný oběh), možnosti
a rozsahu ovlivnění okolních zdrojů
podzemních vod a návrhu minimální
hladiny podzemních vod, pokud toto
nakládání může mít za následek pod-
statné snížení hladiny podzemních vod,

– prohlášení, že projektová dokumenta-
ce, včetně stavebního a kolaudačního
rozhodnutí, se nedochovala, a že stavba
je určena účelu, pro který je svým sta-
vebně technickým uspořádáním vyba-
vena, nebo kopii povolení stavby vod-
ního díla a kolaudačního rozhodnutí,
pokud se tyto dokumenty dochovaly.
Povolení k odběru podzemní vody by si

občané měli vyřídit do 1. 1. 2008.

Otázka č. 4: Jak je otevřen sběrný
dvůr?

Odpověď:

PROVOZNÍ DOBA 
Pondělí ZAVŘENO
Úterý 9:00 – 17:00 hod.
Středa 9:00 – 17:00 hod.
Čtvrtek 7:00 – 14:30 hod.
Pátek 7:00 – 14:30 hod.
Sobota 8:00 – 12:00 hod. 
Polední přestávka: 12:00 – 12:30 hod.

Odbor životního prostředí MěÚ Hranice

Milí přátelé naší drahotušské školy,
léto je tady a nám, školákům, nastává

čas bilancování. Ohlédněme se tedy spo-
lečně za uplynulým školním rokem a zhod-
noťme, co vše se nám podařilo realizovat.

To, že škola má pozměněný název, asi
většina z vás zaregistrovala. Jsme tedy ZŠ
a MŠ Hranice, příspěvková organizace, Hra-
nická 100, 753 61 Hranice IV-Drahotuše.

To, že naše ZŠ a MŠ sídlí ve třech budo-
vách základní školy, mateřské školy a škol-
ní jídelny, také všichni víme.

To, že se snažíme rozvíjet v dětech je-
jich přirozenou inteligenci a nadání pova-
žujeme skutečně za své poslání.

Proto i nadále pokračuje a dále se úspěš-
ně rozvíjí spolupráce s Domem dětí a mlá-
deže Hranice, pod jehož hlavičkou pracuje
při naší základní i mateřské škole mnoho
kroužků – vybíjená, fotbal-florbal, netradič-
ní výtvarné techniky, keramika, dívčí klub,
hrátky se slovy, hrátky s písmenky, cvičení
z matematiky a češtiny pro deváťáky, krou-
žek pro předškoláky, hrátky s angličtinou,
angličtina hrou, hra na flétnu, country tance.

Nelze opomenout elokované pracoviště
Základní umělecké školy Hranice. Společ-

ně organizujeme malé koncerty, slavnost-
ně otevíráme vernisáže v drahotušské kni-
hovně, vystupujeme na kulturních akcích
pořádaných ať již školou nebo KRPŠ při
našem zařízení.

Díky tomu, že naši pedagogové prošli
kurzy kritického myšlení, se ve vyučova-
cích hodinách v čím dál větší míře objevují
nové metody práce – skupinová práce, čin-
nostní výuka, mnohá témata jsou zpracová-
na žáky v krátkodobých i dlouhodobých
projektech. Dochází k integraci předmětů,
což přináší velké oživení školní práce a sa-
mi žáci se učí pracovat s encyklopediemi,
slovníky, internetem. Vyhledávají a zpraco-
vávají nejrůznější poznatky. Tímto směrem
jsme již vykročili velkým krokem vpřed.

Směrem kupředu nás posunula také
tvorba vlastního školního vzdělávacího
programu. Nazvali jsme jej „Draška“ = dra-
hotušská škola. Jeho zpracování provázela
řada úskalí, ale nakonec jsme se dobrali
snad úspěšného cíle. Zda se nám skutečně
dobře povedl, zhodnotí již v příštím škol-
ním roce žáci 1. a 6. ročníku. Žáky čekají
nejenom nové barevné učebnice a pracovní
sešity, které odpovídají nejmodernějším

potřebám dnešní doby, ale i rozšířená vý-
uka cizích jazyků, informatiky a nově zave-
dený předmět pracovní vyučování. 

