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Fr. Pátik, starosta města. 

Úvodem. 

Poloha města Drahotuš nestala se rozvoji města 
právě přízniv.ou. Srázné úbočí na mnoha místech, 
zvláště u osady Rybáře patřící k Drahotuším, 
nepřipusti.ly založení nejjednoduššího prostředku 
spojovacího, · jakými jsou silnice. Z toho důvodu 
postrádajíce Drahotuše spojení se zemědělským 
Záhořím, zůstaly samy na sebe a sousední vesnice 
odkázány. 

Ráz kraje i města v po:slední době je téměř vět 

šinou zemědělský, bez průmyslových závodů, ač 

v minulosti byly Drahotuše městem zkvétajících 
řemesel. Jeho bohatství tvoří velký katastr půdy 
zemědělské . . Nevčasný konservatismus zavinil, že 
v dobách největšího rozmachu nedostalo se městu 
žádných průmyslových závodů, ježto až do nedáv
na se každé -továrně houževnatě bránilo. Tato kon
servativnost osvědčila se nejen v minulých dobách, 
ale i v . nedávné minulosti, když každá novota, 
každý po·krok, odmítány byly s naprostou nedů

věrou a sváděny proti nim boje, třebas později 
zkušenosti ukázaly, že bráněno bylo věcem dobrým 
a obecně prospěšným. 

Bylo by ovšem nespravedlivo tvrditi, že Draho
tuše v důsledku toho se úplně zastavily ve s:vém 
vývoji, neboť již počátkem 20. ~toletí vykazovaly 
proti dřívějšku pokrok. V r. 1900-1901 provedena 
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hospodářsky úspěšná meliorace luk a polí, v roce 
J 904 započato s bouráním starých jatek na ná
městí, na němž zřízeny k ozdobě města vzhledné 
sady. V r. 1906 přeměněna zástavka v nádraží a 
v r. 1911-1912 postavena nová školní budova -
největší snad na branickém okrese. 

Ale přece jen nejrychlejší tempo v ro·zvoji na
stalo v letech popřevratových. Stavební ruch, jenž 
v letech válečných zanikl téměř úplně, zvýšil se 
tou měrou, že celkový počet domů vzrostl o celou 
čtvrtinu . Obec sama v tomto stavebním o.bdobí 
provedla elektrisaci, rozparcelovala louku v ulici 
28. října na 7 stavebních míst, započato s kanali
sací na náměstí. V poslední době zhotoven a schvá
len nadřízenými úřady regulační a za'Stavovad 
plán města Drahotuš, provedena část regulace po
toka Hrabovského, čímž získáno 8 stavebních míst, 
parcelace pozemku u Trávi:lického mlýna, na 19 
stavebních míst, vydlážděna ulice k Rybářím, za
počalo se s upravením cest a kanalisace v zastavě
.ných čtvrtích, v jni'llulém roce zřízena IV. třída 
měšťanské školy. Obec stará se o čištění města a 
okrašlovací spolek pečuje vzorně o sad na náměstí. 

Další snahou obce jest pokračovati v započaté 
úpravě cest, rygolů .a soustavné kanalisaci, dokon
čení regulace potoka Hrabovského. Dále je nutno 
se starati o vybudování obvodové (újezdné školy 
měšťanské), aby odpovídala požadavkům dnešní 
doby a o přestavbu zadní části radnice. 

Povolaní činitelé vůbec usilují o zdatné zve
lebení města do budoucna, jak kulturně tak i hos
podářsky, což jen při dobré vůli obyvatelstva může 
se uskutečniti. K dosažení tohoto úkolu je třeba 
solidarity zástupců všech stran na' radnici; aby
chom dali městu co potřebuje, je třeba práce tvo
řivé a nenáročné, vedené jedině a pouze zájmem 
celku. 

Jsem přesvědčen o tom, že město Drahotuše je 
ve svém vývoji na vzestupu. My i naši předchůdci 
pracovali jsme jen pro rozvoj našeho města, ovšem 
různými cestami. Teprve budoucnost posoudí naši 
práci a shledA-li nedostatky, vyváží je jrstě na 
druhé straně tím nejlepším úmyslem, jímž vedeno 
také naše podnikání. 
účelem této publikace je seznámiti širokou ve

řejnost s významnou minulostí města, na jehož 
dějinách měly často vliv význačné osobnosti a 
současně upozorniti na kulturní a hospodářský vý
voJ přítomnosti. 

V Drahotušfch v listopadu 1936. 

František Pátík, starosta. 



Z minulosti hradu a města. 
Město Drahotuše původem svým sahá hluboko 

do minulosti. V dějinách objevuje se teprve po
čátkem druhé polovice 13. stol., až do té doby 
zvláštních pramenů kronikářských o Drahotuších 
není, mimo neurčité, pravděpodobně zkazky dáv
ných dob. 

Před r. 1200 osazeno bylo celé široké údolí Mo
ravy na levém břehu pak dolní tok Bečvy. Pokud 
křesťanství nevniklo v naše rodné kraje a dávní 
naší' předkové trvali v tradicích původní své víry, 
způsobech života a zaměstnání, bylo obyvatelSJtva 
pořídku a nejúrodnější kraje naše byly namnoze 
pralesy, kde člověk o každou píď půdy ·se vzdorný
mi živly zápasiti musel. Rovinaté krajiny morav
ské poskytovaly vhodnější mÍ'Sto pro lidské obydlí. 
Úrodná půda, potoky zkypřelá, poskytovala člo· 
věku hojně rostlin a plodů, větší vody v dolinách 
chovaly hojno·st ryb, lesy pak hojnost zvěře. V do
bě té jednotlivé rody a čeledi osady toliko při 

toku řek zakládaly, bylyť jim nejen nejpřirozeněj 

ším a bezpracným prostředkem spojovacím, ale 
i obranným. 

Při obávaném nájezdu nepřátel napustili příkop 
o~ady <>bklopující vodou a ze srubených valů bylo 
pak snadno domoviny své bájiti. V lesnaté tehdy 
pustině středního Pobečví, na samém toku řeky 
Bečvy, dle pověsti stávala zaniklá osada Mikulov
ka s kostelíkem, od něhož i trať polní obdržela své 
jméno »Na kostelíku«. 

Listinou pána Ctibora z Cimburka z r. 1473 při
pomíná se současně hra·d Drahotuš, měs·tečko Dra
hotuš i ves Mikulovka. Stejně doložena listinou 
z r. 1371 a 14.37 dokonce s mlýnem a zároveň se 
uvádí mlýn v Drahotuších. 

V trati »na kostelíku« u Bečvy, kde dosud při 
orání přichází se na části základního zdiva, stával 
snad kdysi starý kostelík zasvěcený sv. Mikuláši, 
ale již r. L-582 mluví se jen o místě, kde stával. 
V privilegii pána Jana ml. ze Žerotína a Anny 
Kropáčky z Nevědomí, daném na zámku v Hrani
cích r. 1582, vzpomíná se také zaniklého kostelíka 
sv. Mikuláše u Bečvy . .. až skrze jezero, jenž 
slovo Kacziuo, mimo místo, kde býval kostelík ma
j ící jméno sv. Mikuláše. »Na kostelíku« Mikulov
ka neležela a -sotva bude možno též zjistit určitěj
ších zpráv o osudech kostelíku. S osadou Mikulov
kou spojuje jej jen lidová tradice. Kdy byly Dra
hotuše založeny, není sice historicky zaznamenáno, 
avšak bližší pravdě je možnost, že při osazování 
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povodí řeky Bečvy, jakýs rod usadil se na místě 
toku Bečvy vzdálenější, povýšenější, kde část Dra
hotuš zvaná »ZachaloupČÍ« ,se rozkládá a sroubivší 
na nepatrné výšině, zvané dosud na hradě tvrz, 
jal se po způsobu tehdejším ji opevňovat. Příkop . 
rukou lidskou vyhloubený až na naše časy se u 
choval Zůstal tu asi zbytek ohrady starší, než jsou 
středověké tvrze. Průběhem času se rozmnoživší
mu rodu nestačil více srub a členové rodiny dle 
platných tehdy zákonů zádruhy .stavěli svá bydliště 
kole~ hradu stal-ešiny, vladyky to a hlavy celého 
rodu. Zádruha netrvala dlouho, množství rodin 
nutilo k dělení. Tyto oddělené statky, které se dě

dily z pokolení na pokolení, sluly dědiny, jich 
držitelé dědici. Stařešina měl rozhodné slovo na 
soudě i v náboženském hnutí. 

Osada se dále utěšeně šířila a mohutněla, až vpád 
Maďarů za Mojmíra II. a v zápětí jemu jdoucí 
ztroskotání říše Velkomoravské osadě smrtelnou 
zasadilo ránu. Loupeživé hordy asiátů přivodily 

asi na čas úplný její zánik. Když po 150 letech 
v kraje naše odebral se mnich Jurík, nalezl v ú
dolí Bečvy jen pusté lesy a na výšinách v úkrytu 
roztroušené chatrče lidu útrapami stálých válek 
zhěd'ovaného. Zápasiliť i po VJFUzení Maďarů 

o Moravu a Těšínsko čechové s Poláky a kraj náš 
byl namnoze i dějištěm válek a proto v držení 
hned té, hned oné ze zápasících stran. Mimo to 
Pobečví, ležící poblíž hlavní cesty obchodní a vo
jenské Zábořím vedoucí, bylo vždy na ráně. Jak 
se Drahotuše zotavily a vzrůstaly průběhem století 
12. a prvé polovice 13., nelze vystihnouti, ježto 
zakladatel Hranic, mnich Jurík, veškerou péči jim 
založené osadě věnuje, o osa·dy okolní se nestaral. 
R. 1241 od východu přivalily se divé hordy Mon
golů zaplavivše celou východní část Evropy, až do 
naší vlasti vnikli. Hranice, Drahotuše, Lipník spá
leny, obyvatelstvo povražděno nebo do zajetí od
vlečeno. Snad by Drahotuše nebyly více se vzmoh
ly, kdyby těžce po tolikráte j iž stižené osadě ne · 
byla vyvstala v osobě urozeného pána Bohuše, 
toho času seděním na hradě Drahotušu, který u 
krále Přemysla Otakara II. byl ve veliké vážnosti, 
zastávaje nejpřednější úřady v zemi. Král Přemysl 

Otakar II. daroval svému oblíbenci Bohuši dědič
ně za 'věrné a užitečné služby zeměpanské území 
»L1pensko«, na kterém ležely vesnfce Lipn(k a 
Drahotuše, jejichž místní názvy svědčí o ·starém 
slovanském původu. Správním střediskem tohoto 
území byl hrad Drahotuš nad vesnici Podhořím 



severovýchodně od Lipníka, který vévodil celému · 
okolí. 

V ll. a 12. stol. vládl na tomto hra-dě původně 
vttšinou dřevěném, rod rytířů Horeckých z H orky. 
Počátkem druhé poloviny XIII. stol. před r. 1269 
byl vystavěn maršálkem moravským Bohušem 
v raně gotickém slohu, na Moravě tehdy obvyk
lém, pojmenovav jej Drahotušem podle starého 
hradiska drahotušského, položeného v jihozápad. 
!'měru, nynější »ZachaloupČÍ«. Na bývalé tvrzi 
stojí dnes dvě chalupy č . 170 a 171. Stavba hradu 
nebyla j i stě podřadná, když jej stavěl jeden znej
větš ích a nejvlivnějších magnátů na Moravě. -
V listině z r. 1278 Žofie, manželka maršálka Bo-

ravských pramenech uvádí se maršálek Bohuš po 
prvé 12. září 126S a to na listině vydané na 
hradě pražském Přemyslem Otakarem II., králem 
českým a markrabím moravským. 

S přídomkem »nejvyšší maršálek krále Přemys
la Otakara II.« jako 'Svědek uveden Bohuš na da
rovací listinu kláštera Hradištského u Olomouce 
r. 1269 a s podpisem »nejvyšší maršálek morav
ský«, s bratrem Hartmanem na darovací listinu 
kláštera cisterciátského v Oslavanech r. 1280, kde 
byla jeho dcera Herka jeptiškou. V této době byl 
moravský maršálek vysokým zemským úředníkem 
s·~ značnou soudní kompetencí, neboť rozsuzoval 
spory příslušníků dvora a soudil spory o čest; byl 

Ideální obraz hradu Dmhotuš. - Zámecké museum v Lipní-ku. - Na·kreslil lesní adjunkt :\lachá.č. 

buše, zve Drahotuš hradem celé rodiny. Rodné 
sídlo pána Bohuše bylo Boskovsko. Sám se pod
pisoval z Drahotuš, kdežto druhá linie tohoto rodu 
psala se i nadále z Holštýna a udržela se v blíz
k<:m okolí až do 14. století. H rad pozůstával prav
děpodobně z hlásky kulaté na nejvyšším, nejse
verněji povýšeném skalisku, čtyřstranných pří

kopů, oddělených skalisky, na nichž vybudovány 
vč-že tvrzí, jež byly spojeny visutými dřevěnými 
mt1stky. Za příkopy nacházela se hlavní budova .. 
Studně na straně východní, jak zřejmo z pozůstat
ků zdiva, byl~ s hradem spojená úzkou kamennou 
chodbou. Poloha starého hradu ještě přesněj i se 
rysuje zad10valými vykopávkami hradu, provádě
nými velkostatkem lipenským. V souvěkých mo-

znalcem v šlechtických záležitostech ve sporech 
. o šlechtické stupně a po-d. Měl vlastní soudní funk

ci nad dvořany v panovníkově okolí. 
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Vlivem pána Bohuše povýšil král Přemysl Ota
kar II. Lipník na město a Drahotuše na městečko 
v období 1263-1278, Lipník dostal do městského 
:.r.naku půl stojícího korunovaného lva českého. 

Drahotuš v stříbrném poli věž korunovanou cim
buřím s polovicí rozkřídlené orlice; ·spolu dáno 
jim dovolení pečetiti voskem červeným. Na mě
sto povýšeny Drahotuše v XV. stol. Oběma mě
sHnn pak ponechány staré místní názvy, Rodný 
znak pánů z Drahotuš nedostal se do obou měst
ských znakl! ani z části: Bohuš měl ve štítu troj
listou korunu, z níž vyrůstají dva kamzičí růžky. 



Dvě Bohušovy pečetě ze dne 2. ledna 1278 a 7. · 
července 1280 zacho~aly se v zemskťm museu 
moravském v Bnně. Bohuš zemřel 21. května 1288. 

K hradu Drah.otuši nad Podhořím přináležela 
tvrz u Skálky na levém břehu Bečvy na kopci 
u Rybář. Tato byla zbrojnoši jen slabě obsazena 
a sloužila ponejvíce pro světelné signály, dávané 
ohněm p:ři blížícím se nepříteli. S tvrzí ve Stříteži 
stála takto ve spojení s hradem Starojičínským, 
Drahotušem· a Helfenštejnem. Zá krále Jana Lu
cemburského byla si-lnice ·k vůli loupežným nájez
dům přeložena z Bělo.tfna přes Hranice, Draho
tuše, Slavíč, Lipník pod ochranou hradu Helfen
štejna přes Vel. újezd do Olomouce. Jan Lucem
buPský, otec krále Karla IV., podmanil si četné 
hra:dy na Moravě, dal rytíře i s čeledí pro dran
cování a utiskování lidu i pro krádeže a loupeže 
pověsiti, některé hrady zbořiti, silnice· pro jistotu 
přeložiti, jak shora uvedeno. 

Koncem XIII. století král Václav II. daroval 
hrad Helfenštejn Vokovi z Kravař. Mezi potomky 
Bohuše z Drahotuš a pány z Kravař nastaly pro 
Helfštýn různice, které ukončeny ;smírem r. 1349. 
Když totiž r . 1348 založeny zemské cúdy Olomuc
ké, vepsali do nich bratři Čeněk a Mikuláš, že 
hrad byl vystavěn na jejich pozemcích. Zato dal 
Jan z Kravař v desky zapsati, že hrad Drahotuš 
patří dětem Bohuše z Drahotuš. 

Panovali-li synové Bohušovi společně či postup
ně, neb rozdělili-li se o statky otcovské, jichž kro
mě panství Drahotušského bylo více, nelze zjistiti. 
Roku 1323 však jest pánem na Drahotuši opět Bo
lwš, vnuk pravoslavného ochránce města. V nece
lých nato 50 letech j·sou vlastníky panství draho-

. tušského Čeněk, Mikuláš, Jaroš, Crha, Kuna, Je
šek, Jindřich, Martín a Friduš. Zajímavé jsou 
smlouvy kupní a zástavy, jimiž se poměry vlast-
nictví měnívaly. · 

Znak Horeckých z Horky. Zna.k pá.tlů. z Cimburka. Znak 'Pánů z Pemštejna. 

Rozsah ··celého panství Bohušova· byl asi tento: 
Drahotuš hrad a městečko Drahotuš, Klokočí, Hra
bůvka, Velka, Juřitinov, Podhoří, Soběkov (nyní 
polní trať u · Podhoří, zvaná žabikov), Jezernice, 
Středolesí, Svatišov, Slavíč , Lhotka, Radíkov, Za
.niklé · osady Soběkov, Svatišov a Juřitinov stály 
nejspíše na vrchQvině výběžku oderského poho.ří, 
ziličeny však požárém, pro nevýhodnou; v-o-dou 
chudou polohu více nevy.stavěriy. Obojí pak les
natý řetěz hor z té i oné strany Bečvy náležel 
k panství Drahotušskému. 

