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V DĚRNÉM ZPRAVODAJ OSADNÍHO VÝBORU

Vážení občané!
V letošním roce si připomínáme 720. výročí od založení obce, resp. od první zmínky o naší obci v 
historických dokumentech. Osadní výbor v Děrném - ve spolupráci s místními složkami a Městským 
kulturním centrem Fulnek - připravuje bohatý kulturní program k připomínce tohoto výročí. Oslavy 
proběhnou o víkendu 28.-30. června, ale již teď Vás prosíme o zapojení se do příprav těchto oslav a 
také o poskytnutí dobových fotografií, obrazů či dokumentů pro plánovanou výstavu.  Podrobnosti k 
programu přinášíme na straně 2. Chtěli bychom vás tímto také vyzvat o zapojení se do úprav a úkli-
du obce, abychom mohli připravit naší obec na oslavy výročí a přivítání rodáků, bývalých obyvatel, 
návštěvníků apod.

V letošním roce nás čeká několik výzev ke zlepšení kvality života v naší obci. Již potřetí jsme ve 
spolupráci s městem a občanským sdružením K Pramenům podali žádost o dotaci na nadaci OKD, 
která by byla využita na úpravu centra vesnice a rekonstrukci malého hřiště. Pokud se nám podaří 
získat pro Děrné tento grant, čeká nás náročný úkol, kdy bude potřeba zapojit společné síly do této 
rekonstrukce. Prioritou projektu je zkulturnit střed obce (kolem obchodu), ale také nabídnout mládeži 
alternativu trávení volného času sportem na malém hřišti s novým povrchem a vybavením.

Nejbližší kulturní a společenské akce:
neděle 21. dubna 2013 - 1. mistrovská utkání fotbalových družstev žáků a mužů (hřiště TJ)
středa 1. května 2013 - mše sv. za zemřelé děrenské hasiče 
pondělí 6. května 2013 - oslavy osvobození obce s lampionovým průvodem
sobota 25. května 2013 - myslivecké odpoledne s atrakcemi pro děti a zvěřinovou kuchyní
sobota 1. června 2013 - Dětský den s Kácením máje (myslivecká chata)
pátek - neděle 28.-30. června 2013 - Dny obce, oslavy 720. výročí založení obce

Velikonoční bohuslužby:
zelený čtvrtek 18.00 hod. - kostel nejsvětější Trojice ve Fulneku
Velký pátek 18.00 hod. - kostel nejsvětější Trojice ve Fulneku
Bílá sobota 19.00 hod. -  kostel nejsvětější Trojice ve Fulneku
Velikonoční neděle 10.30 hod - kostel sv. Petra a Pavla v Děrném;  9.00 hod. Fulnek
Velikonoční pondělí 8.00 hod - kostel sv. Petra a Pavla v Děrném;  9.00 hod. Fulnek
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Jarní úklid
V sobotu 6. 4. 2013 se uskuteční jarní úklid obce. zveme všechny, zvláště pak děti, kteří se chtějí 
zapojit do úklidu obce. Děti uklidí vesnici a okolí od odpadků pod vedením hasičů, dospělé prosíme 
o pomoc při odstranění náletových dřevin apod. Současně chceme zabetonovat patky sloupků zá-
bradlí v uličce u Vrabců. Sraz v 8.30 hod. před hasičárnou.

Knihovna
Otevírací doba knihovny v Děrném: pondělí 16:00-20:00, úterý 16:00-20:00

Oslavy 720 let
Oslavy obce se uskuteční o víkendu 28.-30. června 2013.
Součástí bohatého programu bude výstava dobových fotografií a obrazů Děrného. Připravujeme 
vernisáž obrazů Magdalény Feilhaureové, budoucí studentky Střední uměleckoprůmyslová školy v 
Uherském Hradišti na téma „Děrné tvářemi lidí“. 
Pozvání k účasti na oslavách obce jsme odeslali také německým krajanům a jejich rodinám se žá-
dostí o poskytnutí historických fotografií, dokumentů apod. 
Obracíme se také na vás s prosbou o zapůjčení dobových fotografií, dokumentů nebo obrazů Děr-
ného k plánované výstavě.
na co se můžete těšit:
•	 v pátek v podvečer na slavnostní zahájení oslav, na přednášku historika, vernisáž obrazů (viz 

výše), na posezení s cimbálovkou při víně či letní karneval na děrenském hřišti
•	 v sobotu odpoledne na tradiční Den pro rodiny, 
•	 v neděli na slavnostní hodovou mši k sv. Petru a Pavlu, která začne v 9.00 h. a na navazují-