Výukou prostupují besedy, exkurze,
návštěvy divadelních a filmových předsta-
vení, výlety, školy v přírodě, nadstandard-
ní výuka plavání, lyžařský výcvik.

Co jsme ještě nabídli? 
Chvilky relaxace ve víceúčelovém spor-

tovním areálu za školou, jehož tvář se ne-
ustále vylepšuje. Všichni, nejen žáci naší
školy, si zde mohou zahrát fotbal, florbal,
házenou, vybíjenou, volejbal, tenis, …

Jaké jsou naše plány do budoucna?
Nově opravené a vymalované 1. patro

školní budovy, třídy vybavené novým na-
stavitelným školním nábytkem doplní
o hlavních prázdninách třídy ve 2. patře.

Velkou akcí letošních hlavních prázd-
nin bude kompletní rekonstrukce v sou-
časné době naprosto nevyhovujícího soci-
álního zařízení v celé školní budově.

V současné době je již zpracovaná stu-
die vybavení herních prvků na travnaté
ploše v areálu školního dvora.

Pro zpestření výuky jsou k dispozici dva
dataprojektory. Připravuje se obnova a zrych-
lení paměťové kapacity počítačů v počítačo-
vé učebně a jazykové učebně německého ja-
zyka, ze které se stává moderní multimediální
učebna odpovídající posledním trendům vy-
užití výpočetní techniky ve výuce. Postupně
rozšiřujeme nabídku výukových programů,
které výraznou měrou posilují zvládání
a procvičení získaných poznatků.

A čeho chceme hlavně docílit?
Toho, aby naši žáci navštěvovali školu

rádi a cítili se zde bezpečně, aby mezi uči-
teli, žáky i rodiči navzájem vládla atmo-
sféra vzájemné důvěry.

Zaměstnanci ZŠ a MŠ
Hranice-Drahotuše

Na zrekonstruovaném hřišti za místní Základní školou se pořád
něco děje. Pravidelně zde mívají trénink místní volejbalová druž-
stva, drahotušští fotbalisté, místní omladina na fotbálek či dvojice
na tenis. Hřiště je v provozu denně pro veřejnost od 8:00 do 20:00.
Můžete zde využít dvě volejbalové hřiště, hřiště pro tenis a malou
kopanou. Na své si přijdou i hráči basketbalu, na ně čekají v ce-
lém areálu čtyři basketbalové koše. Třikrát týdně se zde konají hry
malé kopané drahotušských fotbalistů, téměř každý den v odpo-
ledních hodinách jsou zde k vidění tréninky místních i hranických
volejbalových družstev a v neposlední řadě přibývá i zájemců o te-

nis, kde na požádání u správce hřiště vám budou zapůjčeny teni-
sové sloupky a síť. Z tohoto důvodu náhlého objednání kurtu byly
zřízeny stránky, kde můžete nahlédnout, zda se ve vámi žádanou
dobu na hřišti bude něco dít. Tyto stránky jsou denně aktualizová-
ny a jsou umístěny na adrese www.drahotuse.unas.cz/hriste. Zde
je také uveden kontakt na správce hřiště, u kterého si můžete hřiš-
tě na danou dobu rezervovat. V době školního vyučování bude
hřiště pro veřejnost otevřeno od 15 h do 20 h. Je možné si i hřiště
pronajmout pro konání různých sportovních akcí.

Petr Podařil, správce hřišt

Pouť ke cti sv. Anny bude v neděli 22. července. Slavnostní mše svatá na podiu před
kostelem sv. Anny bude v 10:00 hodin.

