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DRN
PROSINEC 2013 ZPRAVODAJ OSADNÍHO VÝBORU

Vážení občané!   
 V posledním letošním čísle děrenského zpravodaje přinášíme přehled kulturních a 
společenských událostí, které proběhly v naší vesnici v tomto roce. O tom, že to byl rok 
bohatý,  se můžete přesvědčit v obrazové příloze. Dovolte,  abychom Vám touto cestou 
vyjádřili poděkování za vše, co děláte pro kulturní a společenský život v naší obci, ať už 
zapojením se v práci místních spolků či vaší přímou pomocí s organizací, nebo i jen návštěvou 
těchto akcí.
 V říjnu proběhla veřejná schůze vedení města s občany, kde byly představeny některé 
návrhy na opravy či rekonstrukce komunikací a veřejných prostranství v naší vesnici a kde 
byly vzneseny požadavky občanů. Podrobnosti přinášíme na straně 2. 
  Rekonstrukce malého hřiště a úprava středu obce skončila odmítnutím dotace 
z Nadace OKD. Jak jsme již informovali, projekt byl Nadací OKD schválen k financování 
(byť se sníženou dotací ve výši cca 150 000,- Kč) a příjemce dotace - Město Fulnek - byl 
vyzván k předložení projektové dokumentace. Po několika jednáních s projektantkou byla 
dokumentace dle smlouvy předložena Nadaci OKD. Ta posoudila změny v projektu jako 
nadlimitní a již potvrzenou dotaci pro rekonstrukci stáhla. V současné době se připravuje 
podání projektu k Nadaci ČEZ – Oranžové hřiště v celkové výši  1,0 mil. Kč.
 V příštím roce čeká naši obec několik nákladných oprav a rekonstrukcí. Ta první a 
nejnáročnější bude oprava střechy a zateplení budovy mateřské školy s odvodněním, včetně 
změny způsobu vytápění. Cena díla je odhadnuta na 4,5 mil. Kč. Městské kulturní centrum 
plánuje výměnu oken v budově Kulturního domu s cílem snížit úniky tepla přes dnes už 
nevyhovující okna. Chystá se projekt na výměnu oken a zateplení budovy hasičské zbrojnice. 
V příštím roce také proběhne rekonstrukce veřejného osvětlení s výměnou svítidel. V 
současné době se dokončuje projektová dokumentace na řešení točny autobusů na Kostelci, 
jejíž realizací by se vyřešil problém nebezpečného přecházení silnice na Kostelci.
 Na posledním zasedání zastupitelstva města byl schválen rozpočet na rok 2014. V 
rozpočtu zůstávají akce na rekonstrukci malého hřiště a rekonstrukci oplocení velkého hřiště, 
kde se čeká na schválení již podané žádosti o dotaci. 

Vážení spoluobčané, přejeme Vám a Vašim blízkým pokojné prožití vánočních 
svátků a do nového roku 2014  pevné zdraví,  Boží požehnání a pokojný a šťastný 

život v naší obci.
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Požadavky občanů Děrného vznesené na veřejné schůzi s vedením města 14. 
10. 2013:
•	 Upozornit Ředitelství silnic a dálnic (vlastníka silnice II/647) na pročištění propustku na „Vesníku“.
•	 Prověřit nedostatečné ozvučení ve smuteční síni města Fulneku.
•	 Prověřit, kdo je povinen zajistit deratizaci kanalizace v Děrném.
•	 Prověřit, kdo je povinen udržovat tzv. „meliorační příkop“ za Feilhauerama - vlastník pozemku je 

p. Jařina.
•	 Vyzvat majitele nemovitosti č.p. 37 -  rodinu Müllerovou - k úpravě zeleně.
•	 Dle možnosti přestěhovat sběrné místo – kontejnery  „Na Františku“.
•	 Upozornit Technické služby města Fulneku na provádění zimní údržby na chodníku od kříže do 

Fulneku ke Stodole (za Lesy Fulnek) + obratiště u Feilhauerů.
•	 Prověřit stav kanalizace a komunikace u Feilhauerů.
•	 Prověřit možnosti zřízení chodníku z „dolního konce“ podél přivaděče na autobusovou zastávku 

na Kostelci.
•	 Upozornit na úklid listí na hřbitově a kolem hřbitova.
•	 Upozornit na úpravu keřů (šeřík) u p. Jana Many č.p.78 .

