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Vážení občané!     
  Jako v minulých letech, tak i v tomto prosincovém čísle děrenského zpravodaje se ohlížíme zpět 
a bilancujeme uplynulý rok 2016 – jak slovně, tak také bohatou obrazovou přílohou. A protože se mnohé 
povedlo, nejčastějším slovem tohoto vydání bude slovo “děkujeme“.
 Jistě jste zaznamenali viditelné změny v centru vesnice. Malé hřiště za obchodem září novotou, a 
to i přes neočekávané obtíže vyvstalé během rekonstrukce a nepřejícího počasí. Firmě Nosta a.s. se přes 
všechny problémy podařilo sportoviště dokončit a naše děti jej mohou využívat již během zimních měsíců. Na 
jaře bude doplněno sportovní vybavení - basketbalové koše a vybavení pro nohejbal či volejbal. Na slavnostní 
otevření se můžeme těšit během teplejších jarních dnů. Podařilo se také nově uspořádat prostor před 
samoobsluhou, včetně umístění kontejnerů tříděného odpadu. Velký dík za provedenou rekonstrukci patří 
Městu Fulnek, které celou akci financovalo z rozpočtu města, a zvláště pak děkujeme panu místostarostovi 
Františku Šindlerovi. 
 Velmi mile jistě všechny překvapila rekonstrukce naší samoobsluhy.  Firma COOP Hodonín přestavěla 
prodejnu v moderní samoobsluhu se špičkovým vybavením. Děkujeme. Podrobnosti o rekonstrukci přinášíme 
na straně 2. 
 Dalším prvkem, který zvelebil naši vesnici – jak po stránce estetické, tak funkční – je dokončená 
rekonstrukce schodiště a vstupní brány ke hřbitovu a kostelu. Tuto finančně náročnou rekonstrukci se podařilo 
provést také díky vaší štědrosti a darům místních spolků a firem. Děkujeme. Podrobnosti na straně 2. 
 Nejen stavebními pracemi žila naše vesnice v uplynulém roce. V obrazové příloze přinášíme 
dokumentaci bohatého kulturního a společenského života, který by nebyl možný bez vaší podpory, účasti a 
velké angažovanosti spolků a jednotlivců. Děkujeme.

Vážení spoluobčané, děkujeme Vám všem a přejeme Vám a Vašim blízkým pokojné prožití 
vánočních svátků a v novém roce 2017 pevné zdraví, Boží požehnání a spokojený život v 

naší vesnici.

Nejbližší kulturní a společenské akce:  
25. 12. 2016 (neděle) Štěpánská diskotéka      KD Děrné 20:00 h
6. 1. 2017 (pátek) Tříkrálová sbírka      od 16:00 h
8. 1. 2017 (neděle) Novoroční koncert DH Děrničanka a žáků ZŠ TGM  KD Děrné 16:00 h
21. 1. 2017 (sobota) Hasičský  ples      KD Děrné 20:00 h     
28. 1. 2017 (sobota) Maškarní ples MŠ     KD Děrné 14:00 h
11. 2. 2017 (sobota) Myslivecký ples      KD Děrné 20:00 h   
25. 2. 2017 (sobota) Končiny - průvod masek, pochování basy  Děrné, KD Děrné
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Nově remodelovaná prodejna COOP v Děrném

Tak konečně se občané dočkali a 25. 
11. 2016 je dnem zahájení prodeje 
v nově remodelované prodejně v 
Děrném u Fulneku.  V pořadí již 27. 
prodejna rekonstruovaná Jednotou, 
spotřebním družstvem v Hodoníně 
na Novojičínsku, má standard a styl 
špičkového spotřebního družstva 
České republiky.  Rekonstrukce 
za více než 2 miliony korun dělá z 
prodejny místo nákupů na venkově, 
která má parametry prodejen 21. 
století. Veškeré nové zařízení, 
úsporné, ekologicky šetrné a 
výkonné chladící vitríny, klimatizace, 
LED osvětlení, ekologické vytápění 
plynem, informační systém propojený 
internetem na centrálu v Hodoníně i 
logistickou základnu v Napajedlích a 
konečně i první skutečně venkovskou 
lékárnu. Jde o projekt, který Jednota, 
spotřební družstvo v Hodoníně zavádí 
plošně do své celé sítě 120 prodejen 
a supermarketů, a to ještě letos před 
Vánoci.
„Naši zákazníci budou rozsvěcovat 
stromečky a my jim rozsvítíme i 
lékárny“, říká svým kolegům ředitelka 

