
Opravy památek v obci:
Rekonstrukce varhan – 
V  minulém týdnu byly úspěšně dokončeny restaurátorské práce a varhany 
jsou opět funkční. Celková částka opravy přesáhla 1 milion korun. Jedná se 
o letošní největší renovaci varhan v celém kraji. Tato oprava se zdařila také 
díky Vaší štědrosti. V neděli 16.12.2012 byly varhany slavnostně 
požehnány a zaznělo několik skladeb barokních mistrů v podání varhanáře 
Jiřího Krátkého, který měl na starosti odbornou stránku celé akce oprav. 

Větší varhaní koncert chceme uspořádat - ve spolupráci s farností 
Fulnek a s občanským sdružením K pramenům - o slavnosti sv. Petra a 
Pavla v červnu příštího roku, kdy budeme slavit pouť v Děrném a 
připomeneme si 720 let od první zmínky o naší vesnici. Na tyto slavnosti 
bychom chtěli pozvat i naše německé krajany. Podrobně Vás budeme 
informovat v průběhu příštího roku.

Římskokatolická farnost Fulnek Vám touto cestou děkuje za Vaši 
finanční pomoc při rekonstrukci tohoto vzácného nástroje.

Žulový kříž na Kostelci – v průběhu podzimu 2012 byl celkově 
zrekonstruován žulový kříž z roku 1902 na Kostelci (u Berků). Opravu 
hradil Městský úřad Fulnek a provedla ji restaurátorka Magdaléna 
Nováková.

Renovace obrazu  Panny Marie v kostele sv. Petra a Pavla  -  v průběhu 
letošního roku byl zrenovován obraz Panny Marie z roku 1904, jež je 
znovu umístěn v presbytáři kostela.

Vlastním nákladem vydal Osadní výbor v Děrném 
Kontakt: oa_derne@centrum.cz,      www.derne.cz
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           V DĚRNÉM      ZPRAVODAJ OSADNÍHO VÝBORU

    Vážení občané!                                                                       Prosinec 2012

   S blížícím se koncem roku 2012 nastává čas bilancovat dění v naší 
vesnici v uplynulém roce a představit plán akcí na rok 2013. 

Dne 26.11.2012 proběhla veřejná schůze občanů Děrného s vedením 
města, na které byly předloženy informace o dotačních titulech a o realizaci 
akcí pro rok 2013. Bylo zhodnoceno splnění požadavků občanů Děrného z 
minulé veřejné schůze a předloženy požadavky občanů do dalšího roku. 

Podstatnou část tohoto čísla věnujeme informacím a návrhům vzešlých 
z tohoto setkání. Děkujeme všem občanům, kteří se této schůze zúčastnili.

Nejbližší plánované kulturní a společenské akce:
25.12.2012 – Živý Betlém - hudební a recitační pásmo s Děrenskou  

                      cimbálovkou, 16.00 hod, před KD Děrné. 

25.12.2012 – Štěpánská zábava, 20.00 hod, KD Děrné.

28.12.2012 – Posezení u svařáku - promítání končin, akcí z letošního roku a z 

                      let dávno minulých. Místo a čas bude upřesněno. 

19.1.2013 – Hasičský ples, 20.00 hod, KD Děrné.

     9.2.2013 – Končiny 2013

                       Kosmická mise „Drak 2130“ aneb "Jak Heger naštval   Hitlera". 

Děkujeme všem, kteří se jakkoliv podílíte 
na zvyšování kvality života v naší vesnici a 

přejeme Vám všem pokojné a radostné 
prožití Vánoc, zdraví a mnoho dobrého v 

příštím roce.
                        

                        Osadní výbor v Děrném



Plnění a zhodnocení úkolů z veřejné schůze vedení města s občany, která 
proběhla dne 25.11.2011.
Úspěšné akce: 
• V září byly svépomocí položeny žlaby, zachycující přívalové deště v ulici u 

Krystků.
• V říjnu technické služby vysekaly náletové dřeviny ve školní zahradě. 
• Podařilo se vysekat svahy při příjezdu do obce, zacož patří velký dík ZD 

Vrchovina a občanům Děrného. 
• Po několikaletém úsilí se městu podařilo převést pozemky před obchodem 

do svého majetku,  a tím pádem budeme moci žádat o dotační tituly na 
zvelebení centra vesnice. 

• Z velkých akcí se podařilo také díky Vašim darům zrestaurovat barokní 
varhany v kostele sv. Petra a Pavla v celkové částce převyšující 1 milion 
korun.