Celostátní setkání mládeže v Klokotech u Tábora od 13. do 19. srpna. Je třeba se
přihlásit. Někteří z Drahotuš již přihlášeni jsou. Mladé čeká spousta zajímavých věcí,
koncertů, přednášek...Více na www.tabor2007.signaly.cz 

Akce „Nožičky, třeste se“, zvláště pro děti. Jde o takové soutěžní putování se za-
jímavými úkoly. Najdou tu spoustu nových dobrých kamarádů a vyzkouší si své do-
vednosti. Předběžně v sobotu 22. září od 14:00, začátek i konec v Horním Újezdě. Bliž-
ší informace ještě budou…

AKCE NA KLUZIŠTI
V DRAHOTUŠÍCH

21. července – Skákací hrady
28. července – Gumákiáda
4. srpna – fotbal

(Tragi komiks Podhoří – Sparta
11. srpna – Staří páni zábava
1. září – Konec prázdnin – dětský den

HŘIŠTĚ ZA ŠKOLOU JE PŘES PRÁZDNINY V PROVOZU

AKCE DRAHOTUŠSKÉ FARNOSTI

DRAHOTUŠSKÁ ŠKOLAODPOVĚDI NA ČASTO KLADENÉ OTÁZKY
Z OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
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Otázka č. 1: Kdy se mám připojit na
kanalizaci?

Odpověď: 
Po vybudování kanalizačního řadu,

včetně odbočení, a příslušné čerpací stani-
ce, budou vlastníci nemovitostí informo-
vání o možnosti připojení jejich nemovi-
tosti na kanalizaci. 

Pro bezproblémové zhotovení přípojky
Vám společnost VaK Přerov, a.s., sděluje
tyto podstatné informace:

1. Vyplňte Žádost o povolení k napo-
jení kanalizační přípojky a spolu s kopií
projektové dokumentace přípojek navštiv-
te provozní společnost Vodovody a kanali-
zace Přerov, provoz Hranice, která Vás
„zaregistruje“ do systému. (V případě Va-
šeho zájmu Vám ochotně poskytne další
informace k postupu napojení přípojky). 

2. V případě nejasnosti při způsobu na-
pojení na kanalizaci (odbočení) Vám bude
nápomocen p. Ing. Roman Pilař, Voding
Hranice s.r.o., Zborovská 583, 753 01 Hra-
nice, tel. 581 675 211, který řídil zpraco-
vání projektového řešení.

3. Při provádění přípojky můžete pro-
vést zemní práce svépomocí či firmou dle
této nabídky nebo dle vlastních znalostí.
Vlastní položení potrubí a zkoušky těs-
nosti by však již měla provádět oprávněná
stavební společnost. Po stavební společ-
nosti požadujte Montážní list kanalizace
s datem připojení, Protokol o provede-
né zkoušce těsnosti a zaměření skutečné-
ho provedení vybudované přípojky. Tyto
dokumenty jsou potřebné pro přejímku
a kolaudaci přípojky a je nutné je také
předložit při uzavření Smlouvy o odvádě-
ní odpadních vod, která musí být sepsána
do 8 dnů od připojení. Smlouvu uzavírá
zákaznické centrum Vodovodů a kanaliza-
cí Přerov – podklady je možno předat na
provozu Hranice v ulici Čs. Legií 462.

4. Při realizaci přípojky je nutné splnit
následující požadavky:
– na kanalizační přípojku je počítáno s po-

užitím potrubí PVC KG – DN 150,
– pracovník Vodovodů a kanalizací, pro-

voz Hranice musí být přizván ke zkouš-
ce těsnosti a zároveň tuto přípojku
musí před záhozem zkontrolovat.
Upozorňujeme na důležitost dodržení

výše uvedeného postupu a povinnosti na-
pojení z důvodu vyvarování se sankcím za
neoprávněné vypouštění odpadních vod –
ze zákona č. 274/2001 Sb. vyplývá povin-
nost napojit se na kanalizaci, kde je vybu-
dována a je tedy ve Vašem zájmu napojit
se na vybudovanou splaškovou kanalizaci
s dokonalým čistícím zařízením co nejdří-
ve a vyhnout se tím případné penalizaci ze
strany státu.

Důrazně upozorňujeme, že se jedná
o splaškovou kanalizaci, proto je možno

napojit pouze splaškové vody – odpady
z kuchyní, koupelen, záchodů, prádelen,
ale v žádném případě dešťové vody ze
střech a zpevněných ploch. Budovaná ka-
nalizace a čerpací stanice jsou dimenzová-
ny pouze k odvádění splaškových odpad-
ních vod.