Na území tohoto panství, sahajícího na levý 
břeh řeky Bečvy, vystaven později násilně hrad 
Helfenštejn. Synové Bohušovi a jeho dědicové 
Častelev, Smíl, Crha a Kuno vznesli žalobu na 
lupiče, leč ve s•trastné době vlády Braniborů v Če
chách ničeho nepořídili. 
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Tak prodal roku 1351 Jaroš z Drahotuš polo
vid a Y neš r. 1353 druhou polovici vesnice V r
choslavic Janu z Kravař. Kuna z Drahotuš dal se 
svolením svých bratří Čeňka a Martina své choti 
zapsati věnem v užívání polovici města Drahotuše 
s jatkami a hospodami v ceně 200 hřive~ a polovicí 
J ezernice· v · ceně 100 hřiven. Zato přivolil, aby 
manželce bratra jeho Martina dána byla ves Sla
víč v ceně 120 hřiven věnem. R. 1371 prodali ko
nečně bratří Kuno, Jaroš, Ješek a Bohuš z Draho
tuš svůj hrad i s městem, pak vesnice Jezemi.ci, 
Podhoří, Milenov, Radíkov, Středolesí, Sebekov, 
Uhřínov, Juřitínov, třetinu Bohuslávek a osminu 
Veselíčka s patronátem a všemi právy a povin
n<~stmi, markraběti Janovi, bratru slavného otce 
vlasti, Karla IV. 

Takto přešly Drapotuše po vladaření více než 
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stoletém z držení pánů Drahotušských v majetek 
pánů nových. Markrabě J an, ani nového vlastnic
tví neshlédnuv, zemřel j iž r . 1375. Syn jeho, mar
krabě Jošt, žije v ustavičné rozepři s bratrem sv}m 
Prokopem, spoluvladařem Moravy, zadlužil statek 
Drahotušský do té míry, že jej Ctiboru Tovačov
skému z Cimburka za~taviti a synu jeho Albrech
tovi dokonce, nemoha zástavu 2244 hřiven vypla-
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Půdory·s hradu Drahotuš. 
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titi, r. 1408 v zatímné užívání přepustiti musil. 
Nový tento pán, příznivec velký města Dra:hotuš, 
zrušiv odúmrt, nařídil, aby s majetkem bezdětně 
zemřelého konšelé a přísežní obce ku prospěchu 
města volně nakládati směli, potvrdil ·dávné vý
sady a novými je na·dal, zbaviv je všelijaké ro
boty, povozů přípřežný·ch a všelijakých dávek ku 
hradu. Po Albrechtu byl pánem na Drahotuších 
vnuk jeho Ctibor z Cimburka a na Tova.čově, nej 
Yyšš( sudí moravský. Než i panství pánů z Cim
burka a Tovačova bylo na mále. Roku 1476 prodal 
Ctibor veškeren statek za 7000 dukátů panu Vilé
mu z Pernštejna na Helfenštejně. Zavítal-li kqy 
Vilém na panství, usadil se vždy na zámku bra
nickém. dřívějším majetku již svém. 

Za válek husitských seděl v právním držení hra
du a města Drahotuš s vůkolními vesnicemi pan 
J an z Cimburka a Tovačova. Po bitvě u Lipan, 
kde selská lidovláda Táboritů za vedení Prokopa 
Holého a Prokůpka podlehla jednotě Panské, spo
jené s Pražany, nastalo i v Čechách a .na M.oravě 
neblahé středověké pěstní právo a zejména zvůle 
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drobné šlechty řádila divě. V r. 1437 zmocnil se 
násilím hradu Drahotuš rytíř Hoček Puklice z Po
zořic, nehodná to odnož staroslavného rodu Pukli
cú ze středních Čech, a Jan z Cimburka pohnal 
ihned po lupu lupiče Bočka na zemský soud v Br
ně, že jemu sáhl na právní majetek odnětím hradu 
a na podda·né Podhorské pod hradem a Drahotuš
~ké v městě a z toho berně, dávky a desátky bez 
práva bral a vynucoval. 

škoda jen, že se nedochovaly rozsudky soudní 
z četných jeho lupičských rozepří. Takových Puk
líců bylo tehdy na Moravě mnoho. Na hradě Dra
hotuši seděl násilím se ho zmocniv Boček Puklice, 
na .Žer·otíno'Vě hradu v Přerově jeho bratr Vilém 
a na protějš ím hradě Helfštýně, ne celou míli 
vzdáleném jižriě od hradu Drahotuš, uhnízdil se 
po válkách husitských lupič Jan z Messenbeka, 
o němž vypravují knihy půhonné a nálezové stej
n{· historky jako o jeho sousedu na hradě Draho
tuši. Ale po desítíletích, oba už vypuzeni stavov
ským vojskem, řádí zas jinde. Puklice na Štram
berku a Messenbek na R{)žnově. Ale ani tam se 
neudrželi a stihl je konečně zasloužený trest. 

Hrad Drahotuš, od r. 1405 zcela opuštěný, pust
nul, sdíleje osud početných svých druhů. K nové
mu pánu svému odebrali se r. 1487 Drahotuští 
s prosbou, aby j~m všechny yýsady dosud platné 
potvrdil. Vilém nezpečoval se tak učiniti - ba 
i mnohými jinými právy je nadal. Téhož r:oku po
stoupili jemu Drahotušti na přání les Drahotuš, 
začež v náhradu les Hadovec obdrželi. Roku 1489 · 
dal vykopati příkop od branického splavu přes 

Vykopávky hradu Drahotuš . 

pole drahotušská, jímž rybníky své napouštěl. Po
zůstatky hráze vodě směr dávající táhnou se po
sud od Hranic až ke Slavičí. 



Nadační liSJf:i.ny-_ z r. · 1487, 1480, 1515 a 1516 
·uloženy jsou v městském archivu drahotušském. 
Rok před svou smrtí (1521) odevzdal šlechetný 
Vilém z Pernštejna panství Drahotušsk ~ v držení 
syna svého Jana. 

Za téhož nabyli Drahotuští opět Drahotuš, jež
to dovolili r . 1536 Janovi přes Draho tuš pastvisko 
a strouhu vésti·. Původní radnice městská byla ne
pochybně za Viléma nebo 'jeho nástupce Jana vy
stavěna. 

Jan· z Pernštejna prodal panství Drahotušské 
Václavu Haugvžcoví z Biskupic r. 1547. 

šest let na to r. 1553 koupil je zpět Jan Kropáč 
z Nevědomt, poslední to větev starobylého rytíř
ského, později panského rodu na Moravě po meči. 
ve svém erbu iněi na m(>dré'm štítě tři lilie křížem 
dolů a .nahoru položené. Z jeho doby chová se 
v zámeckém archivu v Lipníku krásně psaný ur
bář z r. 1569. Nejstarší urbář z Helfenštejns<kého 
panství z doby pánů z ·Pernštejna z roku 1544 na 
lézá se v zámeckém archivu Schwarzenberském 
v Třeboni. 

Jan Kropáč, jehož předešly na věčnost dvě 
manželky, tři dcéry, tři synové, z~mřel r. 1572, za
nechav panství Drahotušské jediné své po·zůstalé 
dceři Anně, provdané· za Jana z Kunovic. Po čas
né jeho smrti pojala r. 1582 za manžela Jana ml. 
zé Žerotína, kterýž měšťany Drahotušské právem 
várečným nadai: Po sillrti . Žerotínově uvázal se 
v panství Drahotušské pan Jethch z Kunovic. Ne
byl však v držení'jeho, neboť r.'1600 celé panství 
se svakem svým · Zaeňkem . Žampachem z Poten
Xtejna s náhradou 17.000 mor. zlatých za statek 
Světlou vyměnil. S novou •touto vrchností žili Dra
hotuští v samé rozepři. Přeli se o osadu Rybáře, 
prodej ryb, nucené jich vození atd. Spor se do té 
míry přiostřil, že pan Zdeněk po dvakráte dal 
konšely do vězení vsaditi. Konečně na panském 
soudě v Olomouci r . 1610 dáno Drahotušským vět
šinou na podanou jimi ·stížnost za pravdu a pan 

Zdeněk žampa.ch pohořel. Po něm byli v držení 
panství Drahotušského Karel Berger z Bergů od 
r. 1610--1612 a Vádav klol z A1odřelic r. 1612 
až 1620, jenž zúčastniv se povstání proti Ferdi
nandovi II., jako člen 24členného direktoria s ne
katolickými pány, sbíral zbrojnoŠe z města a ven-· 
kov.á na obou panstvích, při čemž s velkou hou · 
ževnatostí ho podporoval duchovní správce Dra
bík. Po porážce vojsk českomoravskýoh na Bílé 
hoře, byl Berg k smrti odsouzen, později ,pak trest 
smrti změněn v doživotní žalář .na Špilberku, a 
tam i zemřel. Stejný osud stihl majitele panství 
lipenského, Jiřího Bluntaiského z Vrbna, člena di
rektoria na Moravě. Panství Drahotušské sloučené 
s branickým a lipenským, vydáno cís. Ferdinan
d~m II. darem kard. Fr. Dietrichštejnoví 16. dub
na 1622. T}·ž, aby pojistil sobě a svému příbuzen
stvu rozs-áhlý majetek na Moravě, v Čedhách a 
v Rakousích, d·al zapsati veškerá -svá panství jako 
fideikomisní hodnost, a tak při jeho rodu zůstalo 
do dnešní doby s úředním názvem, panství »Hra
nicko-Lipenské«, pozemkovou reformou po pře

vratu značně ohraničené. 

Kard. Dietrichštejn zemřel před 300 lety, 20. 
září r. 1636, a odkázal v závěti veškerý majetek 
svému synovci Maxmilianovi (1636- 1655) a po 
něm pak až do r. 1854 vystřídala se ještě řada 

dalších držitelů z rodu Dietriohštejnova. Fr. Josef 
Dietrichštejn (1808- 1854) nezanechal mužských 
potomků a rozdělil celý svůj majetek mezi tři 
dcery, z nichž Terezie pr·ovd. za říš. knížete Hatz
felda obdržela panství Hranicko-Lipenské. Po její 
smrti r. 1909 přešlo panství na její dceru Antonii 
r. 1909- 1933. Z jejího manželství s rak. hrab. 
Althanem zůstal nynější dědic Dr. Kar. Maxmil. 
hr. Althan. 

Prameny: Fr. Zapletal: Drahotuše jindy a nyJJÍ. Flor. 
Zapletal: Lipensko na úsvitě svých psaných dějin . Záh. 
kron. XVIII. B. Jindra: Zaniklý kostelík sv. Mikuláše. Zá
twrská kronika XVIII. 

K dějinám kostela. 
Dle zápisků P: Nm·cisa Dvořáka.':) 

Do prvé polovice 13. století nelze vůbec zjistjti, 
za jakých poměrů duchovní správa v Drahotuších 

· zřízena a farní kostel vystavěn byl. 
Prvotní farní chrám Páně na témže místě jako 

nynější zbudovaný, byl zcela z kamene, svědčiť 

o tom zpráva z r. 1535, dle níž byla v roku uve
deném ke kostelu kamennému při.stavěna nová věž 
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z kamene, krytá břidlicí. V pozdějších letech při
stavěný ke kostelu se dvou stran kaple, kostel pak 
od pradávna byl obklíčen hřbitovem. Náboženské 
bouře, ne tak husits'ké jako luteránské, způsobily 
i v Drahotuších netušené převraty. Působením ma-

~-; Zemřel jako farář r. 1985 v Týně u Lipníka. 

• 



jitelů statku Drahotušského rozmohla se v městě 
i osadách okolních jednota bratrská do té míry, 
že se zmocnila netoliko otěží vlády, ale i školy 
i kostela, až na . naše doby nazývána jedna z ulic 
drahotušských, bratrskou. R. 15.58 byli kazateli 
bratrskými k'llěz Gabriel a po něm Jarolím. Farář 
Jiřík r. 1574 do Drahotuš dosazený a Viktorin Při
byslavský, byli rovněž bratrskými kněžími, jak ze 
smluv a darování jich zjištěno. R. 1603 stal se 
drahotušským a spolu branickým farářem kněz 
Borovský, který však bratrskou jednotu opustiv, 
katolíkem se stal; i nástupce jeho, Pavel Johel, byl 
asi také katolickým duchovním. R. 1()16 byl však 
vypuzen nekatolickým knězem Mikulášem Drabí-

ský archiv o· působení kteréhokoliv -kněze v době 
uvedené se nezmiňuje. Ježto hřbitov na náměstí 
Drahotuším a přifařeným sedmi obcím nepostačo
val, zakoupeno r. 1690 pole za městem a zřízen 
tam nový hřbitov. Uprostřed hřbitova vystavěna 
nákladem radíkovského fojta Plisky prostranná 
kaple sv. Anny r. 1732. Osadníci drahotuští však 
i nadále, a to téměř až do r. 1799 na vlastnún 
hřbitově kol farního kostela fiochováváni. V róce 
17 84 kostel zbořen a na jeho místě byl postaven 
v letech 17 85-8 7 nový kostel. Stalo se tak za fa
ráře P. Ondřeje Kellnera. Stavitelem byl mistr 
Jos. Gorig z Nov. Jičína, kostel byl však vysvěcen 
r. 1810 dne 19. června světícím biskupem olomuc-

VnitřeJi farního kostela. 

kem, který se na místě až do r. 1622 udržel. Téhož 
roku vypovězeni na věčné časy všechní hlasatelé 
víry evangelické. Drabík ukrýval se po dvě léta 
u příznivců svých, až konečně r. 1624 do Preš
purka se odebral, kdež obchodoval. Svou výstřed
ností dal :svým nepřátelům popud ke stálému stí
hání, konečně pro odboj v 84. roce věku svého ro
ku 167 1 v Prešpurku popraven. Pro nedostatek 
katolického duchovenstva zůstala fara drahotuš
ská osiřelou, a to do r. 1644, kdy se teprve činí 
?mínka o faráři Valent. Topolanském. Nelze do
mýšleti se toho, že by až příliš u věcech víry hor
livý kard. Dietrichštejn, který Drahotuše zároveň 
s Lipníkem a Hranicemi obdržel od Ferdina,nda 
II., byl by své vlastnictví tak dlouho bez du~hov
ního správce nechal, leč ani ·farní úřad, ani měst-
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kým hrab. Kolovrat~m. Na stoletou vzpomínku 
zbudování byl kostel v r. -18~5 vymalován a ko
nečně r. 1893 překrásným hlavním",oltářem z kar-
rarského mramoru vyzdoben. / 

Duchovní správě drahotušské jsou přiděleny: 
Drahotuše, Rybáře, Slavíč, Milenov, Klokočí, Hra
bůvka, Radíkov, Lhotl<á a Velká. Celá farnost čítá 
asi 3767 duší. Duchovními správci od r. 1801 byli: 
Kornitzer Josef 1801-1805, Rossner Jan 1805 až 
1818, Miick J osef 1818-1833, Axma.nn Frant. 
J 833-1844, Fiedler Frant. 1844- 1845, Radda 
J an 1~45-1867, Vysoudil Petr 1867- 1876, Bross
man František 1876-1892, Hynek :František 1892 
až 1912 (zemřel 23. února 1912), Msgre' Dr. Fr. 
Pi"ikryl od r. 1912-

·* 



Kooperatory a kaplany od r. 1848 byli: 
Schmidt Jan, Přehnil František, Hynek J:ran

tíšek, Chalupa Pavel, Chytil Josef, Bařinka Cyril, 
Heřmánek Osvald, Seget Josef, Pyskovský Alois, 

Doležel Kar., Dvořák Narcis, Freund Alois, Sloup
ský Ladislav, Paleník Josef, Horák Jan, Šulák Jan, 
Holek Josef, Hulva Josef, Hořák František, Vin
klárek František, Otáhal Václav. 

Cechovní památky z Drahotuš. 
Počátky cechov<Oího zří'zení vmi!kaly v zemích čes.kých 

souča,sně se zakládáním měst ve 13. a 14. stol., a proni
kalo veškeren život městský. Příslušníci jednotlivých ře
mesel ·sdružovali se nej-dříve v .bratrstvo, mající kře-sťan

ský ráz svépomocný, který zachováván i kd)',Ž po·zději 

bratrstva proměnila se v pořádky ·čili cechy. Každé ře· 

meslo mělo ;gvůj vlastní cech a tyto sel'aděny byly dle 
staro'bylosti, jak .za ·sebou řemesla rozkvetla. Cech volil si 
některého .svatého za palr<ma', a toho d:al si :na své pra
·pory, 'korouhve a podst·avníky. Seskupovali se v cech buď 
členové téhož řemesla nebo něil;:;olika příbuzných řemesel. 
l1čelem tohoto spojování byla vzájemná :podpora. Cechy 
spravovali starší mistři 3:'nebo cechmistN, jejichž počet 
závisel od počtu členů. Cechmislři měli veškerou .pravo
moc nad mistry a tovaryše ve věcech sporných, odvo
lacím byl soud městských konšelů . Pokutou na soud(; 
cechmistro>1Ském byly peníze, nebo vosk, ale také šatlava, 

Znak ševcovského cechu v Drahotušíoh. 

nebo sio·žili viníkovi řemeslo na čaoS neb navždy. Cech
mistři s tar. i ml. byli· věrní strážcové cechovního života, 
přihlížejíce :k tomu, a-by nikde a v ničem nerušil se sou
lad, nýbrž a:by všude vz.orný zachoval se pořádek. Ká· 
zeň , dobrý mrav, zbožnost, toť karakteristické známky 
cechovního zřízení. Hůznými ·průkazy a zá~ony byl sice 
jednotlivec valně 11a své indivi:d.ualilě omezen, .ale pod
voloval se k tomu rád, věda, že ·pTospěch jeho s.tavu, jeho 

r·emesla toho V)'' žaduje. Odtud plynul pořádek, mrav-nost 
a zámožno·sl v našioh městech. Tehdy mělo řemeslo sku
tečně zlaté ·dno. 