a předsedkyně představenstva paní 
JUDr. Milena Kadlecová.
Jednota Hodonín tím dává jasně 
na srozumitelnou, že nakupovat v 
českém obchodě se vyplatí všem. 
Žádné zisky neodplouvají nenávratně 
do zahraničí, reinvestují se doma.  
Družstvo se snaží svým podnikáním 
zvyšovat kvalitu života občanů, svých 
zákazníků v těch obcích a městech, 
kde hodonínská Jednota provozuje 

své prodejny. Moderní obchodní 
model oceňuje stále větší počet 
zákazníků, kteří nalézají v Jednotě 
dobrého souseda, partnera, který 
jim přináší nejen spoustu lákavého a 
kvalitního zboží, ale i kvalitních služeb 
a ochotného a příjemného personálu.
Krásné Vánoce.

Ing. Petr Jankanič, náměstek pro marketing a ICT 
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Rekonstrukce hřbitovního schodiště
Rekonstrukce památkově chráněného 
schodiště ke hřbitovu a kostelu se 
připravovala několik let. Pískovcové 
schodnice byly již velmi poškozené 
a byla nutná celková rekonstrukce, 
včetně zpevnění podloží. Celkové 
náklady činily 407 000 Kč. V letošním 
roce se podařilo dosáhnout na grant 
vyhlášený ministerstvem kultury ve 
výši 118 000 Kč. Biskupství ostravsko- 
opavské věnovalo z fondu oprav 100 
000 Kč. Zbývající částku 207 000 Kč 
darovali farníci a občané Děrného, 
členové místních spolků dobrovolných 
hasičů a tělovýchovné jednoty. Za 
finanční podporu děkujeme také 
radě města Fulnek a Zemědělskému 
družstvu Vrchovina.  
S méně příjemnou zprávou přišla firma 
provádějící rekonstrukci schodiště. 
Neutěšený stav byl způsoben jak 
stářím a povětrnostními vlivy, tak také 
tlakem kořenů vedle stojících líp. I 
přes částečné odstranění silných 
kořenů v základech bude tento vliv 
stále trvat, proto byla podána žádost 
příslušnému odboru městského úřadu 
o povolení odstranění dvou přilehlých 
stromů s návrhem náhradní výsadby 
v jiné části vesnice.

Slavnosti Kostelce
Dne 25. června proběhly oslavy 
230 let od založení osady Kostelec. 
Děkujeme obyvatelům Kostelce za 
nádherný kulturní a společenský 
zážitek a za zapojení se do příprav 
a samotného průběhu akce. Milým 
překvapením bylo zjištění, kolik 
dovedností a umu se skrývá v 
našich občanech, dětech a to, že se 
dokážeme navzájem pobavit. 
Děkujeme Děrničance za hudební 
doprovod při zahájení pouliční 
slavnosti. Poděkování patří rodině 
Svobodníkové za představení historie 
Kostelce a skvělé kozlovické pivo. 
Paní Denise Kazměrčíkové  za ukázku 
chovu zvláštního psího plemene – 
faraonských chrtů.  Böhmovým za 
ukázku chovu netradičních zvířat. 
Lechovým za výstavu historických 
fotografií Kostelce. Berkům za 
otevření turistického centra a 
výrobu kosteleckých turistických 

známek, rodině Wigmore za anglické 
pohoštění – pravý anglický čaj se 
sušenkou, Čížovým za netradiční 
úpravu slivovice, Sokolům za výstavu 
motocyklových veteránů a soutěžních 
trofejí. Mocovým za domácí frgále 
a Peťovi „Slovajzovi“ a Saši za 
bramboráky, Novákovým představení 
problematiky včelaření a všem 
ostatním (zvláště našim cukrářkám 
paní Sokolové a Benové) za bohaté 
občerstvení. Velký dík patří Machalům 