Kolaudování kanalizační přípojky musí
být provedeno nejpozději do 31. 12. 2009.
Pokud kanalizační přípojku nevybuduje-
te ve stanoveném termínu, budete muset
uhradit Městu Hranice náklady spojené se
zpracování projektové dokumentace (Viz
Smlouva o vzájemné součinnosti, kterou
stavebník uzavřel s Městem Hranice)

Otázka č. 2: Mohu provádět přípoj-
ku k nemovitosti svépomocí?

Odpověď:
Kanalizační přípojku si stavebník může

dle ustanovení § 160 odst. 3, 4 zákona č.
183/2006, stavební zákon, provést svépo-
mocí sám pro sebe, pokud stavebník zajis-
tí stavební dozor, není-li pro takovou čin-
nost sám odborně způsobilý. 

Při provádění přípojky můžete provést
zemní práce svépomocí či firmou. Vlastní
položení potrubí a zkoušky těsnosti by však
již měla provádět oprávněná stavební spo-
lečnost. Po stavební společnosti požadujte
Montážní list kanalizace s datem připoje-
ní, Protokol o provedené zkoušce těsnos-
ti a zaměření skutečného provedení vybu-
dované přípojky. Tyto dokumenty jsou
potřebné pro přejímku a kolaudaci pří-
pojky a je nutné je také předložit při uza-
vření Smlouvy o odvádění odpadních vod,
která musí být sepsána do 8 dnů od připo-
jení. Smlouvu uzavírá  zákaznické centrum
Vodovodů a kanalizací Přerov – podklady
je možno předat na provozu Hranice v ulici
Čs. Legií 462.

Otázka č.3: Co musím mít k provozu
stavby studny na zahradě, kterou po-
užívám jen na zalévání?

Odpověď:
Odběry podzemních vod ze studní vy-

budovaných před 1. 1. 1955, jde o tzv. his-
torické studny a byly realizovanány fyzic-
kou osobou mimo rámec její podnikatelské
činnosti: tyto odběry jsou povolené a k 1. 1.
2008 nezanikají. K těmto studním nemusí-
te mít žádné povolení, tj. není třeba mít
k odběru podzemní vody „papír“.

Odběry podzemních vod ze studní vy-
budovaných po 1.1.1955, realizované fyzic-
kou osobou mimo rámec její podnikatelské
činnosti na základě platného povolení k od-
běru podzemní vody, které musí mít v tom-
to případě podobu individuální správního
aktu (tzn. je třeba mít k odběru podzemní

vody „papír“, popř. alespoň jeho vydání
prokázat). Pokud povolení ke stavbě vod-
ního díla a povolení k nakládání s vodami,
spočívající v jejich odběru, nemáte, musí-
te požádat příslušný vodoprávní úřad, tj.
Městský úřad Hranice, odbor životního
prostředí, o toto povolení. Nezáleží na ja-
kosti odebírané podzemní vody. Pokud
odebíráte, musíte mít povolení. 

Nezáleží na jakosti odebírané vody.
Pokud máte na odběr podzemní vody

pro zásobování domácnosti pitnou vodou
nebo v rozhodnutí uvedenou podobnou
formulaci a dané povolení bylo vydáno
před účinností zákona č. 254/2001 Sb., tj.
před 1.1. 2002, tak toto povolení Vám ne-
zaniká. Povolení, v němž je uvedeno vy-
užití podzemní vody pro užitkové účely, je
třeba prodloužit žádostí podanou na MěÚ
Hranice, odboru životního prostředí, do
30. 6. 2007.