V XV. sto.L bylo již u nás ;známo 255 řemesel a živností 
rozHčných; některá řemesla a živnosti během -času za
nikla, jiná vyvplána změněn)·mi poměry v 15. stol. Jako 
trh). městské napomáhaly r·oxvoji řemesel, ·podobný účel 
mělo i mílové právo, :podle něhož žádný řemeslník ne
směl se na míli cesty ·od města usaditi , ~1eboť 11-a ven
kovských osadách řemesh1íci a obchodníci býti nesměli. 
l\iěsto tím bylo chrá·něno před cizí konkurencí. 

Koncem 17. stol. a začátkem 18. stol. počalo cechovní 
zřízeni upadati. Do mnohých cechu vloudily se nespráv
nosti a útisky. Císař Karel VI. usiloval zjednati nápravu, 
aby povznesl blalrobyt řemesel již klesající-ch, vydáním 
v r. 1731 ta:k řečených generálních cechovních patentů 
a v r. U39 generálních cechovních wrtikulí pro pořádky 
král. -dědiČillých zemí českých. Za Marie Terezie r. 1 i42 
až 1778 nastoupily ji.ž zna(:né změny v cecho·vnich r·ádec.h 
a mnohé živnosti prohlášeny za svobodná zaměstnání ce
chu nepodléhajíocí, zrušeno ·i právo mílové. V r. 1859 vy
dán nový živnostenský řád, kterým staré cechy zrušeny 
a 1. května 1860 prohlášena svoboda ·živnostenská. Staré 
ZV)'ky byly však silně Za!kořeněny, pr·oto po 23 letech 
v r. 1883 vydán •Obnovený řád žh"llOstenský•, který se 
stal po•dkladem k zřizování dnešních živnostenských spo
lečenstev. 

Ze Drahotuše byly městem ·obchodním a zkvétajících 
r·cmesel, na :něž veškeré osady k panství náležející odká
zány byly, toho důkazem ci-s. Rudolfem II. dané městu 
právo odbývati ročně čtyři trhy výroční a jeden týdenní. 
Trhy byly tenkráte velikou vzácností a proto městu nad
míru byly •prospěšny. Nasvědčují tomu též početné ;pa
mátky cechů ·drahotušs.kých, odevzdané ·zemř. Am. Pro
cházkou městskému museu v Hranicích, dle jichž vzhledu 
lzt souditi, že bylo s nimi málo šebmě nakládáJno. Zato 
vi(ak doklady z prvního období jednotlivých řemesel 

v Dra<hotuších -scházejí, a není dosud zpracován ani obsah 
zachovwnýoh zápisků cec.hovních. 

V souboru cechovních památek branických jsóu dule
žilým obra~zem života dob uplynulých. Nejvíce za-stoupen 
.ie cech ševc.ovský. Mimo dřevěného štítku s letopočtem 

a pečetidla kovového z r . 1668 ,zachovaly se tyto písem
nosti: Opis artikuli cechovních z r. 1707, výtah privilegií 
cechu tkalooviSkého, ševcovského a bednářťl, druné Jetři

chem z Kunowc r. 1595, o něco později také kovářskému 
a zámečnickému a potvrzené Ferdinandem z Dietrichštej
na r . 1666, ·dále zachovala se kniiha cechu ševcovského 
z r. 1721, tovaryšská ·kniha cechu ševcovského obsahující 
zápisy z let 1768-1831, kniha účtů cechovních počínaje 
.rokem 1781, koneoně velká vázaná kniha o přijímání 

učií.ů počínajíc rokem 1795 .za cechmistrů Aut. -Loserta 
a Felixe Nováka obsahuje též cirkuláře vrchnostenského 
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(•řadu o vydáváni ryučn)•ch a mistrovsk§ch listů. Rovně~ 
z cechu r·ezniků zachovalo se více památek .písemných. 
Jl.ou to: Opis privilegií cechovních .z r. 1736, Generální 
artikule cechovní z r. 1739, Cechovní kn iha z r . 1854 ob
sahuje pouze ů,·od a předmlmm, opsané z 1. knihy. Zá
pisů žádn)·ch o n í nenl. Konečně zachovaly se účty" ce
chovní kol r. 1800 a různé opisy téhož cech u. Hranič!í 
řezníci obdrželi od pfu1a Jana ml z Žerotína r . 158-l 
právQ, kterým se zakazovalo dovážel maso do města Hra
nic. Tímto zákazem byli asi -drahotuští řezníci citelně po
škozeni, proto žádali, a<by byli připojeni k cechu bran ic
kému, což j im bylo povoleno. Z ostatn ích cechu draho
tušských za·stou-pen i jsou ještě: tkalci a bednáři mistrov-

Městský 
Městs;ký archiv drahotušský sdílí o~Sud mnoha jin ých 

měst: co nebylo zničeno nevědomostí lidskou, je r-oztrou
šeno po rt''tzných jiných archivech, část octla se v w kou 
jcdnollivcu. Branické městské museum zí·skalo veš.keré 
písemnosti cechu drahotušských, dále dvě německé k'llihy 
vázané: Schulvcrorclnung der Trivia lschule in Drahotusch 
z r. 1 i8t .a Ehrcnbuch ťiir T:rivialschule in Drahotusch 
z r . 1731. - Opis privilegií v pergamenové .knize vázané 

Listina cís. Karla VI. 

s visutou pečetí dú.ny Karlem Dielrichštejnem r . 1784 a 
stvrzující platnost v)•sad udělen)•ch Drabotuším Ferd i
nandem Dielrichšlejnem r. 1678, Leo.poldem Dietrichštej
nem r. 1704 a cís. Karlem VI. r . 1735. Drahotuš týká se 
listin.a měst. musea b ranickéh o se společn)rmi pečetěmi 

obou měst. Jedná ·se o pro-p"Ujčení pop ravn ího mistr a. 
K p ísemnostem druží se rftzné cechovní a jiné předměty 

musejní z D·rahotuš. 
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l;kou knihou z let 1750-1758, .která obsahuje též cechovní 
účty z r. 1780. Registrum na ;příjem pánů tovaryšii ře

mesla t:kalcov$kého s prvým zápisem z r. 1745, koYáři, 
koláři, zámečníci. pekaři a hmčíři cechovní knihou z r. 
1768, koláři a !kováři dYěma 'Svazky různ)•ch listin, jako 
školní \·ys,·ědčení učiíli, k r·cstní Jisty, přípisy úřadů, po
,·olcni .k usa-zeni mistrů atd. Zajímavý je konečně »Po

žární řád• v Drahol·uších :z r. 1697, jenž obsahuje předpisy 
i pro jednotlivé cechy. Skocla, že přední listy chybí. Za
číná al1 odstavcem 10. 

Je to jen skromn)· zbytek z dávného bohatství cechov
ních zá'Pisů, leč tím cennější. Kéž přispějí tyto črty k zá
chraně věci dalších~ 

archiv. 
Zem ský archiv moravský chová též některé staré ruk o

pisné památky z Drahotuš, jako je ·kui ha .zápi sů, v)-:po
vědí a po·zústalosti města Drahotu:š ua pan:stYí bra nickém 
od polovice 17. století. Kniha je vázaná o 250 fol. a ob
sahuje zápisy o zmčniich majc'tku, vyřízení sporů jednot
livých usedlík(! v Drahotuších. 

Pokud se týká samotného městského archivu Y Dra
holušich, vykazuje ,ještě mnohé staré cenné pergamenoYé 
li~tiny, knihy a zápisy, ·z nich:ž poináYáme, jak kráčely 

dějiny městem; jsou to vša,k j iž jen trosky toho, co kdysi 
městsk)· archiv oobsahoval, mimo jiné: 

l\adační lis tiny Viléma z Pernštejna z r. 1480, 148i, 
1489, 1515. Jlrivileg. cís. Rudolfa II. _z r.- 1585 s visutou 
pečetí, j~ž uděluje Drahotušfm právo odb),vali čtyři vý
roční trhy a jeden t)•den:ni. Listina cís. Karla VI. z roku 
1735. Listina ka•·d. Františka kniž. Dietrichštejna v per
gamenové knize vhaná, s visutou pečetí -a novým měst

sk)•m znakem Drnhotuš-ským z r. 1629, kterou veškerá 
di'ivčjši privilegia a obdarování ruší a poměr Dra holuš 
k nové vrchnosti ~novll u-pravuje. Další lis·tiny týkají se 
potvrzení dHvčjš ích privilegií nástupci Dietrichštejnova 
rod u až do r. 1854. Pr·ípis p ur.kmistr-a a rady města Li-p
níka z r . 15~5. -

Pečet z listLny cís. Ka rla VI. 



Práva městská král. českého a markrah. moravského 
za Leopolda z r. 1697. Památky <rbecní s protokoly měst. 
rady. Protokol práva rychtářského v Drahotuších s při-

Listina ka.rcL Fr. Dietrichštejna z r. 1629. 

sedícími asistenty, léta Páně 1739 ponejprv tenkráte za
loženy, když jest od deputovaného do Vídně odtud zpát
kcm dobrá novina reporti'rována, že •právo hrde~ní zdej!H 

obci .nejmilosth·ěji přinavráceno b)·ti má. Za rychtál.'e 
Matěje An<irise. - Sirotčí knihy z r . 1560, 1601, 1620. -
Registra zákupní z r. 1586. - Kniha příjmů a vydání 
z r. 1620. - Gruntovní kniha z r . 1811. 

V archivu nalézá se též stará kronika města Drahotuš, 
zalo-žená snad tpísařcro Konorzou z r. 1687. Pamětní kniha 
obsa:huje zápisy nejstarší k r. 1512, až do své doby konce 
17. stol. P()zději připsány také událO"Sti k r. 1460 a 1312; 
souvisleji jsou však až do r. 1512. Po písaři, kler)• .knihu 
založil a vedl jen několik leL, pokra·čoval po 20 letech 
18. s tol. Alex. Horn, přís. písař. Po něm vystří:dali se jiní. 
V 18. století vedeny zápisy ,,ztahující se k r. 1866 a po 
přestávce z konce 19. stoleti. - Kromě paměti obsa•buje 
kniha dále opisy různých usn esení měslských, zajímavý 
se:~:nam plah'l z rozhraní 17. a 18. s tol. d.o duchodu ply
•Houcích, J<mnule přísah, účty ,kostelní, pouhú, dů ležité 

události i méně od r. 1692-1866. - Sew-am obsahuje 
jména všedh tehdejších měšťanů a předměšfanů u každé
hl• s podrobným zá;piscm jeho roč-ních povinnoslf, jak 
platových, tak i naturálních. 

V této jsou opsané dále veškeré listy, dekrety, jimiž 
1\•hdejší majitelé a držitelé města Drahotuš mě.šra·núm 

i předměšfanťtm udělovali práva, povinnosti a rťtzné p'I'i · 
vilegie, 23 těchto listu je registrováno počínaje Albrech
tem z Cimbu11ka r. 1408 a koučí kard. Fr. Dietricbštejnem 
roku 1629. 

Městský archiv doplňují dekrety zeměpauských úřadťt, 

gubernia moravskoslezského, přerovského krajského ú
r·adu, provolání a ohlášení vídeňské vlády z r. 1756, 181a 
a 1835, Patenty Dietrichštejnské z r. 1763-1783 a j . Zbý
vající část městského archivu zasloužila by především 
pečlivějšího ošetřeni a umístění a zárover"t úplného soupi
su, aby si Drahotuše zachovaly svoji v)'znamnou minulost. 
Vždyf s taré listinné památky jsou vydatným zdrojem p ro 
poznání dějin města a jeho okolL 

Komenského cesta. 
Když císařským dekretem 16. dubna 1622 daro

váno bylo kardinálu Dietrichštejnoví panství Li
ptnské, Drahotušské a Hranické, tu konšelé všech 
tří měst museli za měšťany složiti novému majiteli 
slib věrnosti a poslušnosti. Kněz Drabík přemlou
val konšely drahotušské, aby zůstali věrni pravé
mu majiteli panství ·panu Molovi, ale tito krčili 

jen rameny a poukazovali na vojsko, na náměstí 

před radnicí rozložené. Kardinál zapověděl pak 
brzy všem nekatolickým farářům~vykonávat boho
služby. Drabík však zákazu toho nedbal - až při
šel rozkaz, aby jako rebelant byl chycen. Byv va
rován, skrýval se nějaký čas v okolí, ale když po
znával stále jasněji, že není naděje v lepší časy, 
odešel navždy do Uher. Roku 1671 byl obžalován 
a krátce nato odsouzen k smrti. Rovněž bývalý 
majitel panství drahotušského Václav Mol z Mod
řelic odsouzen byl k doživotnímu žaláři ... 

Komenský . spřátelil se s Mikulášem Drabíkem 

na studiích. Byl zároveň s -ním r"oku 1616 ordino
ván na kněze. Komenský ustanoven byl v Přerově, 
Drabík kazatelem v Drahotuších. Nebyli daleko 
od sebe a navštěvovali se jistě, i když Komenský 
r. 1618 stal se kazatelem a správcem školy ve Ful
neku. Nebyli zase daleko od sebe. 

Roku 1621 vtrhlo španělské vojsko, vyslané cí
saři Ferdinandovi na pomoc do Fulneku. Fulnek 
patřil odbojnému pánu Skrbenskému z Hříště a 
proto byl španělskými vojáky vypálen a vydran
cován. Komenský přišel o všechen svůj majetek, 
své knihy a rukopisy. Když opouštěl po zničení 
:Fulneku a ztrátě rodiny a jmění Fulnek, lze se do
mýšleti, že na cestě do Přerova se zastavil v Dra
hotuších u svého přítele Drabíka, aby se s ním roz
loučil. O tom není záznamu, ale byli věrnými přá
teli a udržovali přátelství i v dalších letech, třeba 
Drabík pobloudil a nezasloužil si toho. 

Komenský musel se skrývat, až konečně našel 
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útulek na panství pana Karla staršího ze Žerotína, 
v Brandýse nad Orlicí. Roku 1628 opustil navždy 
vlast. odebrav se do ciziny. 

V bezesných nocích na ·panství Karla z Žerotí
na, v lesním zátiší. pod vrchem Klopoty, zrodilo 
S;! z velkého utrpení a z velké víry jeho vrcholné 
dílo: »Labyrint světa a ráj srdce«. Exulantská pí-

seĎ, v níž loučí se vystěhovalci s vlastí, zmiňuje 
se o »Labyrintu«: 

»Nevzali jsme sebou nic, 
po všem veta, 
než bibli kralickou, 
Labyrint světa.« 

Vojtěch Bekárek. 

Letecký snímek V'!litřniho města Drahotu§. 

Město. 
Město Drahotuše v okresu branickém rozkládá 

se v krajině širokého údolí středního Pobečví, 249 
metrů. nad hladinou mořskou, vroubeno s jihu i se
veru řetězem Karpat a Jeseníků k Lipníku a Hra
nicím se stáčejícím a rozestupujícím. Středem mě
sta, které má tvar dlouhé ulice, jest úpravné ná
městí s domy namnoze jednopatrovými a sadem, 
vysazeným lipami a různobarevným hlohem, vzbu
zujícím v době květu pozornost projíždějících ci
zinců. Jest to čtvrt měšťanská, jíž dosud náležejí 
domy čís . . 55 a 207, bývalý to pivovar a lihovar 
s výčepy. Za pánů z Pernštejna bylo náměstí od 
ulic odděleno dvěma branami, jednou směrem 
k Hranicím, druhou k Lipníku. Uprostřed stojí 
farní chrám sv. Vavřince, východně od něj stály 
staré jatky v r. 1904 •shořené. Na konci ulice Lip
nické pr-ostírá se farnostní hřMtov s kaplí. Podél 
státní silnice býv. císařské .s druhé strany ná'!llěstí 
řadí se domy dlouhé ulice branické. V r. 1912 
.otevřena 2lde monumentální budova obecné a měš-

ťanské školy chlapecké a dívčí, kterou obec vysta
věla nákladem K 166.000.-. Svou výpravou re
presentuje vzor moderní školy a přispívá k nemalé 
okrase města. Před školou postaven pomník pad
lým rodákům zdejším za světové války, dle ná
vrhu rodáka drahotušského, inž. prof. Lamla v Br
ně. Na konci ulice Hranické otevřen 12. července 
1936 Husův sbor čsc. Na pozemcích drahotušských 
naproti voj. akademii vyvstává nová čtvrt Draho
tuš. Pozadím města směrem ke dráze jest Zacha
loupčí. 

O rozvoj města zasloužilí občané. 

Jan Procházka, dlouholetý (30 roků) starosta 
města. Za jeho působení vystavena nová školní 
budova, Drahotuším se dostalo železniční stanice 
pro dopravu osob a nákladu, byl spoluzakladate
km Záložny, městských sadů, uspořádal ladem le
žící pozemky na louky. 

Rodina Pro·cházkova pochází po přeslici ze 
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starožitného mor. rodu českého, Horeckých z Hor
ky a na Střílné. 

domů a 1906 obyvatelů a to: 1855 Čechů, 40 Něm
di, 9 Poláků, 1 Slovák a I Rusín. V r. 1936 stoupl 
počet domů na 339 a 1951 obyvatelů, z to;ho 9i S) 

mužů a 1038 žen. Podle náboženského vyznání 
bylo v roce 1936 řím.-katol. 1306 (s přifařenými 
obcemi Slavíčem, Klokočím, Milenovem, Radíko
vem, Velkou, Lhotkou a Hrabůvkou 2667) . Du
chovní správu řím.-katol. církve vede farář a dva 
kaplani. Náboženská obec čsc. vznikla v Draho
tuších v r. 1920. V r. 1936 měla 383 členů . Pod 
duchovní správu náleží téměř celý okres hranický. 
Z jiných vyznání náboženských bylo: 1 5 česk<)
bratrského, 4 židovského, 3 řecko-katol., 2 evang. 
Bez vyznání 45 osob. 