• Městské  kulturní  centrum  Fulnek  vyčlenilo  prostředky  pro  doplnění 
chybějícího vybavení Kulturního domu Děrné (jídelní servis) pro pořádaní 
oslav, svateb, pohřbů, plesů, apod. Dovybavení  proběhne na jaře příštího 
roku.

Méně úspěšné akce:
• V ulici u Matušků byl položen recyklát, bohužel v ne příliš vhodné době. 

Na jaře uvidíme,  zda tento povrch bude plnit  svůj  účel,  nebo zda bude 
nutné povrch ještě upravit.

• Na zábradlí v uličce u Vrabců byla vypracována projektová dokumentace a 
byly vyhrazeny prostředky pro  nákup materiálu.  Bohužel  se  nepodařilo 
získat souhlas vlastníka sousedního pozemku a proto je potřeba postupovat 
delší legislativní cestou. Realizace stavby proběhne na jaře příštího roku.

• Oplocení velkého hřiště  – žádost do programu vyhlášeného MŠMT  byla 
přesunuta do jiného programu, kde dosud nepadlo vyjádření.

Neúspěšné akce:
• Kulturní dům – žádost o zateplení, výměnu oken a změnu vytápění byla 

stažena  z  dotačního  titulu.  Během  roku  byly  změněny  požadavky  na 
získání tohoto titulu, které tato stavba nesplňovala. Hledá se další způsob 
řešení rekonstrukce KD.

• Malé  hřiště  za  obchodem  –  i  přes  přislíbenou  podporu  místních 
podnikatelů, kdy se podařilo snížit náklady téměř o 500 000 Kč, nebyla 
naše žádost v programu Nadace OKD úspěšná. 

• Zamítnuta žádost o úpravu jízdního řádu autobusu z Děrného do Fulneku 
5.27  hod,  pro  časový  nesoulad  s  přestupem na  Odry  a  Nový  Jičín.  Z 
důvodu nízké vytíženosti se jízdní řád nebude měnit.

Požadavky  občanů z VS, která proběhla dne 26.11.2012:

• Neupravený  pozemek  za  obchodem -  Město  zjistí  vlastníka  pozemku  za 
obchodem, poté vyzve vlastníka k zajištění úklidu tohoto pozemku.

• Možnost  nového autobusového spojení  směr Fulnek na tzv.  vyučování na 
sedmou hodinu - Město písemně vyzve příslušné autodopravce o vyjádření 
k možnosti zavedení nového autobusového spojení z BUS zastávky “Děrné 
střed“.

• Kontejner na BIO odpad - po dohodě s občany bude rozhodnuto  kdy a kde 
bude tento kontejner přistaven. 

• Umístění odpadkového koše na BUS zastávce na Kostelci - Město prověří 
tuto možnost umístění odpadkového koše na BUS zastávce na Kostelci.

• Oprava místních komunikací - Příští rok bude opět provedena oprava výtluků 
(prostor  před  hasičskou  zbrojnicí  atd.).  Celkové  řešení  opravy  místních 
komunikací však bude realizováno na základě finančních možností, nejdříve 
však v roce 2014.

• Osadit  silniční  obrubníky  u  části  místní  komunikace  „u  Vrbiců“  -  bude 
provedeno dle klimatických podmínek na jaře 2013.

• Přechod či točna pro chodce u autobusových zastávek na Kostelci - Nutno 
zpracovat  projektovou  dokumentaci,  na  kterou  nemá  momentálně  město 
finanční prostředky. Bude předběžně poptána cena na tuto PD.

• Prověřit  umístění  zástěny  v zastávce  na  Kostelci  -  Bude  projednáno  ve 
spolupráci s TS.

• Projednat  s Technickými  službami  zimní  údržbu  -  udržovat  sjízdnost  pro 
popeláře, úklid posypu po zimě.. 

• Projednat možnost umístění dopravní značky „Průjezd zakázán“ na panelové 
cestě u Jednoty - Město osloví Dopravní inspektorát Nový Jičín a projedná 
možnost umístění této značky.

• Projednat  se  zástupci  zemědělského  družstva  „Vrchovina“  stav  účelové 
komunikace  (hluboké  vymílání  cesty  srážkovou  vodou)  od  p.  Holby  po 
rodinu Dahmovou - Město osloví zástupce  zemědělského družstva. 

• Projednat  úklid  listí  i  na  hřbitově  a  ne  pouze  kolem  hřbitova.  -  Bude 
projednáno s Technickými službami.