cí program na myslivecké chatě. Pro děti budou připraveny atrakce, hudební doprovod zajistí 
Děrničanka. Současně bude možnost využít kulinářského umění našich myslivců, kteří připraví 
myslivecké zvěřinové menu pro nedělní oběd! Oslavy zakončíme v 15,00 h v kostele slavnost-
ním koncertem na varhany, který bude připomínkou a díkem za loňskou rekonstrukci varhan s 
finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti, Moravskoslezského kraje, Biskupství 
ostravsko-opavského, Města Fulneku a našich spoluobčanů.

Úprava centra vesnice 
V únoru letošního roku jsme ve spolupráci s 
Městem Fulnek a občanským sdružením K Pra-
menům podali žádost na nadaci OKD o finanční 
podporu pro úpravu centra vesnice s rekonstruk-
cí malého hřiště. Projekt nese název  “Centrum 
pro setkávání, sport a relaxaci občanů v Děr-
ném“ a  je zaměřen na zlepšení stavu dominant-
ního veřejného prostranství ve středu obce před 
samoobsluhou a na vytvoření příjemného místa 
pro setkávání občanů. V centru vesnice by mělo 
dojít k úpravám veřejného prostranství, spoje-

ných s novou výsadbou, doplněním chybějícího 
mobiliáře (lavičky, koše), osazením herních prv-
ků pro děti a bezbariérovým přístupem k prodej-
ně, estetickým umístěním kontejnerů na tříděný 
odpad. návazné dostane malé hřiště (za prodej-
nou) modernizovaný povrch, umožňující jeho ce-
loroční provoz.
Již v minulých letech (2011 a 2012) jsme žá-
dali o podporu, bohužel zatím vždy neúspěš-
ně. Celkové náklady projektu byly nyní vyčísle-

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 13. dubna 2013 
od 13.00 do 16.00  před kulturním domem.
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Fotosoutěž – Děrné známé, neznámé 
Osadní výbor v Děrném připravuje při příležitosti 720 let od vzniku obce výstavu fotografií ze života 
vesnice. Při této příležitosti vyhlašuje osadní výbor soutěž o nejkrásnější fotografii. Cílem soutěže je 
zachytit známá i méně známá místa, zákoutí naší vesnice či jejího okolí a život v naší obci v různých 
ročních obdobích. Fotografie zasílejte na oa_derne@centrum.cz, nebo předejte členům osadního 
výboru do 31.5.2013. 

Mládežnický fotbal v Děrném:
Po několika letech byl v naší obci obnoven žá-
kovský fotbal, který měl v Děrném dlouholetou 
tradici. Při pohledu do historie je potřeba vy-
zdvihnout práci a obětavost trenérů žákovských 
družstev, jakými byli Josef novák, Jiří Król, Ka-
rel Schoppik, Luboš Machala, Petr Moc, a další. 
Právě jejich odchovanci dnes hrají v družstvu do-
spělých a přes všechny obtíže, které současný 
sport potkává, pomáhají tito hráči udržet fotbal v 
Děrném.
V sezóně 2011/2012 bylo založeno družstvo 
starších žáků, které pod vedením zdeňka Goly 
a Miroslava Krystka ml. odehrálo celou sezónu. 
na podzim loňského roku, po odchodu starších 
hráčů, bylo založeno družstvo mladších žáků, 
které se přihlásilo do okresní soutěže. Je jasné, 
že začátky vždy bývají těžké, ale obdivuhodné, 

že kluci - i přes někdy vysoké porážky -  svou 
snahu nevzdávají, což se již začíná projevovat v 
jejich pokroku a ve výsledcích několika zápasů 
během zimní přípravy. Je velmi pravděpodobné, 
že malý vesnický fotbalový klub nebude hrát vyš-
ší a slavné soutěže, přesto nabízíme dětem, a 
zvláště novým školákům možnost pravidelně se 
věnovat sportu. 
V současné době probíhá zimní příprava v tělo-
cvičnách 2x týdně, se začátkem jara začne pří-
prava na hřišti a již teď chceme pozvat všechny 
chlapce, ale také děvčata, kteří nechtějí trávit 
svůj volný čas u televize nebo počítačů, aby se 
zapojili do fotbalové přípravy. Vás - rodiče a pří-
znivce sportu - zveme na zápasy družstev žáků 
i mužů, vaše přítomnost a pochvala je pro kluky 
tou největší motivací.  

