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DRN
čeRveN 2013 ZPRAvODAJ OSADNÍHO vÝBORU

Vážení občané!   
Hlavním tématem tohoto čísla zpravodaje jsou oslavy 720. výročí založení naší 
obce, přesněji výročí první zmínky o naší obci v historických dokumentech. Oslavy 
proběhnou o víkendu 28. - 30. června 2013. Již teď vás chceme srdečně pozvat na 
řadu kulturních a společenských akcí probíhajících během těchto dnů. Prosíme vás 
o  zkrášlení okolí našich domů a veřejného prostranství před oslavami, abychom byli 
připraveni na návštěvníky z blízkého i vzdálenějšího okolí (jsou pozváni i němečtí 
rodáci, bohatý program určitě zaujme i obyvatele okolních obcí). Dále vás prosíme o 

zapůjčení věcí připomínající vývoj Děrného (fotografie, obrazy, předměty). Budete-li 
mít nějakou myšlenku či nápad, jak přispět k programu a jeho organizaci, neváhejte 
nás kontaktovat. Za každou pomoc budeme vděčni.
Podrobný program oslav přinášíme na straně 4.
 Podařilo se nám také získat grant na úpravy centra vesnice a rekonstrukci 
malého hřiště. Více na straně 2.

Nejbližší kulturní a společenské akce:
1. 6. 2013  - Dětský den s Kácením máje (myslivecká chata)  
2. 6. 2013  - fotbalové utkání mužů Děrné – Odry B (17.00 h)   
9. 6. 2013  - fotbalové utkání žáků Děrné – Kunín (15.00 h)
28. - 30. 6. 2013 - Dny obce, oslavy 720. výročí založení obce
7. 9. 2013  - Dožínky 2013 aneb Jak se vaří pivo 
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Výstava obrazů a historických fotografií
Jako součást oslav 720. výročí obce připravujeme výstavu dobových fotografií a  obrazů Děrného.  
V mnoha děrenských domácnostech visí obrazy s různými pohledy na naši vesnici. Chceme shro-
máždit co nejvíce těchto obrazů na společné výstavě a představit Děrné i touto netradiční formou. 
Jestliže máte doma takovýto obraz a rozhodnete se jej zapůjčit, prosíme oznamte to paní Lence 
Daňové. Obraz od Vás před oslavami osobně vyzvedneme a ihned po skončení oslav zase osobně 
vrátíme zpět.  
Také vás prosíme o zapůjčení historických nebo uměleckých fotografií na plánovanou výstavu. His-
torické fotografie prosím předejte paní Marušce Chrástkové do 10. 6. 2013. Fotografie naskenuje-
me, příp. zvětšíme a osobně vrátíme ihned po vytvoření kopie.

Úspěšná žádost  o grant na Nadaci OKD
V únoru letošního roku jsme ve spolupráci s Městem Fulnek (které je oficiálně žadatelem) a občan-
ským sdružením K Pramenům podali žádost k Nadaci OKD o finanční podporu na úpravu centra 
vesnice (před prodejnou Jednota), včetně rekonstrukce malého hřiště za obchodem. Projekt nese 
název  “Centrum pro setkávání, sport a relaxaci občanů v Děrném“ a  je zaměřen na zlepšení stavu 
dominantního veřejného prostranství ve středu obce před samoobsluhou a k vytvoření příjemného 
místa pro setkávání občanů. V centru vesnice by mělo dojít k úpravám veřejného prostranství, spo-
jeným s novou výsadbou, doplněním chybějícího mobiliáře, osazením herních prvků pro děti, bez-
bariérovým přístupem a s estetickým umístění kontejnerů na tříděný odpad. Naše žádost dopadla 
zčásti úspěšně, Nadace OKD schválila podporu v částce  140 000,-Kč.  Z důvodu vysokého počtu 
žádostí jsme neobdrželi celou požadovanou částku a bohužel touto částkou nepokryjeme plánova-
né investice v plné výši. Budeme proto hledat řešení, jak dofinancovat alespoň materiál na potřebný 
zbytek, případně jak upravit projekt. Při realizaci pak budeme potřebovat každou vaši pomocnou 
ruku.

Poděkování za jarní úklid
Děkujeme zvláště mladým hasičům, kteří vyčistili naší vesnici od odpadků v rámci jarního úklidu. 
Děkujeme také vám všem, kteří jste se do úklidu zapojili a není vám lhostejné prostředí, ve kterém 
žijeme.