K žádosti o povolení odběru podzemní
vody dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., v plat-
ném znění, o dokladech žádosti o rozhod-
nutí nebo vyjádření a o náležitostech po-
volení, souhlasů a vyjádření vodoprávního
úřadu, přiložíte:
– kopie katastrální mapy území, jehož se

povolení týká, včetně zakreslení místa
odběru podzemní vody,

– vyjádření osoby s odbornou způsobi-
lostí, včetně zhodnocení původu vody
(mělký či hlubinný oběh), možnosti
a rozsahu ovlivnění okolních zdrojů
podzemních vod a návrhu minimální
hladiny podzemních vod, pokud toto
nakládání může mít za následek pod-
statné snížení hladiny podzemních vod,

– prohlášení, že projektová dokumenta-
ce, včetně stavebního a kolaudačního
rozhodnutí, se nedochovala, a že stavba
je určena účelu, pro který je svým sta-
vebně technickým uspořádáním vyba-
vena, nebo kopii povolení stavby vod-
ního díla a kolaudačního rozhodnutí,
pokud se tyto dokumenty dochovaly.
Povolení k odběru podzemní vody by si

občané měli vyřídit do 1. 1. 2008.

Otázka č. 4: Jak je otevřen sběrný
dvůr?

Odpověď:

PROVOZNÍ DOBA 
Pondělí ZAVŘENO
Úterý 9:00 – 17:00 hod.
Středa 9:00 – 17:00 hod.
Čtvrtek 7:00 – 14:30 hod.
Pátek 7:00 – 14:30 hod.
Sobota 8:00 – 12:00 hod. 
Polední přestávka: 12:00 – 12:30 hod.

Odbor životního prostředí MěÚ Hranice

Milí přátelé naší drahotušské školy,
léto je tady a nám, školákům, nastává

čas bilancování. Ohlédněme se tedy spo-
lečně za uplynulým školním rokem a zhod-
noťme, co vše se nám podařilo realizovat.

To, že škola má pozměněný název, asi
většina z vás zaregistrovala. Jsme tedy ZŠ
a MŠ Hranice, příspěvková organizace, Hra-
nická 100, 753 61 Hranice IV-Drahotuše.

To, že naše ZŠ a MŠ sídlí ve třech budo-
vách základní školy, mateřské školy a škol-
ní jídelny, také všichni víme.

To, že se snažíme rozvíjet v dětech je-
jich přirozenou inteligenci a nadání pova-
žujeme skutečně za své poslání.

Proto i nadále pokračuje a dále se úspěš-
ně rozvíjí spolupráce s Domem dětí a mlá-
deže Hranice, pod jehož hlavičkou pracuje
při naší základní i mateřské škole mnoho
kroužků – vybíjená, fotbal-florbal, netradič-
ní výtvarné techniky, keramika, dívčí klub,
hrátky se slovy, hrátky s písmenky, cvičení
z matematiky a češtiny pro deváťáky, krou-
žek pro předškoláky, hrátky s angličtinou,
angličtina hrou, hra na flétnu, country tance.

Nelze opomenout elokované pracoviště
Základní umělecké školy Hranice. Společ-

ně organizujeme malé koncerty, slavnost-
ně otevíráme vernisáže v drahotušské kni-
hovně, vystupujeme na kulturních akcích
pořádaných ať již školou nebo KRPŠ při
našem zařízení.

Díky tomu, že naši pedagogové prošli
kurzy kritického myšlení, se ve vyučova-
cích hodinách v čím dál větší míře objevují
nové metody práce – skupinová práce, čin-
nostní výuka, mnohá témata jsou zpracová-
na žáky v krátkodobých i dlouhodobých
projektech. Dochází k integraci předmětů,
což přináší velké oživení školní práce a sa-
mi žáci se učí pracovat s encyklopediemi,
slovníky, internetem. Vyhledávají a zpraco-
vávají nejrůznější poznatky. Tímto směrem
jsme již vykročili velkým krokem vpřed.

Směrem kupředu nás posunula také
tvorba vlastního školního vzdělávacího
programu. Nazvali jsme jej „Draška“ = dra-
hotušská škola. Jeho zpracování provázela
řada úskalí, ale nakonec jsme se dobrali
snad úspěšného cíle. Zda se nám skutečně
dobře povedl, zhodnotí již v příštím škol-
ním roce žáci 1. a 6. ročníku. Žáky čekají
nejenom nové barevné učebnice a pracovní
sešity, které odpovídají nejmodernějším

potřebám dnešní doby, ale i rozšířená vý-
uka cizích jazyků, informatiky a nově zave-
dený předmět pracovní vyučování. 