za poskytnutí prostor na zahradě 
a poskytnutí zázemí pro účinkující. 
Děkujeme učitelům ZUŠ Fulnek 
(Martinovi Maléřovi, Liboru Besedovi 
a Vlastě Tarčové) a učitelkám z 
MŠ Děrné paní Daně a Darince za 
přípravu vystoupení našich dětí. 
Děkujeme Paulasům a Kneiflům za 
uspořádání her ve víceboji na louce 
mezi nimi. Děkujeme Mocanovi a 
Honzovi Papřokovi za pozdně-večerní 
koncert na místě vytvořené kapely..
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Letecko-modelářský klub v Děrném 
Jako každý rok koncem letních 
prázdnin, i letos to v této době v 
modelářské klubovně na hřišti ožilo. Po 
prázdninové přestávce byly ometeny 
pavučiny, uklizen starý nepořádek z 
pracovních stolů a zametena podlaha. 
Mezi starými známými tvářemi dětí se 
objevuje i nějaká ta nová a všechno 
může vypuknout. Ti zkušenější, kteří 
do modeláře chodí déle, už většinou 
vědí, nebo alespoň tuší, jak vytahovat 
jednotlivé díly z licích rámečků, jak 
a čím je mají brousit, jak který dílek 
mají chytnout, aby jej neponičili 
nebo aby si dokonce neublížili, jak 
zamíchat barvu nebo vyčistit štětec. 
Ale ti noví? Vždyť to je nějakého 
neznámého nářadí, které potřebují. 
Věcí, jejichž názvy nikdy neslyšeli, 
různých druhů lepidel, barev všech 
možných odstínů, laků a nevím čeho 
všeho ještě. A když to všechno mají, 
je potřeba se s tím naučit pracovat. 
Všechny díly stavebnice patří někam 
na své místo, nesmí to být upatlané, 
většinou to musí být rovné a musí se 
to navíc hlídat. Každou chvíli něco loví 
pod stolem a úplně nejlepší situace 
nastává, když takový mladý modelář 
prohlásí: „Já jsem tu kabinku ztratil“. 
Ještěže děti mají takové skvělé 
vedoucí, kteří jsou trpěliví a zatím 
nikdy nad nikým nezlomili hůl! 
Když se ale vše nakonec podaří a 
stavba modelu je hotova, stojí před 

námi krásná zmenšenina skutečného 
letadla s propracovanými detaily a 
každé dítě je na sebe právem pyšné, 
že to zvládlo.  Zkušenější z dětí mají 
už dnes slíbeno, že se brzy začnou 
učit barvit modely pomocí stříkací 
pistole, a to teprve bude něco!
Po postavení několika pěkných 
kousků je jasné, že by byla škoda se 
s nimi nepochlubit na veřejnosti nebo 
nezkusit zúčastnit se nějaké soutěže 
pro srovnání s okolním světem. V 
letošním roce jsme se zúčastnili 

soutěží v Odrách, Příboře a dvakrát v 
Kopřivnici. Šestkrát se tady naši mladí 
modeláři umístili na 2. nebo 3. místě. 
V dubnu proběhla u nás v Děrném 
výstava modelů, na které bylo možno 
vidět ukázku modelaření dětí, členů 
Letecko – modelářského klubu Děrné. 
S podobnou výstavou počítáme i pro 
příští rok.
Modelářským dovednostem 
můžeme další generaci učit díky 
tradiční podpoře Města Fulnek a ZD 
Vrchovina. Patří jim za to poděkování.

Zbyněk Šmeidler

Ohlédnutí za letošním rokem  SDH Děrné
Dne 4. 5. 2016 se konala v našem 
kostele sv. Petra a Pavla mše svatá 
za patrona hasičů sv. Floriána, kdy 
jsme vzpomněli na naše zemřelé 
hasiče a následně bylo panem 
farářem požehnáno našemu novému 
zásahovému vozidlu Ford Tranzit, 
které jsem dostali od města Fulnek.
Účastníme se soutěží v požárním 
sportu s družstvem mužů, žen, 
starších a mladších žáků a letošní 
sportovní sezóna byla úspěšná. 
Družstvo žen získalo první místo 
ve fulneckém okrsku a odneslo si 
putovní pohár. Muži skončili na pátém 
místě. Další poháry žen i mužů za 
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Fotbalová sezona - podzim 2016
Do podzimní části fotbalové soutěže 
vstoupily tři družstva fotbalistů 
Děrného, družstvo mužů, družstvo 
starších žáků (ročníky 2002-2004) 
a družstvo mladších žáků (ročníky 
2005-2008). 