Vybavení kulturního domu 
Městské kulturní centrum Fulnek p.o. doplnilo chybějící vybavení jídelních souprav v KD Děrné. 
Nedostatek vybavení, které mnohé odradilo od konání rodinných oslav, svateb či pohřebních hostin, 
se konečně podařilo odstranit. Využívejme náš sál pro konání kulturních akcí a společenských akcí 
v co největší míře!
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Oprava sloupu sv. Františka na Kostelci
V měsíci květnu byl nainstalován sloup sv. Františka na své původní místo. Sloup prošel generální 
opravou v dílně pana Hynka Skýpaly. 

Poděkování ZD Vrchovina 
Osadní výbor v Děrném děkuje Zemědělskému družstvu Vrchovina za údržbu svahu při vjezdu do 
obce.  

Vypínání elektrické energie v Děrném 10. 6. 2013 
ČEZ Distribuce a.s. Vám v souladu se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje, že z důvodu práce na ve-
dení vysokého napětí bude přerušena dodávka elektrické energie pro část obce, a to dne 10.6.2013 
od 11:00 do 14:30 hod. Děkujeme za pochopení.

Dožínky 2013 aneb jak se vaří pivo
Osadní výbor v Děrném, ve spolupráci se Zemědělskou zkušební stanicí Kujavy a Výzkumným ústa-
vem pivovarským a sladařským v Brně, připravuje Dožínky, zaměřené na problematiku sladařství a 
pivovarnictví. Součástí programu bude odborná degustace několika druhů piv pod vedením profesi-
onálů. Večerem bude provázet DH Děrničanka a taneční soubor Základní umělecké školy ve Fulne-
ku.  Těšíme se na Vás v sobotu 7. září odpoledne. Akci podpořil Nadační fond Kousek po kousku.

Ceník nájemného Kulturního domu v Děrném, platný od 1. března 2013
   Cena v létě Cena v zimě 

Sál, jeviště, šatna pro účinkující, šatna, bar    620,- Kč/h 920,- Kč/h 
Bar 220,- Kč/h 320,- Kč/h 
Šatna pro hosty 120,- Kč/h 160,- Kč/h 
Kuchyň 220,-Kč/den 320,- Kč/den 
1. a 2. salonek - každý 220,- Kč/den 320,- Kč/den 
Smuteční hostiny - salonek 320,- Kč/den 620,-Kč/den 
Smuteční hostiny - sál  520,- Kč/den 820,- Kč/den 
Rodinné oslavy, svatby - salonek 750,- Kč/ den 1150,- Kč/ den 
Rodinné oslavy, svatby - sál 1 050,- Kč/den 1 650,- Kč/den 
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pátek 28. 6. 2013
18h Slavnostní zahájení oslav před KD Děrné
 Výstava fotografií a obrazů Děrného
 Prezentace místních spolků
 Přednáška Dr. Zezulčíka „Dějiny obce Děrné“ / promítání filmu pro děti
20h Degustace vína s Ing. Heryánem za doprovodu cimbálové muziky Slifka
20h Letní karneval na sportovním hřišti Děrné

sobota 29. 6. 2013
14 h Den pro rodiny 
 Taneční a hudební vystoupení, módní přehlídka „YESTERDAY“
 Hlavolamy, nafukovací atrakce, projížďka na koni, výtvarné dílny, malování na obličej,   
 trampské a hasičské dovednosti, soutěž o Nej-rodinu, fotbálek pro tatínky
 Bohaté občerstvení, dárek pro každého
 možná přiletí i VRTULNÍK ...

neděle 30. 6. 2013
9h Slavnostní poutní bohoslužba v kostele sv. Petra a Pavla
10h Tradiční posezení s Děrničankou před KD Děrné
12h Myslivecké menu na myslivecké chatě
15h Koncert pro orchestr a varhany - skupiny Campagnuollo Barok Ancamble v děrenském  
kostele 
Na Vaši účast se těší: Osadní výbor Děrné, K Pramenům o.s., MKCF, TJ Děrné, SDH Děrné, Mysli-
vecké sdružení Mír Děrné, Římskokatolická farnost Fulnek 
Projekt je spolufinancován z rozpočtu města Fulneku.

Program oslav 720 let obce Děrné