Hynek Laml, J akub Macháč a Karel Frais dali 
podnět k melioraci pozemků. - Děk:::-1 Fr. Hy
nek, ředitel Zapletal Fr. zasloužili se na poli ná
rodním a učitelé Čeněk a Regina Marákovi za
sloužili se na poli kulturním a národním v době 
pl-ed'válečné . 

Drahotuše i s kolonií Rybáře dle sčítání r. 1900 
měly 237 domů s 1558 obyvateli. Dle národnosti 
bylo 1556 Čechů a 2 Němci. Náboženského vy
znání byly v r . 1900 vesměs jednotného - řím .

katolického. V roce 1930 napočítáno 296 domfl 
a 1814 obyvatelů a koncem r. 1932 měly již 324 

::-l'aro.zení: 

Draho tuše 
Rybáře (osa;da) 
Hrabůvka 
KlO'koči 
Lhotka 
Milenov 
Radíkov 
Slavíč 
Velká 

Oddavky : 

1900 1905 1910 1914 1915 191 6 1917 
51 40 51 46 45 HO 22 

3 3 i 2 o 1 2 
3 13 21 21 9 12 l:l 

10 10 5 9 4 5 5 
1 1 2 o 4 2 1 

15 18 18 25 8 12 8 
10 8 t O I 9 4 4 
24 17 16 7 7 6 8 
12 22 30 21 15 13 7 

129 132 160 138 lOL 85 70 

1918 1<)1 9 1920 1925 !930 1935 
18 32 42 33 29 19 
o l 1 1 · o l 
7 13 7 5 10 4 
1 5 6 5 5 6 
2 1 ii 5 3 2 
7 8 20 15 14 15 
2 5 7 4 3 8 
3 3 16 6 8 3 

13 6 13 14 12 9 
5:-1 74 11 i 88 84 67 

Drahotuše 12 17 8 10 27 () 7 8 21 2t 8 4 9 
Rvbáře O O 1 O O O I O l l 1 O 2 
IÚa'bův.ka 2 5 4 3 1 2 O L 5 6 J O 2 
Rlok·o-či O 2 3 2 O I 3 O + 6 O 2 4 
Lhotka O l 2 1 O O O O 2 2 O O O 
Milenov O 4 .f 4 2 O 2 3 4 10 8 6 3 
Rad~ov 3 3 2 1 O O 2 3 4 2 1 2 4 
S!avič 3 7 3 3 O O 1 4 7 4 4 3 3 
Velká 4 J 7 ó O 1 2 2 4 6 2 3 5 

--.2-4 --750--~3~4--72~9--~30~-1~0--~178--~21---5~2--~61 2f~>~270--3~2 

Únn·tí: 

Dra:hotuše 
Rvbáře 
J-ÚabúvJm 
Klokočí 
L hotka 
:\'lilenov 
Radíkov 
Slavič 
Velká 

3H :~7 1!4 
4 a a 
7 7 16 

10 4 6 
o 2 1 
9 12 13 

10 14 i 
11 9 6 
13 17 14 

103 105 100 

:~7 55 
o 3 
ii LO 
4 9 
2 o 

Ji 19 
9 6 
8 9 

17 13 
99 2+ 

29 
o 
6 
3 
2 
5 
6 

12 
g 

72 

32 
3 
9 
:l 
1 
6 
3 
6 
g 

72 

30 
2 

ll 
:-1 
6 
9 
8 
9 
l4 
92 

29 
o 
5 
3 
3 

13 
6 
6 
8 

11:1 

Počet příslušníků římsko-katolické církve ve rarnosli : 
Drahotuše . 1306 
Rybáře 50 
Hra-bůvka 372 
Klokočí 209 
Lhotka 121 
:\Iilenov 527 
Slavíč 382 
Velká 549 
Ra-díkov 251 

úhrnem . 3767 

35 
o 
5 
:1 
3 

12 
5 

10 
6 

79 

29 
o 
o 
4 
2 
7 
2 
7 
6 

57 

20 li"> 
2 o 
4 5 
3 5 
1 2 
9 10 
8 2 
5 fl 
8 5 

60 50 

Bezprostl-edně po převratu starosta J. Procházka 
odstoupil a zatímní správu obce převzal náměstek 

starosty H. Laml. 
První demokratické obecní volby konaly se 1.5. 

června 1919. Z celkového počtu 954 voličů zúčast
nilo se volby 870. Dle odevzdaných hla·sů ob
držely jednotlivé strany zástupců: čsl. lidová 8, 
čsl. nár. soc. 3, čsl. soc. dem. 8, Republikánsk~ 5. 
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Starostou zvolen 22. června 1919 J os. Hasilík, 
1. náměstkem Jan Kuchyňka. V lednu 1921 Jos. 
Hasilík vzdal se starostenství a starostou zvolen 
J os. Polach. 

V r. 1923 konaly se obecní v·olby, při nichž zís
kaly jednotlivé strany zástupe&: čsl. lidová ll, 
čsl. nár. soc. 4, Čsl. soc. dem. 4, čsl. domovina 3, 
čsl. živnost. a obchod. 2. 

Starostou zvolen Čeněk Marák, učitel, 1. nám. 
Karel Balhar. 

Při volbách v roce 1927 obdržely: čsl. strana li
dová 10, Čsl. nár. soc. 4, čsl. soc. dem. 4, Čsl. 
živnost. a obchod. 2, malozemědělci 2, komunisté 
2 zástupce. Starostou zvolen opět Čeněk Marák. 
l. náměstkem Jos. Polach. 

t~~~~o~~\.~l~"~~'{ťi H e.l\t,1A)i 
..., • ? 

Městský znak z r. 1629. 

Při volbách v r. 1931 obdržely jednotlivé stra
ny zástupců : čsl. lidová 7, Čsl. nár. soc. 3, čsl. 
soc. dem. 4, čsl. republikánská 4, Čsl. živnost. a 
obchod. 2, zahraniční revoluční bojovníci a inva
lidé 3, komunisté 1. 

Starostou· zvolen Fr. Pátík, I. náměstkem Rob. 
Červenka, II. náměstkem Fr. Sedláček . 

Správu obce vede starosta s 8člennou městskou 
radou a 24čler~né městské zastupitelstvo. Obec 
Drahotuše zaměstnává tajemníka a pokladníka. 
BeZJpečnostní službu koná strážník. 
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Původně byla postavena jednokolejná dráha 
ds. Ferdinanda v r. 184 7 a v r. 1873 druhá kolej. 
Do r. 1911 byla v Drahotuších pouze zastávka. 
která téhož roku přeměněna na osobní nádraží a 
současně otevřeno nádraží pro zboží. Mimo rych
líky zastavují v nádražní stanici všechny vlaky. 
Poštovní úřad byl otevřen r. 1871 a 30. května 
1917 přemístěn do nově upravených místností 
v radnici. Telefon zřízen v roce 1920. Četnická 
stanice pozůstává z vrchního strážmistra a dvou 
štábních strážmistrů. 

V r. 1930 měly Drahotuše 40 živností, 9 hostin
cú, 1 mlýn, 2 průmyslové podniky. 

V letech 1900- 1930 vyšlo z Drahotuš: 3 lékaři, 
8 právníků, 5 profesorů, 4 kněží, 22 učitelů, 9 dů
stojníků, 20 úředníků, 2 inženýři, 4 lesníci a I hos
podářský správce. 

V téže době vyšlo z Drahotuš 38 samostatných 
živnostníků. 

Do světové války odešlo během jejího trvání 
více než 330 branců, z nichž všc.k více než dese
tina padlo. Z 15 legionářů padli 2. 

V r. 1930 byla státní silnice od Lipníka asfal
tována, přes město Drahotuše až k Hranicím ka
mennými kostkami vydlážděna. - Ze státní sil
nice odbočuje okresní silnice na Milenov, Velkou 
a Hrabůvku. 

Finanční stav města. 

Po válce obec zatížena válečnými dluhy, které 
dostoupily nyní výše přes půl milionu Kč. Obe .. · 
zřetnou politikou hospodářskou byl dosti značně 
snížen dluh přesto, že v poslední době bylo pod
niknuto vícero obecně hospodářsk"Xch prací vzhle
dem též k zmírnění nezaměstnanosti. Finanční stav 
obce k dnešnímu dnu je velmi uspokojivý. Dluhy 
obce k 1. lednu 1936 z výpůjček peněž.nícb ústavů 
vykazují 398.862.18 Kč. Na úmor věnuje se ročně 
asi 28.000 Kč. Přirážky obecní činí 3000/o. Obec 
vlastní cenných papírů v nominální hodnotě Kč 
4538.500.-. V r. 1935 zřízena další část regulace 
Hrabovského potO'ka nákladem Kč 17.7 4 7 .30, dva 
mosty přes potok Hrabovský, úprava sjezdu ulice 
zahradní Kč 8.033.60, kanalisace a úprava cesty 
v ulici na Rejdišti Kč 23.697.15, pokračování ú
pravy cesty na Rejdišti , část kanalisace v uli·ci Za
hradní Kč 7 .993.90, předlažba a kanalisace ul ičky 

k Rybářům Kč 32.609.60 a zřízení sjezdu od stát
ního nádraží na státní silnici u hřbitova nákladem 
Kč 1.001.-. 

V r. 1935 bylo provedeno mimořádnych úprav 
nákladem Kč 91.185.55. 



Nadace. 

Zemřelý obchodník Leopold Zabel v Drahotu
ších pamatoval na chudé města ušlechtilým či

nem, odkázav ve své závěti obnos poz:!stávající 
z cenných papírů v hodnotě Kč 17.580.- pro po
dělení místních chudých. 

Obec je také pověřena správou nadace Fran
tiška Vybírala z Drahotuš ze dne 31. ledna 1785, 
pozůstávající ze jmění v cenných ·papírech v no
minální hodnotě Kč 41.225.- a v hotovosti ve 
vkladu Kč 17.252.30 a několika menších nadací 
drahotušských rodáků. 

Starostové města od r. 1848. 

V r . 1848 Ant. Vrbík, r. 1867 Sigmund, r. 1819 
Kurfi.irst, r. 1882 J. Procházka, r. 1892 jak. Ma
cháč, r. 1902 J. Procházka, r. 1919 J os. Hasilík, 
r . 1921 J os. Polach, r. 1923 Čeněk Marák, r. 192í 
č. Marák, r. 1931 Fr. Pátík 

* 

tek, uložených ve vlasteneckém museu v Olomouci 
a městském museu v Hranicích, zemském museu 
v Brně a po různých školách roztroušených. Má 
velkou zásluhu po stránce praehistorických nálezl'1 
z Hranicka a Lipenska. Narodil se 6. září 1856 ve 
Vlčnově u Uh. Brodu. 

Srom Frant. Alois, právník a politik český, na 
rodil se r. 1825 v Milenově, pol. okr. Hranice, a 
zemřel 19. května 1899 v Brně. Studoval práva 
v Olomouci ar. 1852 byl povýšen na doktora práv. 
R. 1855 usadil se jako advokát v Uh. Hradišti, 
odkud r. l 879 přesídlil do Brna a převzal po Dr. 
bar. Pražákovi advokátn( kancelář. R. 1861 vyslán 
hyl do sněmu zemského za venkovské obce uh. ·hra
dištské. V letech 1884- i896 byl ná~ěstkem . zem. 
hej tmana na sněmě moravském a členem zemské
ho výboru. Na radě ř íšské zastUipoval venkoysk~ 
obce uher.-hradištské v . letech 1873-87, a když 
bar. PI:ažák vstoupil do kabinetu Taaffova, Šrom 
stal se vůdcem Čechů moravských. Byl předsedou 

i\Ičstská ra'<la v Drahotuších. 

V Drahotuších působí od r. 1912 Msgr. Dr. Fr. 
Přikryl, farář a děkan, národopisný a folkloris
tický pracovník a spisovatel, známý svými cyrilo
metodějskými a runologickými snahami . Věnoval 
se sbírání a vykopávkám praehistorických parná-

komise pro kontrolu státního dluhu a členem říš·· 

ského soudu. R. 1887 povolán do panské sněmov
ny. R. 1895 pro trvalou chorobu vzdal se vedení 
s(rany národní. R . . 1884 povýšen do stavu rytíř
ského. 
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Náboženská obec čsl. církve v Drahotuších. 
Církev čsl. existuje '!la HraJD.iCku již od r. 1920. Nynější 

biskup Dr. Rostislav Stejskal v}'lkonal v srpnu 1920 na 
náměstí v Drahotušícb 'J)TYUÍ bohoslužby. V době sčítáni 
lidu r . 1921 přihlásilo se k drkvi čsl. z Drahotuš 3<22 čle
m't. S počátku dojí•žděli do Drahotuš, Hranic a Lipníka 
n. B. duchovní z Olomouce. Vlasl:ního faráře má zdejší 
náboženská obec od rok u 1922. 

Státního schválení d ostalo se .zdejší náboženské obci 
Y~"llosem min. š.kol"sh•i a ná>r. osvěty· ..ze dne 14. -dubna 
1923, č. j. 42951-VI. 

Husdv. sbor v Drahotuších. 

Obvod zdejší náboženské obce tvoř i l tehdy celý poli
tick)' okres h ranick)' až 'na několilt obcí z li penského soud 
n ího -o1uesu, přHařených k b ližším náboženským obcím. 
Zdejší farář .konal tehdy bohoslužby v 6 místech velmi 
od sebe vzdálených. V letech 1926- t92i konal boho
služby i ve Val. Meziříěí, Vsetfně a Horní Bečvě. 

V r. 1925 vyfařen byl soudní okres Li'J)ník n. B., kde 
zHzm1a samostat·ná náboženská obec. Až do r . 1933 ~de,jší 

farář adminislratoval pak Lipník n. B. Rokem 1933 Li~
ník se trvale osamostatnil. 

V přítomné době obvod nái>oženské obce tvoří všech
ny ooce soud(líiho okresu inanického ~ž ·na Kelč s nej
bližším okolím, která od r. 1928 jest přifařena do Val. 
Meziří-č í. Administrativní a organisační p ráce vede rada 
starších čsl cirkve v Drahotušíoh, ·které pomáh a ji m isiJn í 
výbory v Draholuších, H ranicích a Střiteži n . !Atbinou. 
- Kromč tčchlo zřízeny tyto odbory: Jednota mládeže 
CCS v Draholuších, Jednota žen CCS v Hranicích , Sta
vební odbor CCS v Drahotušlch, Sociální odbor 'J)ři ná
božensk4! obci CCS Drahotuše se sídlem -y.· Hranicích. 

Pravidelné ])oh~služ-by se :konají v Dra hotuších a 
Hran.icich ka-idou neděli , ve Stříteži jedn ou za · měsíc. 
:'llábožcnství se vyučuje v 10 obcích n a 14 školách. 

·Počel přísluš·níků čsl. cfr .k ve k011ccm r . 1935 činil: 

,. Drahotušich 383 členů, v celé farnosti 11 75 ělenů. -
Zdejší náboženská obec otevřela 12. července 1936 Hu
sův sbor, s jehož stavbou bylo započato z jara 1934. Zá
kladní ká-men k tomuto sboru ·položen 12. srpna 1934. 

Prvním s l.úmě schvá leným předsedou rady sta rších byl 
Yojkťlvka F r ., úpravč í tr a ti, jednatelem ~Iacner Jan , pc· 
kařský m istr, farářem Hrbáček F1·. - Ny-nějším státně 

schválen:}·m -předsedou rady starších je Marák Ceněk, fi
dící učitel v. , .. , jedna-telem Pilař Jan, štábní rotmist r, du· 
chovnim správcem Sedláček F r., farář CCS. 

Do r . 1922 matriční zápisy jsou v Olomouci a Pl'ero
vě. Od r . 1922- 1924 Drahotuše spolu s U.pnítkem tvoři ly 

jednu náboženskou obec. 

:'ll'arozeni, oddan í ·a •zemře li v Drahotušicn : 

Rok nar. oddaní zemř. 

1925 
1930 
1935 

38 
32 
16 

9 
11 

11 

12 
10 

9 

V)'znamní rodáci dra,ho tuštf z doby jed-noty b ratrské, 
jimž zasazena na průčelí s-boru pamětn í d eska: 

V á c 1 a v S o I í n, kněz, knibtiskař, ·s'J)o.Jup ra.covník 
biskupa Jana Blahoslava, vyJJi•kal •hlu'bok~'lll vzděláním 
a znalosti řečí. :'ll'arodil se r. 1627 v chaloupce rybářs.ké 
u Draho tuš: Zemřel 39letý r. 1.:>66 jako správce sboru 
třebíčského ve svém působišti a tam i pohřben. 

:\l a tě j S a b í n Po do 1 s ký z Podolí, nar. 1539, 
.zdej-ší r adní, písař. Jeho h ra lr S i m e on Po d o 1 s ký 
z Podolí, zemský měři~. malíř a spisovatel, měšran Ml 

starém mčstč pražském. 

Mi k u I á š D r a b í k, působil v Drahotušfc.h v lete<:h 
1616-162!. Jeho pror.oct\-i o vyhnání Habsburků ze zemí 
českých vyneslo mu ve 84 letech, posledně exulantu na 
Slovensku, smrl na popravišti. 