Výukou prostupují besedy, exkurze,
návštěvy divadelních a filmových předsta-
vení, výlety, školy v přírodě, nadstandard-
ní výuka plavání, lyžařský výcvik.

Co jsme ještě nabídli? 
Chvilky relaxace ve víceúčelovém spor-

tovním areálu za školou, jehož tvář se ne-
ustále vylepšuje. Všichni, nejen žáci naší
školy, si zde mohou zahrát fotbal, florbal,
házenou, vybíjenou, volejbal, tenis, …

Jaké jsou naše plány do budoucna?
Nově opravené a vymalované 1. patro

školní budovy, třídy vybavené novým na-
stavitelným školním nábytkem doplní
o hlavních prázdninách třídy ve 2. patře.

Velkou akcí letošních hlavních prázd-
nin bude kompletní rekonstrukce v sou-
časné době naprosto nevyhovujícího soci-
álního zařízení v celé školní budově.

V současné době je již zpracovaná stu-
die vybavení herních prvků na travnaté
ploše v areálu školního dvora.

Pro zpestření výuky jsou k dispozici dva
dataprojektory. Připravuje se obnova a zrych-
lení paměťové kapacity počítačů v počítačo-
vé učebně a jazykové učebně německého ja-
zyka, ze které se stává moderní multimediální
učebna odpovídající posledním trendům vy-
užití výpočetní techniky ve výuce. Postupně
rozšiřujeme nabídku výukových programů,
které výraznou měrou posilují zvládání
a procvičení získaných poznatků.

A čeho chceme hlavně docílit?
Toho, aby naši žáci navštěvovali školu

rádi a cítili se zde bezpečně, aby mezi uči-
teli, žáky i rodiči navzájem vládla atmo-
sféra vzájemné důvěry.

Zaměstnanci ZŠ a MŠ
Hranice-Drahotuše

Na zrekonstruovaném hřišti za místní Základní školou se pořád
něco děje. Pravidelně zde mívají trénink místní volejbalová druž-
stva, drahotušští fotbalisté, místní omladina na fotbálek či dvojice
na tenis. Hřiště je v provozu denně pro veřejnost od 8:00 do 20:00.
Můžete zde využít dvě volejbalové hřiště, hřiště pro tenis a malou
kopanou. Na své si přijdou i hráči basketbalu, na ně čekají v ce-
lém areálu čtyři basketbalové koše. Třikrát týdně se zde konají hry
malé kopané drahotušských fotbalistů, téměř každý den v odpo-
ledních hodinách jsou zde k vidění tréninky místních i hranických
volejbalových družstev a v neposlední řadě přibývá i zájemců o te-

nis, kde na požádání u správce hřiště vám budou zapůjčeny teni-
sové sloupky a síť. Z tohoto důvodu náhlého objednání kurtu byly
zřízeny stránky, kde můžete nahlédnout, zda se ve vámi žádanou
dobu na hřišti bude něco dít. Tyto stránky jsou denně aktualizová-
ny a jsou umístěny na adrese www.drahotuse.unas.cz/hriste. Zde
je také uveden kontakt na správce hřiště, u kterého si můžete hřiš-
tě na danou dobu rezervovat. V době školního vyučování bude
hřiště pro veřejnost otevřeno od 15 h do 20 h. Je možné si i hřiště
pronajmout pro konání různých sportovních akcí.

Petr Podařil, správce hřišt

Pouť ke cti sv. Anny bude v neděli 22. července. Slavnostní mše svatá na podiu před
kostelem sv. Anny bude v 10:00 hodin.