TJ Děrné děkuje všem sponzorům za 
podporu a fanouškům za výbornou 
atmosféru během utkání. Poděkování 
patří také všem, kteří se jakkoli 
angažují v organizaci sportu v Děrném, 
zvláště pak správcům sportovního 
areálu manželům Sivákovým.

druhé a třetí místa máme vystaveny 
v hasičské zbrojnici.  Zásahová  
jednotka v letošním roce měla 2 
výjezdy technické pomoci.
 Mladí hasiči si v okresní lize Floriánek 
Cupu vybojovali také své medaile a 
poháry z celkového počtu 32 družstev 
krásné 9 místo za MH mladší a 13 
místo za MH starší. Mladí hasiči 
nejezdí jen po soutěžích, ale zapojují 
se do jiných aktivit jako je každoroční 
úklid naší obce, nebo prodej kytiček 
pro Ligu proti rakovině. Za jejich 
snahu a úsilí nejen v požárním sportu 
jsou odměněni víkendovým pobytem 
a letos to bylo na Pustevnách.
Chtěli bychom poděkovat všem 
sponzorům, kteří nás podporují v 
tomto sportu a jsou to ZD Vrchovina, 

VVM IPSO Fulnek a grantová podpora 
města Fulnek. Poděkování patří i 
našim hasičům za letošní sezónu a 

přejeme jim další úspěchy v příštím 
roce.

SDH Děrnér
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Hasiči 

Fotbalová sezona - podzim 2016 

Do podzimní části fotbalové soutěže vstoupily tři družstva fotbalistů Děrného, družstvo mužů, družstvo 
starších žáků (ročníky 2002-2004) a družstvo mladších žáků (ročníky 2005-2008).  
 
TJ Děrné děkuje všem sponzorům za podporu a fanouškům za výbornou atmosféru během utkání. 
Poděkování patří také všem, kteří se jakkoli angažují v organizaci sportu v Děrném, zvláště pak správcům 
sportovního areálu manželům Sivákovým. 
 

Výsledky fotbalových soutěží podzim 2016. 

Muži 

 KLUB Z V R P S B 
1. Mankovice 10 8 0 2 31 : 14 25 
2. Olbramice 10 8 0 2 26 : 10 23 
3. Děrné 10 8 0 2 28 : 15 22 
4. Bravinné 10 6 0 4 25 : 19 19 
5. Kujavy 10 4 0 6 21 : 24 13 
6. Kunín B 10 3 0 7 14 : 23 8 
7. Lubojaty 10 2 0 8 14 : 36 6 
8. Heřmanice 10 1 0 9 17 : 35 4 
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Starší žáci 

 KLUB Z V R P S B 
1. Bravantice 7 6 1 0 47 : 14 19 
2. Děrné 7 6 1 0 25 : 4 19 
3. Spálov 7 3 2 2 24 : 23 11 
4. Jeseník 7 3 0 4 21 : 15 9 
5. Vražné 7 2 2 3 13 : 18 8 
6. Jakubčovice 6 1 1 4 11 : 27 4 
7. Heřmanice 7 1 1 5 10 : 63 4 
8. Kujavy 6 0 2 4 14 : 21 2 

 

Mladší žáci 

 KLUB Z V R P S B 
1. FULNEK 8 7 1 0 78 : 6 22 
2. Kunín 8 7 0 1 77 : 11 21 
3. Děrné 8 5 1 2 41 : 18 16 
4. Suchdol 8 3 0 5 33 : 59 9 
5. Mankovice 8 1 0 7 8 : 47 3 
6. Bílov 8 0 0 8 10 : 106 0 

 

 

 

 

Plakátky: plesy, koncert 

 

 

 

 

Rok 2016 obrazem 

rekonstrukce hřiště  

končiny  

dožínky 

pouť 

Kostelec fest 

Karlštejn 



6

www.derne.czDRN PROSINEC 2016

Rok 2016 obrazem
Novoroční koncert 

Dětský maškarní ples

Končiny 2016
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Rok 2016 obrazem
Oslavy osvobození obce

Slavnost Božího těla - průvod vesnicí

Z představení Setkání před Betlémem

Kostelec Fest

Rozsvícení vánočního stromu a Karlštejnu

Dožínky 2016
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