Školství dříve a dnes . 
Podávám stručný náčrt dějin školy ze spisku 

ředitele Františka Zapletala >>Drahotuše dnes a 
jindy«. První zmínka o škole j~ v r. 1590. Lze 
však předpokládati, že již dřive byla škola v Dra-
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hotuších. Prvním správcem školy byl Matěj Bra
nický, a to do r. 1605. Po r. 1620 stará škola pro
dána a zakoupena nová budova. R. 1736 stal se 
rektorem scholae a magistrem ludi Josef Reger 



ze staré učitelské rodiny z Bělotína. Jeho děti a~ 

pravnukové vyučovali 119 let na zdejší škole. Do 
školy chodili většinou hoši měšťanů, předměšťanů 
a zámožnějších rolníků z osad celého panství, -
dívkám prý toho vzdělání nebylo třeba. 

škola měla jednu světnici, v níž rektor vyučo
val a v níž i bydlel. Farář P. O. Kellner přistavil 
samostatnou třídu, která však byla malá a nízká. 
Proto v r. 1787 bylo nařízeno, aby si odlehlé osa
áy vystavěly školy a dovoleno jim, aby se zatímně 
vyučovalo u nich v soukromých bytech. To se tý
kalo : Slavíče, Klokočí , Milenova, Hrabůvky, Vel
ké, Lhoty, Radíkova. 

Již tehdy v Drahotuších měli v úmyslu postaviti 
novou škol u. Ředitel Zapletal p.íše o této dobt: 

»Když však průběhem let škola tak chatrnou se 
stala, že ani dostatečné ochrany před deštěm, vě· 
trem a zimou neposkytovala, nadto pak náramně 
vlhkou byla, přestěhoval se rektor Ignác Reger se 
svým syuem Antonínem v r. 1810 do radnice. Od 
té doby pozměněna jednotřídní škola na dvoj
třídní.« 

V radnici však také nebylo dlouho vyučováno, 
- byla dle zápisu tehdejšího purkmistra Ant. 
Vrbíka pro »dlouhou nedbanlivost opuštěna«. 

Tehdy naj ímány za učímy soukr<Ymé byty. 
R. 1827 darovala městská rada na školu starou 

radnici. Stará radnice zbořena a v r. 1836 vyuČO·· 

váno v nové školní budově, nynější radnici. Po 
vydání nových školních zákonů v r. 1869 přibylo 
žactva o 2 ročníky a v r. 1873 byla škola rozšířena 
na trojtřídní. Od r. 1888 byla škola čtyřtřídní. Za 

I O let byla přestavěna. V r. 1906 rozšířena škola 
na pětitřídní s pobočkou. Později byly pobočky při 
IV. a V. tř. Pobočky byly v soukromých bytech. 
V těchto letech navštěvovalo obecnou školu skoro 
400 dětí. Tísnivé poměry trvaly do r. 1912, kdy 
bylo ,vyučování zahájeno v nové budově. 

V září 1914 byla zabrána nová škola pro vo
jenské účely a napolo demolována. Svému účelu 
vrácena v roce 1918. 

· V září 1920 zahájeno vyučování na měšťanské 
škole, a to ve dvou prvních třídách. Hned od po
čátku navštěvovaly měšťanskou školu děti ze Sla
víče, Milenova, Klokočí i ze vzdálenějších obcí. 

Obecná .a měšfa-nská škola. 

Měla tedy od začátku měšť. škola charakter ny
nčjších újezdních škol měšťanských. Všechny dět i 
obou škol byly jen české národnosti. 
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Správcové škol v Drahotuších od r. 1605: 

J 605-1620 Matěj Hranický, správce školy 
11)20-1622 Michal Ča~tický 
1622-1647 Albertus Vítus 
1647-1669 Pavel Kamenský 
1669-1685 Jan Pelc 
1685- Marek Sebíř 

-1 7 36 Ant. Sebíř 
1 7 36- J os. Reger 

-1810 Ignác Reger (rod Regrů). 
1810-1824 Kremf 
1824-1848 Lorenc Ant. 
1848-1875 Frant. Zavadil 
1873-1880 Jos. Barbíř 
1880-1897 Jan Reichel 



1897-1924 Fr. Zapletal 
1924-1928 Čeněk Marák 
1928- Jax:oslav Lakomý 

Měšťanská škola: 

1920-1922 Jos. Kojecký 
1922- 1925 Jos. Kudělka 
1925- 1926 Bedřich Havránek 
1926- Jaroslav Lakomý 

Od r. 1928 správy obou škol spojeny. 
1928- Jaroslav Lakomý 

Počet dětí na měšťanské škole v r. 1923 stoupl 
na 149 a klesal do r. 1931, kdy bylo ve 3 třídách 
měšť. školy jen 69 děti - a to byly děti z celého 
okolí. (Na obecné škole klesl počet dětí na 102 
v r. 1926, již v r. 1933 bylo 189 dětí v pěti tří

dách.) Počet dětí od r. 1931 rychle .stoupá, takže 
v r. 1936 jeví se stav celé školy takto: 

· V 5 třídách obecné školy 188 dětí, v 6 třídách 
měšť. školy 203 žáci, celkem 391 dětí. 

Průměr přespolních dětí za posledních pět let 
jt 400fo. Máme tedy újezdní školu měšťanskou. Le
tos je na měšťanské škole 84 přespolních dětí . 

Učitelský sbor čítá 15 členů a 5 učitelů nábo
ženství. Nejdéle na škole pi'rsobi1 (kromě rodiny 
Regerů) ředitel Frant. Zapletal, který napsal ději
ny Drahotuš a ředitel Čeněk Ma1·ák, jenž byl řadn 
let starostou ·obce. Na škole vyučuje přes 20 let 
Msgre Dr. František Přikryl, vědecký spisovatel 

v oboru národopisném a archeologii. Měšťanské 
škole přičleněna »Lidová škola hospodářská«, je
jímž ·správcem je odb. uč. B. Havránek a v dří
vějších letech živnostenská ·Škola. Při škole měšť. 

byly dříve konány kursy pro poddůstojníky . 

Sociální péče. V době hospodářské tísně každo
ročně pořádáme před vánocemi ošacovad akci a 
po vánocích stravovací akci. 

V ošacovací a stravovací akci s dobrým poroz
uměním nás podporuje p. starosta Pátík, p. R. 
červenka, předseda m. š. r., měst. rada a zastu
pitelstvo, peněžní ústavy, všecky spolky a korpo
race, jakož i široká veřejnost. Také obec Slavíč, 
Klokočí a Milenov dobrou věc vydatně podporují. 

Veřejně-právní korporace: 1Hístní školní rada 
(pi·edseda stavitel R. červe.nka), městshá rada a 
zastupitelstvo v čele se starostou Fr. Pátíkem škole 
přejí a dle možnosti uvnitř školu vybavuj í. 

Největším ochrnutím rozvoje školy byla válka, 
po níž, jak již zmíněno, byla škola odevzdána své
mu účelu v ubohém ·stavu. Podařilo se však během 
let školu, kabtnety a učitelskou knihovnu vyzbro
j it, aby vnitřní práce ve škole pokračovala s du
chem a poža,davky doby. Na podzim 1935 zřízena 
při měšť. škole IV. třída. 

Přírůstkem žactva v posledních letech, a zvláště 
nyní po uzákonění újezdních měšť. škol, zvýší se 
ještě počet dětí - nastanou starosti s rozšířením 
a dobudováním školy. Řed. Jar. Lakomý. 

Kulturní činnost v Drahotuších. 
Místní osvětová komise· v Drahotuších 

soustřeďuje hlavně při oslavách státních svátkt1 
a zasloužilých mužů naší vlasti místní korporace 
a spolky k jednotné oslavě. 

V posledních letech se projevuje větší činnost 
na poli vzdělávacím. Místní osvětová komise u · 
spořádává příležitostné přednášky. Absolvovala 
se putovní lidová škola zásluhou okr. osvětového 
sboru v Hranicích. Do příšťího období připravuji 
se večerní kursy (účetnické a jiné) za vedení o
svědčených odborníků. 

Knihovnictví. 
Obecní knihovna v Drahotuších vznikla v roce 

1920. Vypracovaný knihovní řád zaslán okresní
mu osvětovému sboru spolu s úmluvou »Čtenářsko
hospodářského spolku »Přemysl« v Drahotušíoh. 

Ve výborové schůzi spolku »Přemysl« v Draho
tuších ze dne 23. července 1922 bylo jedn9hlasně 
mneseno, aby jmenovaný spolek, který po pře
vratě přestal míti význam, likvidoval. Knihovna a 

2 skříně darovány obci.. Ostatní majetek byl pro
dán. Zbytek peněz z polovice da;rován spolku do
brovolných hasičů v Drahotuších a z polovice O
krašlovacímu spolku v Drahotuších. Spolkový pra
por »Čtenářskohospodářského spolku Přemysl« je 
uschován v místnosti záložny v Drahotuších. Spo
lek »Přemysl« ukončil svou činnost 28. srpna 1922. 

Sdružení studujících vysokých škol v Drahotu
ších odkázalo v r. 1928 velmi cennou část knihov
ny obecné a měšťanské škole v Drahotuších. 

Mimo obecní knihovnu mají také knihovny: o
becná a měšťanská škola, farní úřady, tělovýchov
né spolky, včelařský spolek, sbor dobrÓvol. hasičů. · 

Počet svazků obecní knihovny obnáší: poučných 
120, zábavných 580. Ze spisovatelů jsou nejvíce 
čteni: F. Sokol-Tůma, Jan Vrba, V. Kosmák, AL 
Jirásek, V. Beneš-Třebízský, J. š. Baar, K. M. 
Čapek, J. London. Knihovníkem v obci je Jar. 
Čech, odb. učitel. Na veřejnou knihovnu .městskou 

přispívá obec obnosem I 000 Kč ročně. Jar. Čech. 
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Město Drahotuše po stránce zemědělské. 
Drahotuše je sice město zemědělské, ale je obcí 

na úrovni doby. V poslední době zvláště po strán
ce vnější mnoho vykonáno. Kulturně vzděláva<:_í 
.poslání plní veřejná čítárna, osvětová komise, di
vadla spolková, kina, přednášky a j. 

Svou obmezenou zastavenou plochu nahrazuje 
velkou katastrální výměrou půdy, aniž přiblíženo 
k okolnostem, že už více než před .30 lety prodaly 
Drahotuše mnoho svého pozemkového vlastnictví 
Hra ni dm, Velké a Slavíči. Pozemky drahotušské 
přiléhaly až k Hranicím. Mlýn trávnický, bývalá 

tuších dosud není, jen několik majitelů domů mají 
zařízený automatický vodovod. 

Jména jednotlivých tratí okruhem počínajíc 
u Hranic jsou: Zátoky, Drahotuch, Na kostelíku, 
Hučnke, Nad a Pod císařskou, Nad humny, Zlat
ník, Pastviska, Rubaniny a Lůžko. 

Z obilnin nejlépe se daří pšenice a žito. Řepa 
cukrová se ve větším rozsahu pěstuje asi 25 rok1! 
a způsobila intensivnější hospodaření půdy a v 
chovu dobytka. 

Počet krav a ročních jalovic obnáší 400 kusů a 

Náměstí od Lipnické ulice s farním .kostelem sv. Vavřince. · 

valcha soukenická, vojenská střelnice a nová část 
naproti akademii stojí na půdě drahotušské. Vo
jenská akademie v 'Hranicích byla původně po
stavena na pozemcích katastru města Drahotuš. 

K severu a západu hraničí město Drahotušc 
s obcí Klokočí, na východě s obcí V elko u a Hra
bůvkou. 

Celková výměra činí 10.39 . .38 ha, z toho jest lesť1 
za Bečvou 61.117 ha, luk a pastvin .36.54 ha. 

V r. 1900 a 1901 provedeno nákladem 80.000 K 
ódvodnění pozemků, hlavně luhů a rubanin, dnes 
již sotva vyhovující. Elektrisace města provedena 
r. 1926 na podZim a téměř všichni majitelé domů 
jsou· na elektrisaci připojeni. Vodovodu v Draho-

.3 býky. Chov vepřového dobytka udržuje se na 
výši doby. Počet koní obnáší 46 kusů. 

Následkem drobení půdy a úpadku starých sel
ských gruntů upadá také potřeba koní a malá hos
podářství používají k tahu krav. 

Samostatných zemědělců v Draho tuších jest 4 7, 
mimo velký počet malých zemědělců. Místní země
dělci jsou většinou absolventi zemské hospodářské 
školy v Hranicích. 

V r. 1924 zřízena byla lidová škola hospodářská, 
která velmi dobře prosperuje a vykazuje krásné 
výsledky, zásluhou porozumění zemědělského oby
vatelstva. 

Současně zřízená pokračovací škola učňovská za-
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nikla. Odborné přednášky bývají hojně navštěvo
vány, což svědčí o snaze po vzdělání. _ 

Při parcelaci bývalých panských pozemků a lestt 
na zdejších katastrech dostalo se legionářům -
drobným zemědělcům - v r. 1924 přídělů po
zemků za peněžitou náhradu. Z obecních polí ob
drželi dlouholetí pachtýři trať »Pastviska« a mimo 
to někteří les »Březí« a to vesměs od obce. 
Průmyslové podniky v Drahotuších jsou: To

várna cementového zboží fy Ant. Čoček, závod.ko-. 
šikářský Frant. Pátíka a Trávnický mlýn firmy ' 
Ed. Vv ellart. 

Dělnictvo jezdí do práce do Lipníka, Hranic a 
kamenolomů do Hrabůvky u Drahotuš. Jinak je 
odkázáno na zemědělství jako na vedlejší zaměst

nání buď námezdní nebo vlastní. 
Jižně od Drahotuš tekoucí Bečva přijímá bez

významné potoky Splavnou a Hrabovský potok, 
protékající městem, jež v létě vysýchají. 

U Bečvy ležící samota Rybáře s 15 čísly, z nichž 
j iž svého času tři Bečva si přivlastnila, je těsnou 
součástí Drahotuš. Spojení pravého břehu s levým 
obstarává převozník z Rybář. 

t ll '" "· - - h B" es.nate upatt retezu hor na levém hře u ecvy 
je z části majetkem obce Drahotuš a z části dra
hotušských měšťanů. Lesy jsou rozděleny na ně
kolik částí a pojmenovány na » Jedlovce«, »BřezÍ« 
a >>Eliška«. 

Skalkou vede srázná, neschůdná cesta na Zá. 
hoří. 

Přes 300 let držÍ dosud své usedlosti v Draho
tuších členové těchto rodin: R. Procházka čís. 3, 
pře-s 100 let M. Hallová č. 6, Ad. Skrobal č. 24, sl. 
Fraísovy č. 46, Bedřich Fekar č. 40, Marie Do
hnálková č. 42, Adolf Kolich č. 54, Ant. Bern
kopf č. 59, Lad. Vlček č . 82, Frant. Kainar č. 106, 
Bohumil Kryštof č. 116 .a Vojtěch Bekárek č. 11 7. 

V městě se usazují ve větším rozsa-hu pensisté. 
Domy byly po válce většinou postaveny pensi-sty 
a úředníky. Také přes léto bydlí četní hosté v Dra
hotuších, neboť na blízku je Bečva - koupaliště 

- a blízké hluboké lesy skýtaj[ příjemné osvěže

ní. Poměrně levnější nákup potravin a nedaleké 
lázeňské místo .Teplice činí pobyt v Drahotuších 
příjemným. Město má možnost rozšíření na všech
ny strany. 

Pravovárečné měšťanstvo. · 
Právo vaření piva a pálení v minulých dobách měl 

každjT vlastník měšfa.ns.kého domu v Dr.ahotlliíích, což se 
dělo jednoUivč podle stanoveného pořádku, až jeho před
chůdce vyčepoval, vína po.nechala s i vrchnost. 

Vařeni piva 'POvažovalo se za •přední živnost měš(an· 

skou .a tr v.alo po domech až do čas·u Marie Terezie. )'l.i
lové právo platilo i pro .prodej piva. Někteří ·kró:náři na 
)!oravě vařili si neprávem piva sami, čepovali je, ale ne
přiznávali se k daním, jiní opět prodávali špatné zboží, 
což vedlo k různým pohrůžkám. 

V r. 15i5 povoleno Janem z KWlovic čepovali v Dra
hotuších pivo opa,•ské. )fělš fané v Drahotuších měli pak 
svl'tj vlastní piv-ovar a lihovar. První zmínka o v.:lření 

piva v Drahotuších se děje v .privilegii pana Jana ml. ze 
Zerotína roku 1582, j íž se uděluje drahotušským měšťa
nům právo vaření piva a jeho svo'bodného šenkování 
a v r. 1601 potvrzeno také Zdeňkem Zampachem. 

V roce 1612 v Drahotuších bylo 16 hospod a 2 vinné 
šenky, i právo výčepní mčli jen měšraoné, pouze výčep 
vlna vyhradila si vrchno·st. Vaření bylo vázáno zvlášt· 
n ím i pravidly, na n ichž se měšfané v Drahotuších roku 
1613 usnesli. 

•Nejprve, o·by taková piva počala se vařiti . ~očna na 
sv. Václava t. r., aby se vařilo do sv. Jiří. Po sv. Jiří_.pak 
se již dále vařili nemá, a.ž do sv. Václava pořadem. Při 
sv: _Yáclavě nejprve příštím má počíti Jíra Málek a na 
druhé - stranč :'.lartin Pučatka a tak pořád po sousedech 
na jedné i druhé straně podobně, jako bílé pivo se vaf·f.c 

Pravovarečni měšťané d-bali též toho, aby ·piva před 
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týdnem se nenačínala, než aby nejméně týden kysalo :\ 
vyleželo se. 