Celostátní setkání mládeže v Klokotech u Tábora od 13. do 19. srpna. Je třeba se
přihlásit. Někteří z Drahotuš již přihlášeni jsou. Mladé čeká spousta zajímavých věcí,
koncertů, přednášek...Více na www.tabor2007.signaly.cz 

Akce „Nožičky, třeste se“, zvláště pro děti. Jde o takové soutěžní putování se za-
jímavými úkoly. Najdou tu spoustu nových dobrých kamarádů a vyzkouší si své do-
vednosti. Předběžně v sobotu 22. září od 14:00, začátek i konec v Horním Újezdě. Bliž-
ší informace ještě budou…
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Z OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Již třetím rokem působí v Drahotuších
skupinka mladých sportovců, kteří se vě-
nují stále oblíbenějšímu sportu, a to volej-
balu. Drahotuše reprezentujeme na turna-
jích v okolí pod názvem Volejbal
Drahotuše. Poctivě trénujeme několikrát

týdně po celý rok, v létě na hřišti za ško-
lou, v zimě v pronajaté hale v Hranicích.
Na většinu turnajů jezdíme se dvěmi
družstvy a dosahujeme stále lepších vý-
sledků. Za letošní půlrok máme na svém
kontě III. a IV. místo z turnaje ve Slavíči

nebo krásné umístění z volejbalového tur-
naje smíšených dvojic v Miloticích n. B.,
kde jsme z celkových 15. družstev vybo-
jovali po těžkých soubojích V. místo. První
víkend v srpnu nás čeká pořádání vlastní-
ho turnaje, letos již druhého ročníku
„DRAHOTUŠSKÉ SMEČE“, kde změří
své síly 10 družstev z Hranicka. Poté nás
čekají ještě další turnaje ve Velké, Slavíči,
Jezernici, Bělotíně a ve Všechovicích. Do-
ufejme, že se nám bude dařit tak, jak jsme
nastartovali sezónu a budeme bojovat
o přední příčky. Petr Podařil

STRANA 4 DRAHOTUŠSKÉ NOVINKY

DRAHOTUŠSKÉ NOVINKY, vydává Město Hranice – Osadní výbor Drahotuše, IČO 00301311, vychází jednou za půl roku, toto číslo vyšlo
17. 7. 2007. Registrace MK ČR E 15645. Odpovědný redaktor Ing. Petr Bakovský, zlom a tisk: Ondřej Havlík, telefon 774 724 774.

Děkujeme všem našim sponzorům a fa-
nouškům za velkou podporu v okresní fot-
balové soutěži. Tradičně na naše zápasy
chodí nejvíce diváků v celé soutěži. Po vý-
borné podzimní části jsme bohužel trochu
ztratili na síle, za což mohou i některá zra-
nění a tím neustále se měnící základní se-
stava mužstva. Protože čas nikdo nezastaví

a věkový průměr našeho mužstva je skoro
největší v soutěži, snažíme se omladit muž-
stvo a dáváme příležitost novým mladým
hráčům. Pokud máte zájem nebo víte o ně-
kom, kdo by si rád fotbal zahrál, můžete při-
jít na kterýkoli náš páteční trénink v sezóně
vždy po 17. hodině. Ing. Bohdan Lýsek

Sokol Drahotuše – oddíl kopané

V letošním roce budeme zajišťovat tra-
diční Anenskou zábavu na našem hřišti,
která se bude konat v sobotu 21. 7. 2007.
Máme objednáno několik výčepních pultů
a obrovský stan pro případ nepříznivého
počasí, což nám z technických důvodů bo-

hužel nedovolí uspořádat Anenský fotba-
lový turnaj. 

Přijďte nás podpořit i mimo sezónu
a prožijte pěknou červencovou noc! Těší-
me se na Vás! Ing. Bohdan Lýsek

Sokol Drahotuše – oddíl kopané

HASIČI OSLAVILI
125 LET

V červnu letošního roku oslavil draho-
tušský hasičský sbor 125 let svého trvání.
V rámci oslav se 29. června konalo velké
námětové cvičení okrsku a 30. června pak
slavnostní schůze sboru.

Kromě toho pořádal hasičský sbor dub-
na nultý ročník Velikonočního turnaje do-
spělých ve stolním tenise, za účasti 18. sou-
těžích a za podpory těchto firem: Presbeton,
HVH Komaxit, pila Palata, Trey + restaura-
ce U jelena, kamenictví Jarecký, malby
a nátěry Lešák Jan, zámečnictví Koutný.