Svěcení kříže na Kostelci 
Desítky občanů Děrného a Kostelce se v neděli 10. listopadu sešly na svěcení kříže na Kostelci (u 
Berků). Stalo se tak při příležitosti 110 let od zhotovení tohoto kříže. Po požehnání kříže i přítomných 
bylo pro všechny připraveno pohoštění a nápoje na zahřátí. Děkujeme všem místním ženám, které 
se zapojily do přípravy bohatého občerstvení!
Pro příležitost 110. výročí byl kříž na podzim 2012 renovován s finanční podporou Města Fulnek. 
Děkujeme mladé restaurátorce Bc. Magdaléně Novákové a MgA. BcA. Tomášovi Skalíkovi, který 
prováděl odborný dohled. A panu Stanislavu Šmeidlerovi za pomoc při organizaci a finančním 
zajištění akce.

Děrničanka na festivalu Zlatá Lira v Rybniku (Polsko)
Dechová hudba Děrničanka byla oceněna za své vystoupení na festivalu Zlatá Lira v Rybniku v 
Polsku v červnu letošního roku. Čtvrté místo ze čtrnácti hodnocených kapel je významný úspěch, 
přičemž první tři byly velké dechové orchestry o cca 70 členech. Poděkování patří také mažoretkám 
z Vítkova, které obsadily v nabité konkurenci dokonce druhé místo.

Nejbližší kulturní a společenské akce:
25.12.2013 (středa) – Živý Betlém – tentokrát ve Fulneku od 16:00 h
25.12.2013 (středa) – Štěpánská diskotéka – KD Děrné 20:00 h
3.1.2014 (pátek)  – Tříkrálová sbírka
25.1.2014 (sobota) – Hasičský  ples  - KD Děrné 20:00 h     
1.2.2014 (sobota) – Myslivecký ples – KD Děrné 20:00 h
1.3. 2014 (sobota) – Končiny Děrné
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Rok 2013 obrazem

Končiny 2013

Třikrálová sbírka 2013

Živý Betlém 2012
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Končiny 2013

Hasičský ples

Oslavy 720 let obce

Děrné vs. Pustějov

DH Děrničanka v 
Chorzowe

Den pro rodiny 2013
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Hasičský ples

Oslavy 720 let obce

Dožínky 2013

Okresní hasičská soutěž
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Degustace piv na Dožínkách 2013

Pouť ke sv. Petru a Pavlu

Výročí osvobození obce

Stavba zábradlí v 
uličce u Vrabců
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Fotbalová sezona - podzim 2013
Do podzimní části fotbalové soutěže vstoupily dvě družstva fotbalistů Děrného, družstvo mužů a 
družstvo mladších žáků. Muži se po podzimní části drží na 4. příčce se 17 body za 5 výher a 2 remí-
zy. Postavení v tabulce slibuje zajímavou podívanou a atraktivní zápasy v jarní sezoně. O vítězi celé 
soutěže se bude rozhodovat v jarních utkáních, kdy náš tým ztrácí na vedoucí Bravinné pouhých 6 
bodů. Atraktivitu této soutěže zvyšuje  to, že o vítězi se bude rozhodovat mezi okolními vesnicemi - 
Hladkými Životicemi, Bravinným, Stachovicemi, Pustějovem a Děrným. 
Družstvo mladších žáků se ve svém druhém ročníku dočkalo několika výher a stalo se rovnocenným 
soupeřem ostatním družstvům. V zimním období probíhá příprava  v sokolovně. 9. února se druž-
stvo zúčastní tradičního a skvělé organizovaného fotbalového turnaje přípravek, které pořádá Fotbal 
Fulnek v sokolovně ve Fulneku.
TJ Děrné děkuje všem sponzorům za podporu a fanouškům za výbornou atmosféru během utkání a 
za jednu z největších návštěvností fotbalových zápasů v okrese.