•Každý, kdož takové pivo sobě vařili dá, má ho pilec 
býti, čas'ně podrpustiti a pilně vydolévati, aby lidem s pi·· 
vt'm kvasnic nedával a lak o jejich zdraví nehrál.• 

Kardinál František Dietrichšle jn obnovil listinou z r . 
1629 mezi ji.ným měšfanům drahotušským jich dřívější 

právo, •aby podle starobylého .zvyku a -obyčeje ,, mě-stč 
usedlí pivo vařiti, slady dělali, doma sami mezi sebou 
šenkovali a jedni druhým vytahovati mohli.• Připomí-ná 
jim zároveťí , •aby piva vždy dobrá a příhodná vařená 
a šcnkovaná byla.• 

Za tu to výsadu museli dra.ohotuští měšťané, .starého 
platu patnácle zlatých Moravs.kých a nového tolikéž, če
hož všeho třicet zlatých učiní každoNčně na dva ro.zd.ilné 
termíny, totiž: na sv. Václava patnácte a na sv. Jiří dru
hých patnácte zlatých do důchodu vrchnosti dávati a za. 
pravovali. 

Mimo to mohli také sv-obodně šenkovati všelijaké jiné 
nápoje, •kromě vinný šenk ten sobě po-zastavujeme, na 
k terýž my sami vína svá dávati a jich k ·ilžitku našemu 
bez· překážky všech obyv.atelův ·šenkovati dáti moci bu
deme.« 

V Drahotušíeh přestalo se rpivo vařit i v roce 1888 a 
posled-nim nájemcem pivoval'u :byl sládek -Malál. 

Domy čís. 55 a 56, nyní 20i, b),valý pivovar a lihovar 
s dvěma výčepy, jsou majetkem 31 měšfanů, kteří dneš
ního dne jsou: 

Major v. v. Proeháxká Rich., Bartákova rodina, Olšina 
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Jar., Hallová Marie, Balhar Kar., Halla Jan, l\Iádr Jan, 
Raus Jos., Sebesla Ant., Jakešova rodina, Fraisova ~o 
dina, Blažko,·a rodina, Vodičk<>va rodina, Hajda Jan, Ko
lich Adolf, Šiška Lud., Polián Lud., Berk(}pf Anl., Klejzl 
Fr., Capka Jan, Kuchynková Marie, Škroba! Ed., ~avrátil 
F r., Vlčkova rodina, Šatánek F r., Vinkler F r. , Krištofov{t 
~furic, Hekárck .\n t., Adámek Aug., Hrabaň Kar. , Do
stálkont rodina. 

Hospodářem pravovárečn}·ch měšťanů je Jarosl. Olšina, 

Spolky a 
V letech šedesátých min. století šířilo se národní uvě

doměltí na Moravě a v téže ddbě započal se již vyví,jcti 
S!'olkový J.ivot zakládáním "'zdělávacích , .politických i 
hospodář:ských spolků, v nichž se tehdy soustřeďoval ži· 
vot národní, politický a hospo·dářsk)•. I v Drahotuších 
projevoval se čilý zájem o spolk<>vé hnutí a v r. 1863 za· 
ložen byl čtenářsko-hospodář. spolek •Přemysl< , v němJ. 

P sdružovali Lehdy drahotuští občané všech složek bez 
d nešní nenažh·osti. V •Přemy.slu« pěstovalo se d ivadlo, 
zpěv, hudba; Laké čtenářů českých knih a novin přibý

valo. Spolková mistnost ~ Přemyslu• byla během trvání 
spolku na několika místech, posledně v Besedě na ná
městí č. 55. Předsedy spolku byli: ,Jak. M. Macháč, .Jar . 
Dohnálek, Jos. Hola, K. F rais. Pěvecký kroužek zalo:l.il 
n jeho pr...-ním sbormistrem byl Fr. Zapletal, uč., dalšími 
uč. Lang a Aru. Procházka, sládek. Po ptcvratu r . 1918 
Besedy většroou zanikly a v r. 1922 i spolek • Přemysl• 

se r<>zešel. Knihovna odevzdána měst. veřejné knihovně, 

prapor s dbrazy Přemysla oráče a sv. Cyrila a .Mctodčjc 
uschován v místnostech zál-ožny v Drahotu.ších. Z dalších 
spolků zanikly: Odbor ~árodní jednoty .p ro vých. Mora
,·u, odbor tslředn í Matice Šlwlské a Spolek voj. vy
sloužilcú pl·eměněn na spolek podpůrný a pohřební. 

V dnc.šnl dobč jsou v Drahotuších tyto spoJ.ky a sta
vovslH.Í o rganisace: 

Sbor dobrovul. hasičů založen r. 1882, Společenstvo 

řcmcsl. živností zal. r. 1884, Haléřov)' spolek š kolsk)•, za
ložený ku 'POdpoře chudého ·žactva a místmi šk-oly v roce 
1b96. Vo·dní družstvo vešlo v živ-ot v r. 1900. 

Těl. jednota Sokol zal. r. 1904, Okrašlovací spolek r. 
1901!, Soc. dem. strana děl. r . 1907, Lidová zádruha lll· 

ležena r. 1919, Kár. soc. strana r. 1919, Lidová jednota 
r 1919, Těl. jednota Orel r. 1921, Spolek Lidový dům za
k•žcn r. 1922, Strana komunistická r . 1923, Csl. domovina 
r. 1923, Zivnostenská středostav. strana r. 1930, Dělnickú 

tčL jednota založena r. 1920. Rybářský spolek 

Těloc,,ičná ,jednota Sokol. 
Tělocvičná jednota Sokol v Dra hotuších byla založena 

24. března 1904. V sousedních Hranicích soko~ská jednota 
šířila již dříve ideu Tyrš-ovu i do okolí, zejména Draho
tuš. Růsobcním člena branické ·sokolské jednoty odb. uč. 
Sindela a někter)•ch jiných členů z ·Hranic, jakož i .po
chopením sokols.ké myšlenky několika místními obča;ny, 

byla o rganisována začátkem září 1904 první veřejná -pro
pugnčni schůze, na níž po proslovu sokolského pracov
níka Dr. lU íže z Přerova byly položeny základy pro •za
loženi sokolské jednoty v Drahotuších. 

slavltel v l>rahotuších , k tery ·přijímli nlijemné a vyplůd 
povinnosti. Na obou domech čís. 55 a 20í je v knihách 
pozemkových zapsáno rad~kované právo výčepní. 

V úzkém rámci této monografie města Drahotuš nclze 
pb1ě a dosloYOě jednotlivé v)•sady, darování a úmluvy u · 
vl-sti. Orahotuše patří k -počcln)rm městům moravským, 
jež přes veškerou svou starobylost nedovedla se v pří

tomno-sti uplatniti a hlavně nepocbopením dávného své
ho významu. 

. 
orgamsace. 

Stěží bylo sehná no jen několik podpisů .na >žádost a 
slnnovy pro okresní hejtmanství v Hranicích. Jednak vel
ká nodtlvčra občanstva k Sokolu vůbec, jednak národn í 
lhostejnost a hlavně nenávist c. k. úřadů k této národ.ni 
lHovýchovné or.ganisaci .snažily se zničiti již v zárodku 
každý pokus o zřízení sokolské jednoty. 

Přece vša·k již 2!. března 1904 byla konána první u
s tavující valná hr<>mada, k terá uvedla jednotu v život 
lH·vnimi pracovníky s br. Hynkem Lamlem v čele jako 
s tarostou, · jeho náměstkem br. Arnoštem Procházkou, 
Ceňkem Marákem jako jednatelem, Josefem Radochou 
jak<> náčelníkem a Alber tem S tašou jako cvičitelem. P<>
čet členstva činil s počátku 47. 

Hra nická jednota darovala drahotušské jcdnotč nějaké 

staré tělocvičné nářadí. Ke zdolání vřekážek a nepfíznč 

byl veden urputný boj, ncbof se jednalo o existenci mladé 
jednoty. 

První veřejné cvičon í jednoty konalo se j iž 31. čer

venec 1904 za 4 měsíce jejiho trvání, za spOIU'účinkovúní 
bratrské jednoty branické a lipenské. Spolková mís tnost 
byla tehdy většinou v domě ·br. H. Lamla. Později ·se ko
nalo cvičení v sále 1něšfanského pivovaru, odkud byl n u
cen Sokol několikrút se vystěhovati. 

Konečně dov·olila městská rada cvičiti v tělocvioně no· 
vč postavené školy, s .podmínkou, že jednota opatři ná
r·ad i, jehož bude používali. i š.kola. v této tělocvičně cvičí 

Sokol dosud, ovšem musí sám vydržovati nářadí i tělo

cv ičnu. 

Jednota zúčastnila se vždy početně V'Šes<>kolských s lc
Lů, slavností l'\árodní jedn-oty pro v)'cb. l\foravu, získávali 
se noví členové, dorost, i žactvo, založily se v letech 
HHO a 1911 odbory ve Slavíči a v Milenově, v r. 1912 za
čaly cvičit i ženy a právě v tom největším rozkvětu jed· 
noty zasáhla .přímo drtivě světová válka. Za války zů

s talo v jedno tě 10 nejstarších členťt a to jen přispíva

jících. Od založení až do války stáli nepřetržitě v čelE" 

jPdnoly slar<>sta br. Laml a jednatel br. ~farák, kteří U· 

držovali žhot Sokola i po celou dobu války. První ránu 
války pocítila jednota t.ím, že -musela vykliditi školní tě· 

locvičnu, neboť šk<>lu zabral celý 56. pěší pluk a po něm 
36. domobranecký pluk. Konec cvičeni, konec schůzí. - · 
V roce 1915 nastala dokonce persekuce sokolských jed
not a v prosinci téhož roku byla zrušena z moci min is
h' rského nařízen í i celá obec sokolská. V obavě, aby 
okresní hejtmanství nerozpustilo i naši jednotu, bylo nul 
no jen z důvodů formálních konati v letech 1915, 1916 
a 1917 valné hromady jednoty, avšak smrti •podobný klid 
panoval dále. · 
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Přišel převrat 28. října 1918. ~aslalo rázem vzkříšení 
v jednotě, z vojny vrálivší se členstvo chopilo se s nad· 
;c·ním nové práce ve službách osvobozeného státu. Nastal 
o·pčt všestranný rozmach je<.lno ty, v jejíž čelo byl po od· 
stoupiv;Šim hr. Lamlovi za staros~u povolá,n br. Ceněk 
Marák, jenž vede jednotu až dosud. V r. 1920 ustavt>n 
vdbor pro stavbu tělocvičny a odbor pro postaveni po· 
nmiku padlým rodákum drahotušs.kým. Téhož roku zalo· 
ži la jednota odbočku ' 'e Slaví·či - nyni již samostatná 
jednota. - v roce 1921 odbočku v Milenově. 

Spolk<>vá místnost je od r. 1924 v hostinci pí Kuchyi'í.· 
kové, kdež má Sokol i své kino. V r . 1929 oslavila jed· 
nota slavnostní va1n.ou hromadou své 2iileté trvání. Zú 
častni l i se jí i nčkteři dnes ji:l ·s taří bratří jednoty hra· 
nické, kteří stálí u kolébky jednoty naší. Téhož roku ·da· 
roval ženský odbor své jednotč .krásný prapor, jehož ror.· 
vinu tí bylo provedeno ·slavnostně při sletu II. o·krsku 
župy Středomoravské-Krat-oehvilovy v Drabolu.ších du e 
10. června 1929. V r . 1930 pronajal Sokol měšťanskou za
hradu opod pivovarem, k terou si upravil pro letní C\ 'i 

čiště. - V r . 1932 zakoupen od O'bce drahotušské za 
L:l.798 Kč pozemek zvan)• »Hlinikc nebo též »Rcjdi.št~•: 

na němž bylo zřízeno sokolské hřiště. Sokol drahotušský 
vykonal tím velké dilo, jež budí obdiv i těch, kteří o v)•
s leúku práce sokolské l)Oehybovali. 

Stadion není y.šak ·dosud dokončen a bude třeba ještě 

mnoho obětí, než hřiště bude plně vyhovovati účelům 

du cšní doby. 
Otevření stadionu bylo spojeno s výletem Sokolské 

župy Středomor.-Kratochvilovy dne 29. července 1934. -
Tělocvičná jednota Sokol v Drahotuších, jsouc si vědoma 
vzácné ochoty představenstva města Drahotuš, propůjčil:! 
dobrovolně s'•é 'hřiště mistnim školám pro účely tělo · 

'rýchovné. 
Jednota má llY'J1Í 180 členó, 25 dorootu a 120 žactva . . Je 

co do počtu členstva na d ruhém místě II. okrsku branic
kého a na ii. místě župy Středomor.-Kratochvilovy. 

.SoJ,ol byl vždy ztělesněním národního sebevědomí a 
bude ·dále sloužiti věrně svému J1árodu a státu. 

Vojtěch Hor[tk. 

.Jednota čsl. Orla. 

Po světové válce byly to ·první orelské jednoty, kterP. 
přes velký návor nepřátel vyvíjely S\'Oji činnost k upev· 
·nění a udrženi svých katolických práv. 

Tak i v městě Drahotušíeh sešli .se dne 10. října 1920 
~toupenci katolické víry za veden í dp. · P. Josefa Hulvy, 
kaplana drahotnšského, v sou kromém domě Jos. Hasilika, 
rolníka v Draho tuších, aby dali základ dnešn í j edno tě 

a aby vykonali ustavující valnou hromadu. 
Při ustavující valné hromadě, které předsedal dp. P. 

Josef Hulva, přihlásilo se cvičících členť1 10, členek 2i'> 
a neev ičícícJ1 20. Po návrhu člens tva provedena volba 
rady a cvičitelského sbom. Prvně zvolení funkcionáři Jed· 
noty byli: starostou Jan Vrána, školník, náměstkem P. 
Jos. Hulva, k&plan, jednatelem Em. Ttima, zámečník, po· 
kladní :\faríc Radoehová, vzdělavatelem P. Jan Šulák, 
kaplan, hospodářem Jan Beneš, rolník, náčelníkem Váci. 
Pinkava, náčelní Valeríe Pavelková, místonáčelní i\Iaric 
Stašová a cvičitelkou Zofie Vránová. 

P rvním dilem mladé jednoty byla mikulášská nadilkn, 
pofádaníi tého~ roku 5. :prosince v domě p. Hasilfka o 

dne l. a 2. ledna 1921 sehrála s žactvem divadlo >Cdčl 

sirotka•, při němž byt vystrojen vá11oční stromek a žac· 
tYO poděleno různými dárky. 

Prozalímní těloevi-čna byla v domě Au t. Pavelky m\ 
Novosadcch a teprve v roce 1922 byl zakoupen · dům, v 
němž zřízena tělocvična - 1 1 ynějš i •Maskovna< v Lido .. 
vém domě . NFú všechny podniky jednoty, divadla, před

míšky, schůze, besídky, jakož i cvičeni konají se v sále 
Lidového domu. 

V roce 1921 již zakoupila jednota č.íst tělocvičného ná· 
r·adí ,. ceně Kč 4000.- a prapor ,. ceně asi 3000 Kč. Dne 
21>. srpna 1921 pořádala pr•'lti veřejné cvičení, spojené se 
sla,•no-stním svěcením orelského pra·poru. Velk)rm počtem 
1íčastnila se jednota prw1ího všeorelského sletu v Brnč 
v roce 1922 a Svatováclavsk)'ch orelských dnů v Praze 
v roce 1929. 

Dík vytrvalé a obětavé práci orelských č.inovníků spěje 

jNJnota stále kupředu a každého roku. vzrústá počet je· 
jfho ·členstva . 

Výsledek snaženi lze shlédnouti na posledním ruchu 
j<>dnoty. Cprava letního cvičiště na zahradě Lidového do· 
mu ,. r. 1933, na němž ,. r . t935 pro zimní dobu uprave· 
no kluziště. 

Dne 23. června 193i'> byla pro dorost po-svěcena do· 
rostcnecká vlajka, darovaná obětavým pracovn íkem br. 
starostou dp. P. • Vinklárkem, :.:a jehož vedeni jednota 
značně mohutněla. 

Drahotušská jednota patří do IJ. okrsku orels.ké župy 
kardinúla Bauera, se sídlem ve Valašském Meziříčí. 

Jednota se ZIÚčastiíuje všech ·podniků národních a ve· 
r·cjných oslav církcmích. Orel povede i nadále své člen 

stvo ,. duchu kr·esfa nského solidarismu a bude se s.nažiti 
vychovati národu o·bčany nebojácné a statečné. J . H. 

Dělnická těloevičná jednota. 
Po přípravných pracích svolána byla 29. d ubna 1920 

schózc, zejména mládeže, k n íž byl pozván s. Rejhon, 
okresní starosta DTJ z Přcrova a jenž ·promluvil o v)'· 
znamu Dělnic..k.ých tělocvičných jednot, jejich výchově a 
t: innosti. Ještě týž den přihlás ilo se ně~olik členů, členek 
a žactva. Prozatímní vedení DT J až do svoláni valné h ro
mady řídili s. Tomeček Fr., Látal Jaroslav a ~Ielkus 
Jindřich st. 

První valná hromada DTJ konala se v sále p. Šišky 
zn přítomnosti 4l členit Jednatelská zpráva vykazovala 
l. července 1921) činn)•ch členú 22, členky 4, dorostů H , 
dorostenek 6, žáku 2~, žaček 21 a členů .přispívajících 39, 
celkem 121 stoupencu. 

Do výboru zvoleni lbyli: Tomeček Fr. starostou, :Řehula 
Anl. místostarostou, :Vlelkus Jindř. sl. pokladníkem, LátAl 
J :.~ r. jednatelem, Sobora F r. zapisovatelem, :Vlelkus Jarosl. 
vychova telem, Pavelka Rud., Polášek Jos. revisory, Ryška 
K hospodářem, :Vlašlaň Kar., Chvatíková Róž., Sla víková 
Frant. č leny výboru, Bek O.ndfej náčelníkem a Mašterová 
Frani. náčelnicí. 