Konečné pořadí: 1. místo – Ladislav
Koutný st., 2. Dušan Štěpán, 3. Martin
Hynčica, 4. Marián Staškovan.

Dne 21. dubna sbor uskutečnil tradič-
ní sběr kovového odpadu. Bylo sesbíráno
150 kg šrotu, pomáhalo 14 členů sboru.
Stroje byly opět zapůjčeny od firmy Pony
p. Sedláčka a od bratra Mačáka.

Dne 4. února zasahovala jednotka u požá-
ru kotelny rodinného domu v Lipnické ulici.

SOKOL DRAHOTUŠE – ODDÍL KOPANÉ

ANENSKÁ ZÁBAVA V REŽII FOTBALISTŮ

Petr Podařil ve spolupráci
s drahotušskými volejbalisty pořádá

pod společným názvem

VOLEJBALOVÝ TURNAJ
SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV

II. ročník
DRAHOTUŠSKÁ SMEČ

KDY: sobota 4. srpna 2007
KDE: hřiště za školou Drahotuše

V KOLIK: v 9:00 hod
Utkají se družstva Drahotuš,

Slavíče, Jezernice, Hranic, Opatovic,
Všechovic, Bělotína, …

Více informací na adrese:
www.volejbaldrahotuse.tym.cz

Občerstvení zajištěno!
Všechny srdečně zveme.

VOLEJBAL V DRAHOTUŠÍCH

DRAHOTUŠSKÉ
NOVINKY

ČÍSLO 9 LÉTO 2007

Milí občané,
právě jste dostali do Vaší domácnosti

letní vydání Drahotušských novinek 2007.
Na tomto místě se Vás snažíme infor-

movat o tom, co se v Drahotuších v letoš-
ním roce bude dít.

Jak jste si jistě všimli, práce na kanalizaci
obce již začaly, na konci prázdnin se budou
ke kanalizaci připojovat první domy v Hra-
nické ulici. Věřím, že se nám podaří překonat
problémy spojené s výstavbou kanalizace
a v roce 2009 bude celá obec napojena.

Jedna z investic Města Hranice je re-
konstrukce sociálního zařízení v Základní
škole v Drahotuších s přístavbou místnos-
tí pro úklid. Děti měly z tohoto důvodu
prázdniny o týden dřív. Všechny práce bu-

dou hotovy do konce prázdnin, takže naše
děti 3. září nastoupí do připravené školy. 

Na náměstí Osvobození se pracuje na
rekonstrukci chodníků a v podzimních mě-
sících se bude pokračovat s rekonstrukcí
chodníku okolo celého kostela. Myslím si,
že náměstí je chloubou obce a tuto opravu
si chodníky zaslouží.

Poslední větší investiční akcí v Drahotu-
ších je dobudování chodníků na hřbitově.

Věřím, že všechny chodníky na hřbitově
budou v letošním roce hotové a ještě nám
přibude pár laviček pro odpočinek. Dále
se v tomto roce zadává studie projektu na
multifunkční zařízení v Drahotuších. 

Toto je stručný přehled toho, co se v le-
tošním roce má v Drahotuších změnit. 

Kromě těchto investičních akcí se v ob-
ci provádí průběžná údržba komunikací,
chodníků, zeleně a osvětlení. Snažíme se,
aby život v obci byl pro všechny občany
příjemnější.

Dovolím si zabrousit i do vzdálenější
budoucnosti. V příštím roce, ve dnech 20.
června až 22. června 2008, se budou ko-
nat obecní oslavy k první písemné zmínce
o obci (první písemná zmínka pochází dle
sdělení Státního okresního archivu z roku
1278). Věřím, že mnoho občanů pomůže
s přípravami těchto oslav a bude to pro
všechny příjemná možnost k setkání.

Přeji pěkné prázdniny
Vlasta Zapatová 

předsedkyně Osadního výboru Drahotuše