Z činností mladých hasičů
V letošním roce máme 27 mladých hasičů a čtyři vedoucí. 
Tyto děti jsou rozděleny podle věku do družstev : mladší, 
starší a dorostenci. Pravidelně se scházíme od  dubna do 
listopadu na schůzkách a tréninku každý pátek. Trénujeme 
požární útoky, štafetové běhy, požární ochranu a prevenci. 
Každý rok se účastníme asi 12 soutěží. Vedeme si dětskou 
kroniku.
neučíame se pouze soutěžit v požárním sportu, ale snažíme 
se děti naučit jak se mají chovat v různých situacích. 
Připomínáme si s nimi každoročně dny osvobození naší 
obce, zapojujeme je do akcí a dění v naší obci. na jaře 
sbíráme odpad po celé vesnici a zapojujeme se do akce „ 
Boj proti rakovině“. za snahu dětí a vedoucím za věnování svého volného času, jezdíme na víkendové 
pobyty a ukončení sezóny trávíme v Tošovicích na atrakcích.

ny na  492 000 Kč, požadovaný grant činí  241 
000 Kč. V případě získání grantu bude muset 
být většina prací uskutečněna dobrovolným za-
pojením obyvatel a s pomocí místních spolků a 
drobných podnikatelů. na financování se bude 
podílet Město Fulnek, o.s. K Pramenům, chceme 

o finanční podporu také žádáme místní spolky, 
případně uspořádáme veřejnou sbírku. naší pri-
oritou stále zůstává modernizace malého hřiště 
jako alternativa mládeži k trávení volného času 
sportem, a ne jen před televizí, PC nebo v auto-
busových zastávkách.
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Památky
na území naši vesnice či v jejím blízkém oko-
lí se nachází 14 drobných sakrálních památek. 
Všechny tyto památky byly v průběhu minulých 
let zrekonstruovány a staly se ozdobou naší 
obce a okolní krajiny. V loňském roce byl zrekon-
struován žulový kříž  z roku 1903 na Kostelci (u 
Berků). V letošním roce se plánuje oprava slou-
pu sv. Františka na Kostelci. Sloup je v patce vy-
hnitý a je potřeba celková výměna. Sloup bude 
během jara demontován a opraven v dílně sto-

laře p. Hynka Skýpaly. na tomto místě chceme 
poděkovat všem, kteří se podílejí na opravách 
a údržbě těchto památek. zvláštní dík a uznání 
chceme vyslovit nestorovi oprav panu S. Šmei-
dlerovi, který byl na podzim loňského roku oce-
něn “Křišťálovým kamínkem”, udělovaným asoci-
ací TRIGOn, za mimořádné aktivity na kulturním 
a společenském poli. Dodatečně gratulujeme k 
takto významnému ocenění.

Poděkování: 
TJ Družstevník Děrné vám děkuje za vaši finanční a materiální 
podporu během Končin, pořádaných 9. února 2013. Veškeré 
získané prostředky budou použity pro podporu sportu v naší 
obci, zvláště pro mládežnický fotbal. 
Organizátoři Končin děkují vám všem, kteří se aktivně 
zapojujete do programu, ať už večer či během průvodu 
masek, čímž tato tradice získává nový rozměr. Děkujeme vám 
za pohoštění v průběhu průvodu, za skvělý kotlíkový guláš u 
Kubových a specifický kulturní program na Kostelci u Straků.

Archeologický nález z doby bronzové
Mirkovi Šedému z Kostelce se v minulém roce podařilo nalézt vzácný předmět na katastrálním 
území naší obce. Mirek nalezl na jednom z polí v náplatkách bronzovou pletací jehlici. Archeolog 
z historického ústavu vlastivědného muzea v Olomouci posoudil stáří tohoto nástroje na dobu 
bronzovou - přibližně 1000 až 750 let před Kristem. Jehlice (deformovaná pokroucením) kultury 
lužických popelnicových polí pochází z pozdní doby bronzové.   
Mladší doba bronzová se vyznačuje třemi typickými znaky: 
•	 pohřbívání žehem, kdy se popel ukládal do uren (hliněné 

popelnice) pod zem.
•	 stavba hradišť na návrší s dobrým opevněním (palisádovou 

hradbou). 
•	 dobrým zemědělstvím

Mirkovi blahopřejeme k tomuto objevu.

Vydal Osadní výbor v Děrném. Kontakt: oa_derne@centrum.cz,www.derne.cz