Dne 12. září 1920 konala naše jednota prvni veřejní! 
cvičen í v zahradě J. Kuchyňky za spoluúčasti .souscdnicia 
DTJ z Hraníc a Lipník~ a d ne 20. února 1921 uspořádal 
místní hudební .kroužek DTJ hudební a kademií. 

::-Ia oslavu 1. kvěln :t 1921 kona la se první tělocvičná 
besídh DTJ v Drahotuších. Dne 25. dubna téhož roku 
založila DTJ v Drahotu.šlch odbočku DTJ v Milenově. 
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První dělnické Olympiady v Praze zúčastnilo se 24 
členů DT J v Draho tuších, druhé děl. Olympiady v Pra1.c 
5 členů a třetí děl. Olympiady v Praze r . 1934 dva členi, 
2 členky, 1 dorostenec a 3 dorostenky. 

Druhé mezinárodní Olyrnpiady ve Vídni v r. 1931 zú
častnUo se 6 členit místní DT J. 

V rámci 15letého trvání DTJ v místě konalo se v roce 

1!)35 obvodní veřejné cvičeni. Současně uspořádán tábor 
lidu na náměstí, na němž promluvil senátor Chalupník. 

Koncem r-oku 1935 bylo činných členů 18, žáků 12, 
žaček 10 a přispívajících členů 4. Celkem 44 členů. 

DTJ háji směrnice národního vývoje, určené světovou 
a naší národní revolucí, za účasti a o'běl.í čelných pří-· 

slušníkt't DT.T v domácím i zahraničním odboji. M. L. 

. Sbor dobrovolných hasičů v Drahotuších 
založen byl místními občany na schůzi, konané za tím ú
čelem na radnici dne 20. dubna 1882, při níž také zvokn 
p rozatímní výbor v čele s předsedou Anl. Majerem. 

První valná hromada sbor·u se konala dne 28. června 
1882, jehož starostou zvolen Jaku:b :.\Iacháč a velitelem 
Ant. :\'I~jer. 

Porozuměním členů sboru a šlechetnosti dárců poda
řilo se do konce roku 1882 získali obnos 723 zl, z něhož 
byla zakoupena výzbroj mužstva, jakož i hasicí stro.i 
s ostatnim nářadím . 

Při valné hromadě dne 27 .. :prosinec 1882 byl zvolen 
staroslo,u sboru Jan Dohnálek. 

V •počátcích bylo nutno požadovati, aby členov,) za
chovávali dobrovolnou, ale přísnou kázeň, neboť jinak 
každé hrubé provinění v hasičském prostředí trest<íno 
vyloučením .ze sboru. 

V r-oce 1892 měl sb~r 52 členu činných a 18· přispíva
jících a od téhož roku je sbor členem Ceské ústřední 
jtdnoty hasičské markrabství moravského v Brně. 

Ve dnech 13. července až 3. sr.pna 1902 konány slav
nosti 20letého trvání sboru. Téhož roku byli jmenováni 
za své zásluhy v sbor čestnými členy: 

Jan Procházka, měšťan, Kar. Fll'ais, měšťan, Jan Reich, 
rolník, Jan Dohnálek, rolník, P. Fr. Hynek, <lěkan, Fr . 

. Krištof, měš[an, Rudolf Kryštof, major v. v., Jan Kur
f urst, mlynář, Jan Lesák, rolník z Klokočí .a pak Občan

ská záložna v Drahotuších. 
Dne 28. července 1912 uspořádány -oslavy 30letého tr 

vání sboru, při nichž byly uděleny záslužné medaile za 
činnost S})(llkovou. 

Poslt?<lním předválečuým starostou sbo.ru byl zvolen 
Hynek Laml a velitelem František Bernkopf. V roce 1914 

&bor dobrovolných hasičů v Drahotušich. 

Dne 27. srpna 1884 vypukl v Drahotušich požár v do
mě č. 75,_ náležejícím Janu Bernkopfovi, jenž pro přílišné 
sucho velmi se šířil a při němž shořelo celkem 26 used
lostí. Hašení .z.účastnily se také sbory hasičské z Hranic, 
vojensk~ akademie, Bělotína a Lipníka. škoda ohaášela 
40.087 zlatých 50 krejcarú. Byl to -požár, jakého Draho
tuše bohudík více nezažily. 

V roce 1888 zakoupil -sbor stříkačku ruční, jednoprou
dovou, za 850 zlatých a pmnpu na ssanf a _tlak za 100 zL 

Další větší požár vypukl v Drahotuších 6. května HlOl, 
pří němž vyhořely 4 usedlosti a 29. července 1901 posti
ř.eny byly požárem Rybáře. 

čitá sbor 50 členu činných, 18 přispívajících a 11 čest

n)•ch, z nichž během r. 1914-15 odešlo 25 do války, až 
v r . 1918 zt'tstalo ve sboru pouze 19 členů činných a 16 
přispívajících . 

Ve válečných letech 1916, 1917 a 1918 upadla činnost 

sboru úplně. Jen nahodilými okolnostmi nebylo po dobu 
války v D1·ahotušícb žádných větších požárů. 

První výborová schů--ze ve svobodném státě českoslo

venském konána 22. prosince 1918 a první v.alná hroma
d3 27. prosince 1918. V téže době již čítal sbor činných 
členů 48, přispívajících 29 a čestných 9. 

Pn'ním starostou .popřevratovým zvolen br. Adolf Ko-
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lich a náčelníkem br. Fr. Klejzl a na 40. valné hromadě 
zvolen starostou br. Fr. Vagner a :náčelníkem br. Frant. 
Dohnálek. 

Dne 23 . . červr1a 1924 ·zúě.astnil •se sbor uvítání pana 
presidenta T . G. Masa1:yka při jeho zájezdu do Hranic. 

Po.zději skoro všichni členové sboru ·přistoupili do žup 
ního pohřebního fondu a v roce 1928 byli všichni čle

nové poděleni jubilejní medailí. 
V roce 1929 zakoupil sbor d<vo'Ukolovou motorovou stří

kačk.u a její slavnostní předání konalo ·se dne 4. srpna 
1929. V r·oce 1931 zakoupen dodávkový automobil, jenž 
později přeměněn na auto k dopravě mužstva a moto·· 
rové stříkačky k požán\m. 

Dne 5. června 1932 konal se v Draholuších župní sjezd 
xxrr. župy hasičské na oslavu 50letého v)•ročí zal-ožení 
sboru, při němž byli dekorováni bratři medailemi a to 
3 za 50letou, 4 za 40letou, 7 za 30letou a . 15 za 20ietou 
čtnn.ost ve sboru. Při slavnostní valné hromadě jmeno
váno dalších 10 členů čestnými ·členy . 

Sbor dobr'ovolných hasičů v Drahotuších od svého za 
ložení vykonal mnoho záslužné práce humanitní, národní 
i kulturní, jehož .podnil'Y .těší ·Se ·přízni mistního i ok·ol
ního občanstva. 

Při všech národních a státních oslavách koná sbor 
beztpeč.nostní a ·požární •službu. 

S'bo~· dolYrovoln)'ch hasičů má svou spolkovou místnost 
na rad.nici, v níž koná své schiíze. ·R 1. lednu 1936 čítal 
sbor 63 členů činných, 43 ·přispívajících a 13 čestných. 

V hasičském skladišti je umístěna mo.to.rová stříika·čka, 

ruční stříkačka, hydrofor, berlov.ka, auto k dopravě muž· 
stva a asi 300 111 nových hadic. Od svého za1ožení ZÚ· 

1';astnil se sbor hašení při 41 požáru v D·rahotuších 
a Rybái·ích a 80 požáru přespolních . Také při povodních 
hyl činn)•m. Clenové samaritáni během své působnosti 

poskytli prvou pomoc ve HlO přípa:dech. Nyní s:hor roz
šiJ·il svou či:nnost o úkol pasivní obr.any obyvatelstva v 
příipadě nálett\ nepřátelských letadel. Sta.rostou sboru jest 

.t. č. Fi·. Dohnálek, nátclníkem Vilém Gahaj. 

Městská .rada v Drahotuších a Občanská záložna v Dra
hotuších jsou štědrými podporovatelkami sboru. Bylo by 
zilhodno, aby Sbor do.brovoli1ých hasičů v Drahotuších 
aeochahl ve své záslužnú činnosti a aby rovněž i veškeré 
mís~ní obyva,telsl v o hasi-čské podniky podpořilo, nebof 
hasič,s tvo je vždy .pohotově se obětovati pro ·každého. 

Jar. Látal. 

Společenstvo svobodných a konces"ovaných živností 
se sídlem v Dr.ahotuších bylo založeno v roce 1884 dne 
29. února a byly k němu přiděleny tyto obce : Klo
kočí, Milenov, PodJ1oří, Uihřinov, Hadfkov, Hrabůvka, 

Velká, Lhotka, Slavíč a město Drahotuše s osadou Ry· 
bái·e. Byli v něm sloučeni všich·oi .živnostnici, ·kromě pr-o
tc·kolova-ných firem řemeslníkt\ v dřevě a kovu pracují· 
cích, obuvníků, pekařů, krejčích a soukeníků, klei'í po .. 
zději zřídili společenstvo řemeslné. 

Společenstvo čítalo asi 62 členu, přib)•váním živnost
níků dostoupilo v roce 1935 na 102 členy. - Okresní 
město Hranice na úkor společenstev svobodných a kool
C<:sovan)·ch živností, vynutilo si převážnou většinou od
trhnouti veškeré a jejich spo,jcné odvětví a zřídilo gre
mimn pro celý okres hranický. Společenstvo podalo ná
mitky na základě usnesení mimořádné valné hromady 
ze dne 2. VIII. 1934 proti tříštění poslední složky nepo
litického živnostenského stavu, neboť tím ·členové ni-čeho 

nezískají, naopak jsou odká•záni na placení velkých pří
spěvků, pro dnešní dobu tíživých. Vzdor tomu gremium 

obchodní.ků zřízeno . Okresní úřad v Hra:nicích přípise.m 

z~ dne 18. úno.ra 19iJ6 a zemský úřad v Brnč rozhodnu
tím ze dne 23. ledna 1935, čís. 1044 nařídil na základč 
par. 109 ž. r·., aby obv·od společenstva obchodníků v Hra
nicích byl rozšíře~< na celý .soudní okres. Tímto naří.zcn ím 
naše společenstvo citelně okleštěno a postiženo odcho
dem 72 členů . Vystupuji obchodníci dřevem a pilaři, k teH 
jsou · pl'ii:: l cněn i o-bchodní a živnostenské komoře v Olo
mouci. V nejkratší době dojde k odloučení hostinských . 
živností pro celý soudní okres hr.anický a tím, zdá se, je 
zpci::etěn osud .zaniknutí společenstva svobodných konce
sovaných živnosti v Drahotušfch, neboť z .původní zá· 
kladny členstva obchodníkt'l a hostin:;k)•ch zústává jen 
nepatrný zbytek. 

Při poslední valné hromadě; která se konala dne 27. 
dubna 1935, při celkovém ještě •počtu zvolen : Jaroslav 
Olšina předsedou, jeho náměstkem Fr. Do'llles. Výbor: 
Ant. Bekárek, Vilém Ga:ha.i, Josef Ci:hal. Náhradníci: Voj. 
Hlavinka, Josef Rohu - na volební ó.bdobí tří let. 

Společenstvo řemeslných živností 
založeno v roce 1884 a prvn( valná hromada se konala 
Léhož roku za předsednictví Al. .Jemelky. V roce 1885 
podalo společenstvo okresnímu hejtmanství žádost o u
tvoření odb. společenstva kreJčích pro Drahotuše a o.kolí, 
která však byla okr. hejtmanstvím zamítnuta. V r. 1886 
usneseno, aby každý ·pomocník u nemocenské pokladny 
poji:š těn byl. V r . 1891 přípisem okres. hejtmanství naří

zeno, aby ·každý zaměstnavatel vedl zvláštní knihu s po
c!robnými .zá:zn.amy svých pomocníků za účelem ·úřední 
kontroly. V roce 1897 vysláni do Napajedel na voličskou 
schůzi delegáti !Společenstva. V r. 1900 stává se společen-
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stvo členem zemské jednoty v Brně. R. 1907 zavedeny 
zkušební komise a komisařem společenstva jmenován r. 
1908 okresním hejtmanstvím v Hranicích Ceněk :\iarák, 
řídící učHel v. v., který tuto funkci dosud zastává. -
Do váÍky v T. 1914-1918 bylo pov·oláno celkem 27 členů. 
- Předsedou společenstva zvolen již dnrhé ·o,bdobí Alb. 
Staša. 

Inventář společenstva 

0bsahuje tyto památJ•y cechovní: Cechovní řád, vydaný 
cis. Karlem VI. pro děd. země české z r. 1731. ~Iajit. cech 



kovářský. Obnovený cech. řád, vydaný cís. Karlem VI. 
r . 1739, maj. cech kovářský, kolářský, pekařský a hrn
čířský. Cís. Ferdinandem vydaný něm. řád z r . 1688. Rej
střík cechovní za cechmistrů Jiříka Matyáše, Jiříka Vrbí
ka a ):!art. Oseckého na r. 1688. Cís. Josefa II. požární 
řád pro Moravu a .Slezsko. Opis cechovního řádu, 1 velký 
lisl z r. 1675, vydaný kard. Fr. Dietrichštejnem r. 1628. 
Obsah týká se hlavně jednacího řádu cechovníbo, za je
hož ne-zachování pokuty v bílých g.roších ustanovení jsou. 
Též uděluje se cechům právo korouhve a podstavníky 

k účelfun ·I>rocesním a pohřebním opatřiti, pr-ocesí a po
hřbů se pod pokutou 2 a vice Uber vosku zúčastniti. ·_ 
Velká kniha cechovní z r. 1857 za pánů cechmistrů, jako 
st. Jos. Jemelky .a ml. Vinc. Kunáta .. Vrch. komisař byl 
tehdy Ignác Macháč. První sch'ůze kovářského ~echu se 
konala 16 . . prosi·nce 1848 :za přítomnosti obou cechmistrů. 

V soukromém vlastnictví ma.jí: J. Kubálek pokrov ce
chu kožešnického se 6 pohřebními obrazy z r . 1769, pečef 
·kožešnického cechu v Lipníku, J. Dvořák pokrov cechu 
obuvnického, J. Volšan pokrov cechu krejčovského. 

Občanská záložna. a půjčovna. 
V letech šedesátých min. století po vydání zá

kona o společenstvech, počaly se na venkově za
kládati občans.ké záložny, společenstva s ručením 
neobmezeným. Pro venkovský lid staly se tyto zá
ložny dobrodiním, neboť do té doby byl odkázán 
v případě potřeby na výpi'tjčku u některého ob-

»Občanská záložna a půjčovna Drahotušská«: Na
to se přihlásilo ihned 44 členů, .kteří v zájmu, aby 
spolek co nejdříve mohl započíti svou činnost, slo
žili 1684 zl. 63 kr. Částka tato na tehdejší dobu 
byla dosti značná a dala se proto nově vznikající 
záložně předpovídati dobrá budoucnost. 

Výbor záložny. 

chodníka v městě neb zámožnějšího měšťana, kteří 
však za takovou -službu žádali lichvářské úroky. 

Na vybídnutí městské rady drahotušské sešlo se 
dne 9. května 1869 v místnosti radnice více ob
čanů a po poradě usneseno založiti v místě spo
lek pro vzájemnou výpomoc a spolčování, jeliko.ž 
tehdejší poměry toho nutně vyžadovaly, s názvem 

Při této schůzi zvolen byl první prozatímní· vý
bor, jehož členové byl~ : 

František Cikánek, předměšťan a tkadlec, Fran
tišek Hynek, kaplan, Jan Jiřík, sládek, Jan Ka
relka, předměšťan a kožešník, Fra:ntišek Krištof, 
měšťan a radní, František Kuchyňka, předměšťan 
a řezník, Ja:n Procházka, měšťan a kupec, Frant. 
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Sigmund, měšťan a t. č . měšťanosta, Štěpán Sig·
mund', předměšťan a kovář, Vincenc škrobala. 
předměšťan, Vavřinec Vališ, měšťan a řezník, J os. 
Vinkler, hrnčíř, Vincenc Vlček st., t. č . radní, Vin
cenc Vlček ml., měšťan a František Zavadil, ře
ditel kůru a učitel. 

Tomuto výboru bylo uloženo vypracovati sta
novy, které pak byly zemským místodržitelstvím 
v Brně výnosem ze dne 14. 2. 1870 potvrzeny, 
prozatímní výbor stal se výborem skutečným a 
zvolil ze svého středu za prvního předsedu Frant. 
Sigmunda, místopředsedu Frant. Hynka, poklad-
níka Františka Krištofa, kontrolora Vincence Vlč
ka st. a jedna-tele Jana Procházku. 
Původní stanovy byly během doby doplňovány 

a měněny a v roce 1923 usnesením valné hroma
dy změněno společenstvo s neobmezeným ručením 
na společenstvo s obmezeným ručením a stanoveno 
ručení dvojnásobným obnosem podílů . 