Hostinec Pod kaštany
Ke změně provozovatele došlo v místním hostinci,  který řadu let vedl Ladislav Pastorek z Kaménky. 
Pan Pastorek nájem ukončil na vlastní žádost a výběrové řízení, kterého se zúčastnili tři zájemci, 
vyhráli manželé Štefunkovi z Děrného. Srdečně jste zváni k návštěvě a k ochutnání výborného piva 
- Velkopopovického Kozla  10° a Radegastu 12°.
Otevírací doba:
PO zavřeno - sanitární den
ÚT ČT  17:00 – 23:00
PÁ 16:30 – 01:00
SO 15:30 – 01:00
NE 15:30- 23:00

Zábradlí v uličce u Vrabců
V listopadu proběhla stavba zábradlí v uličce u Vrabců. Poděkování patří všem, kteří přiložili ruku k 
dílu, zvláště pak p. Kamilu Krampotovi za vedení stavby po odborné stránce. Celková částka stavby 
činila 7.500,- Kč. Materiál financovalo Město Fulnek.

Sbor dobrovolných hasičů Děrné
Naši hasiči hodnotí letošní rok jako velice úspěšný. V pohárových soutěžích se jim podařilo získat 
šest pohárů za třetí a druhé místa. Na pohárové soutěži ve Vésce získali místo první a vytvořili re-
kord tratě v čase 14,621 s. V lize Florián Cup (hodnocení soutěží za celou sezónu) se mladší žáci 
umístili na desátém místě a starší vybojovali páté místo.
Dne 12.10.2013 pořádali naši hasiči na hřišti TJ Děrné okresní hasičskou soutěž v branecké všestran-
nosti. Této soutěže se účastnilo 426 dětí, které probíhaly tří až pěti kilometrovou trasu v okolí obce a 
plnily dané úkoly. SDH tímto děkuje TJ Děrné za propůjčení hřiště, dále ZD Vrchovina, p. Blahetovi 
a p. Dudovi, majitelům pozemků, po nichž vedla trasa, za vypnutí ohradníků.
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Rekonstrukce hasičárny
V podzimních měsících začali hasiči s rekonstrukcí hasičárny. Během silnějších srážek docházelo k 
zatopení části hasičské zbrojnice a klubovny. Veškeré nové vybavení bylo vystěhováno, odstraněno 
dřevěné obložení tak, aby navlhlé stěny lépe prosychaly. Díky rychlému jednání ze strany města se 
opravily schody na obecní úřad, svody a komíny. Po oklepání mokré omítky a vysušení zdí se začalo 
instalovat nové obložení. 

Ocenění pana Stanislava Šmeidlera
Až do Národního divadla přivedla snaha o záchranu a údržbu 
drobných sakrálních památek pana Stanislava Šmeidlera. V 
červnu tohoto roku proběhlo v Praze hodnotící setkání lidí, 
kteří svým zájmem a úsilím přispívají k záchraně památek, 
kulturních zařízení, dětských domovů apod.. Jako vítěz 
krajského kola s nominací od sdružení Comenius Fulnek 
se této akce, za doprovodu manželky, zúčastnil p. Stanislav 
Šmeidler. Do samotného finále se nedostal, ale přítomnost 
a setkání s řadou osobností kulturního a společenského 
života mu byla odměnou za jeho zásluhy.  Osadní výbor 
Děrné se připojuje ke gratulacím a děkuje za práci pro naší 
obec. 

 