Za úřadovny záložně sloužila od svého založení 
až do roku 191 O místnost u pana Jana Krištof a. 
pak do roku 1930 místnost u p. Ludvíka Šnicra, 
od kterého se přestěhovala do nynějších úřadoven 
v domě p. Frant. Vodičky. 
úřadovalo se původně v úterý a čtvrtek dopo

ledne a v neděli odpoledne. úřadování bylo pak 
změněno na neděle a svátky dopoledne a usnese
ním valné hromady ze dne 21. března 1936 rozší
řeno ještě na čtvrtek dopoledne. 
Občanská záložna a půjčovna v Drahotuších jest 

nejstarším ústavem toho druhu na okrese branic
kém, požívá dobrého jména a plné důvěry vkla
datelů. Záložna byla vždy vydatnou podporovatel
kou pokroku, hospodářského podnikání, spol.kfl 
vla·steneckých a humánních. Tak hned v začátku 
svého působení zakoupila záložna 2 secí stroje, po
zději trier na obilí a lis na ovoce k používání čle
nům záložny. Značnou částkou bylo přispěno na 
znovuzbudování požárem zničeného Národního di
vadla v Praze, zřízení Národního dámu v Novém 
Jičíně a umožněna stavba české reálky v Lipníku. 
Záložna jest každoroční štědrou podporovatelkou 

místního i okolních sborů dobrovolných hasičů, 

škol, spolků a všech .korporací, kterým v posled
ních 10 letech byl na darech vyplacen ob~os 
Kč 20.935.84. 

Správu .záložny obstárává 3členné ·představen

stvo a lOčlenný výbor. Záložna jest členem Svazu 
záložen v Praze a podléhá revisi Jednoty záložen 
v Praze, která jest vždy po 2 letech vykonávána. 
úvěrová č i nnost vztahuje se dle stanov na členy 
a poskytováním zápůjček pověřen jest výbor. Zá
pujčky smčnečné převládaj í. členské podíly jsou 
po Kč 20.-. Vkladatelům poskytují se sazby nej-

. vyšší, dlužníkům přichází se vstříc nižší sazbou 
pl~d hranici zákonem stanovenou. 

Koncem roku 1935 ' čítá záložna 367 členů s 1092 
podíly. Zůstatek vkladů činí 1,853.637.73 Kč, půj
ček 1,774.415.1 O Kč, reservní fondy dosahují výše 
Kč 171.173.21, poklad. obrat čini l Kč 2,546.247.03. 

V r. 1936 jsou správou záložny pověřeni: Ol·· 
šina Jaroslav, ředitel, Pacák František st., kontro· 
lor a Kuchyňka Stanislav, pokladník. členové vý·· 
boru jsou: Erla J osef, předseda výboru, Částečka 
František, místopředseda, Dunaja Antonín, zapi
sovatel a tito členové: Vlček Ladi-slav, Vrána Fr., 
Melkus Jindřich, Kolich Adolf, Frajs Antonín, 
Onderka František, Vágner Matěj. Revisoři účtti 
jsou: Zedek Josef, Slavíc a Jemelka Jaroslav, Klo
kočí. 

Pravidelný přírůstek vkladů v posledních letech 
jest nej lepším důkazem o oblíbenosti naší zálož-. 
ny, svědčí o tom, že záložna jest vedena obezřetně 
bez všelikých vlivů politických neb_ jakýchkoliv 
jíných a snahou je.st všem dle možnosti a co riej-
lt·pe vyhověti. ' 

Přáním naším jest, abychom mohli sloužiti všem 
občanům drahotušským a z okolí a aby své pe
něžní záležitosti svěřovali svému ústavu, dopo
mohli tím k vybudování svého mohutného podni · 
ku, z jehož většího výnosu mohou . pak býti více 
podporovány místní a okolní školy a korporace. 

Stanislav Kuchyňka. 

Vývoj ovocnářství a sadů v Drahotuších. 
Před rokem 1918 měla již obec Drahotuše vel

ký záj em o vývoj ovocnictví. Původem ro-zmachu 
byli majitelé místních zahrad, kteř.í j iž před svě 

tovou válkou pěstovali se zálibou ovocné stromoví 
pro zdejší podnebí vhodné, místně aklimatisované 
druhy. 

, 
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Byly to odrůdy ovoce jádrového: jadernička 

valašská, hranáč g-danský čili místně zvaná. Kvar
dijovské, štrudlové čili kardinál žíhaný, červené 
tvrdé čili růžencové a jiné. Z hrušek t. zv. pchav
ka, o niž byl velký zájem v r . 1904 na zemské vý
stavě v Brně, pořádané Zem. ovocnickým spol-



kem pro markrabství moravské. Ovoce tuto mělo 
na výstavě zvláštní exposici a přičiněním zemře
lého ředitele hospodářské š-koly Jaroslava Bureše 
z Hranic bylo pisatelem těchto řádků z nařízení 
zemř. M. Zieglera, řed. pomolog. ústavu v Bohu
iíovicích, znovu zabaleno a s jiným ovocem odť:

sláno na mezinárodní výstavu do Erfurtu. Z toho 
lze seznati, že pěstitelé pěstili ovoce hodnotné. 

Obec Drahotuše vlastnila již před tfm mnoho 
sadů ovocných, jmenovitě jabloňovou alej podél 
silnice k Hranicím, vysazenou již skoro před sto 
lety. Zastoupeny byly jadernice, červené tvrdé, 
astrachan bílý, řechtáč · soudkovitý, sládě, kardinál 
žíhaný, reneta ananasová a zlatá zimní parmena. 
Pak švestková aleje u Rybář tak zv. Závrbku, 
švestková aleje spojující Hranice s Drahotušemi 
t zv. Hráza a pak alej Záhumení po j ižní straně 
Drahotuš. Ovoce prodávalo se městským úřadem 
veřejnou dražbou, jeh0ež výnos připadl obecní po
kladně. 

Místní mladí hospodáři, absolventi hospodářské 
školy v Hranicích, značně pak zdokonalili ovoc
nářství v Draohotuších. 

V letech devadesátých vysázena alej podél o
kresní silnice k Velké. 

V roce 1905 vysazuje obec švestkovou domácí 

Námčstí od Hranické ulice. 

alej podél státní silnice k Lipníku a okresní sil
nice ke Klokočí, v r. 1908 vysázela se j ižní strana 
Drahotuš kol potoka Splavné, v r. 1912 alej Na 
výhoně, v roce 1919 alej podél" potoka Splavné 
v trati Luh. 

Stromky švestkové dříve byly kupovány na tý
denních trzích v Hranicích po 3 až 8 krejcařích 
za 1 kus; byly to však odkopky vypěstěné v za
hradách nebo na mezích, z · nichž ovoce bylo po
měrně dosti veliké a stromy zdravé. Později zá
sobovala naše zahrady a sady ovocná školka Okr. 
hospodářského spolku," t. č. ve Velké u Hranic. 

V roce 1912 vlastnila již obec Drahotuše 9 alejí 
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švestky domácí, celkem 1632 kusů, a 1 jabloňovou 
alej počtem 79 kusů. 

Po světové válce zásluhou nově zvolených mlad
ších představitelů města Drahotuš staré aleje švest
kové u Rybář, Závrbku, Zábumení- severní stra
na. - se kácí a vysazují se znovu ovocným stro
movím nejlepšího druhu. 

Od roku 1924 do r. 1927 vysázena alej Pocl. 
humny, alej Nad humny ·_ severní část, alej Pod 
humny jih, alej t. zv. Hráza, alej k Rybářím pod 
křížem a alej na t. zv. býčině. 

V r. 1930 vysázeno jubilejní stromořadí presi
denta T. G. Masaryka švestkou carskou a od roku 
1931 do r. 1935 byly vysázeny aleje od střelnice 
k Hadovcům a třešňová alej u nemocnice. V téže 
době provedla se výsadba švestkové aleje na lou
ce u Splavné a švestkové aleje na nově přebrané 
cestě Nad vápenky od čs. stát. drah a ostatní aleje 
byly také vysázeny třešněmi, jabloněmi a hruš
kami. Dnešní stav obecního ovocného stromoví 
v Drahotuších obnáší již více ne~ dvojnásobný po
čet stavu v roce 1912. 

Stromky pro obec Drahotuše byly kupovány 
u firem: Josef Mazánek, Soudná, Čechy, Vlk -
Vanovice, Jan Vrána, Dra•hotuše a Karel Libo
svar, Podhoří. 

Ovoce sklízené v soukromých zahradách zpra
cuje se také na mošt a slivovici a hodnotnější 

druhy prodávají se na trzích v Hranicích a vyváží 
se rovněž i do M. Ostravy a jiných větších měst. 

Dosavadní výnosnost ovocného stromoví je j i7. 
náležitě prokázána a zajisté i v budoucnosti pro
spěje značnou měrou k rozvoji hospodářství. J e 
tudíž velmi záhodno věnovati více péče ovocnému 
stromoví, neboť je nejen zdroj příjmů, ale také 
okrasou našeho města. 

Naše budoucí generace pozná také důležitost 

pěstění jakostního ovoce a ocení takto naši práci 
v oboru ovocnářském. Jan Vrána. 



Za světové války 1914 - 1918. 

Světová v!dka také v Drabotušícb 'Zpru()bila Jnnoho 

škod a zanechala mnoho útrap. Sotva byla dostavěna 

škola, již na počátku války byla roku 1914 zabrána k ú

čelúm ubytovacím a během války velmi poškozena a zpu

stošena. Rovněž i soukromé byty a stáje byly zabrány 

k úbytování celého !pluku 56 z \Yadowic a později pro 

dělostřelecký pluk 36 z Kolomyje. Ze 7 učitelů drahotuš

ských .zůstali v čina10sli učitelské jen tři. Děti byly vy

uC::ovány po dobu války v soukromých domech. 

Po převratu zpilsobená ško·da na školní .budově byla 

odhadnuta na J{,č 91.000.- a po dlouhé době a u rgencích 

b.ylo pt·iznáno městu čsl. ministerstvem fin ancí na odči

něni škody Kč 3~.400.- ve státních 30fo odškodňovacích 

dluhopisech. 

K zasklení rozbitých oken ve školrú budově použito 

skla ob razov)·ch rámd potentátů, umístěných ve vojenské 

akademii v Hranicích. V r. 1917 zabrán byl z farního 

kostela •umíráček« a ostatní staré 1:vony .zachránil zde~i 

farář Msgre Dr. Prantišek Přikryl. V prv)•cb letech války 

v Drahotuších bídy nebylo, naopak tím, že bylo v Draho

tuších ubytováno vojsko, mělo obyvatelstvo dostatek po

travin, neb vojenská správa potravinami nešetřila a vaři lo 

se všeho nadbytek, takže obyvatelé přemírou vařené 

stravy o<lebirali od vojska, kr,mili sebe i také drůbež .a 

zyír-ata. P·ozději však doléhala bída i ·zde .a nedostatek 

potravin, jichž ceny úžasně stoupaly. 

* 

Převrat 28. říj na 1918. 

Radostné vzrušení zmocnilo se všeho obyvatelstva mě

sta Drahotuš, když .zdejším nádražím pronikla v nocí 

z 28. na 29. října telegrafická zpráva <> prohlášení samo

statnosti Ceskoslovenska. Ihned 29. října byly Drahotuše 

se sousedními Hranicemi plny vzrušení a o0slavy. Z ven

kova proudily zástupy lidu ulicemi města poslem na kole 

svolaného. Hudby hrály, lid jásal a provokující Němci a 

Židé uzavřeli se ve svých bytech. 

Ze Sokola utvořila se národní obrana a o-bsadila ná

draží. V Drahotušicb byl pak večer 28. října uspořádán 

za úplného osvětlení města, vyzdobeného prapory, po

chodiío"-ý prdvod s hudbou, s oken radnice promluvil 

k shromážděném-u lidu kandidát filosofie Komárek. Ra

dostné chvíle státního převratu prožívaly Drahotuše a 

sotva přešly prvé radosti vzrušujici, konaly se 15. června 

1919 první demokralieké obecní volby. 

Hr'hitovní kostelik. 
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A n ť o n· í n č o č e k, 
továrna na výrobu cement. zboží a umělého kamene v Drahotuších . .Založeno r.1925 . 

. Podnik vznikl za nahodilých okolností v Jezer
nici u Lipníka. Otec nynějšího majitele, Julius 
čoček, ro1ník v J ezernici, koupil svého času v mí
stě chalupu, na níž bylo nutno dáti novou střechu. 

Ant. C.oček, majitel záv·odu. 

Aby však nemusel krytinu kupovati a draho pla
titi, pořídil si potřebné nářadí k výrobě tašek, o
patřil si několik .forem a sám pak si zhoto~il kry

tinu na střechu koupené chalupy. Občané-zájemci 

o krytinu z obce J ezernice požádali jej o přene
chání podobné krytiny a tim způsobem byl dán 
základ k založení podniku, jenž byl · později pře

ložen nynějším majitelem do Drahotuš. 

betonové stropnice všech délek, roury studniční 3. 

karialisační, dlažba chodníková a mosaiko-cemen
tová různých druhi':i a barev, ploty okrasné i plné, 

plotní sloupky, studniční a jiné poklopy, komínová 
dvířka dvojitá, koryta pro vepřový a hovězí do

bytek, žlaby pro stáje a ye.škeré jiné cementové 
výrobky seriové anebo dle nákresů. Dále betonové 
schody a z umělého kamene všech rozměrů a ba

rev. Na stavbách zhotovuje terazz-ové podlahy a 
obklady všech barev a odstínů, leštěné nebo na

puštěné. 

Vyrobené zboží prodává za ceny konkurenční a 
dodává vlastními vozidly až na místo určené. -

Svým seriosním jednáním získal zákazníky i ve 
vzdálených krajích Moravskoslezské země a může 

býti tudíž podnik zařazen mezi ostatní podniky po

dobného druhu na Moravě i ve Slezsku. 
Odbornou znalostí a obchodní zdatností nyněj 

šího majitele továrna dále se zvětšuje a je v plném 
provozu a ani · stávající všeobecnou hospodářskou 

krisí nijak neutrpěla. 

V roce založení byli z~městnáni 3 dělníci . Vy_~á - .. ·.,: · 
běla se krytina (tašky) a roury. v r. 1926 prac~~ - ;jC 

valo již 8 dělníků a výroba se _r~~šířila již o: další 
druhy zbožL V r. 1928 J;lyl ji~ počet. ~ělníků 12 a 
k dosavaďním výrobků~ zafazena také výroba 
umělého kamene. V dn:~Šln( d.~bě zaměstnává 22 - ' 
odborně zapracovaných dělpiků, mimo ostatních 
zaměstnanců ph různých :JÍt-a cích. a dopravě po-

. . ' . 
třebného materiálu k výrobě A hotového zboží. Na 

• + .• ' i 

místě ~ původní nepatrné výr~bny postaveno skla-
diš·tě a několik samostatně řozdělených · provozo-

ven, v 'llichž je umístěn značný počet strojů s ·pří- Podnik vlastní rozsáhlé pískové doly v Draho-· 

slušným zařízením a nářadím. tuších a . v .roce 192i byl na Krajinské výstavě 

V podniku se vyrábí toto zboží: cementová kry- v Hranicích vyznamenán I. ·cenou s právem ra

tina střech, nepromokavá, různých barev, škvaro- žení zlaté medaile. , 
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Pletený nábYtek 

V I I 

květinové stolky dle nejnovějších 

vzorů z proutí i z peddigu, jakož 
i veškeré košikářské zboží dodá 

FRANTISEK PATIK 
velkovýroba košikářského zboží 

Telefon č. 3. 

DRA·HOTUŠE 

" ~ !!-! 
IT 

s < 



Nábytek v moderním slohu se zárukou 
a veškeré práce stavební provádi Jo s. Sedláček 

stolařství v Drahotuších. 

Akciová společnost drobových lomů 

GEISLER 4 SHNA v MOR. OSTRAVě: 
Lomy modré droby: Hrabůvka a Milenov u Hranic, Výkleky u Llpnlkn n. 8. - Zulové lomy: Frýdberk a Kaltenstein ve Slezsku. 

Kámen dla:lebnf, stavebnf, pomnlkovj, záhozový !itětový atd. - Štěrk v~ech druhů. 
Vy r á b 1: 

Šlechtěně omltky a umělý kámen ,.Gelslerolit", vyráběné z Ia drobového p!sku nepřekonatelné jakosti. • Telefon 23·02. 

Fr. Koutný Ant. Bekárek- Vojtěch Bekárek 
pekařství 

Drahotuše - náměstí 

Zboží koloniální a smíšené. Sklad Drahotuše uhlí a koncesov. prodej časopisů. 

Spořitelní a záloženský spolek 
v Drahotuších 
zapsané společenstvo s neobmezeným ručením 

Představenstvo: Tůma Emil, starosta. 
P. Fr. Vinklárek, místost. 
Karel Skop, pokladník. 

Prodejna, správkárna, pedikura 

Draho tuše 

Založen r. 1920. Nyní čítá spolek 156 členů. 
Úřaduje v neděli a svátky od půl 8. hodiny 
do 12. hod. dopolédne. - Přijímá vklady od 
členů i nečlenů a úrokuje je dle vládního 
nařízení z roku 1933. 

Popp Bohuslav 
Drahot~še - závod krejčovský 

Specielní výroba jezdec. kalhot a stejnokrojů 

Lud. Wellart a syn 
T rávnické válcové mlýny 

Hranice-Drahotuše 

Nákup obilí. - Výměna obilí za mouku. 

Prodej mlýnských výrobků. 



Zadáno pro firmu 
Josef Žalmánek, 

dlaždičský mistr 

Robert Červenka 

ve Vsetině 

staveb. a tedm. kancelář v Drahotuších e provádí veškeré druhy staveb, výpočty, odhady, 
dozory a do oboru spadající technické práce 

MU Dr. Oskar Weissbrod 
prakt. lékař Drahotuše- Náměstí 113 (u Vlčků). - Ord. od 8-10, 3-5, neděle a svátky od 8-10. 
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