Prosinec 2017

DRN

ZPRAVODAJ OSADNÍHO VÝBORU dĚRNÉ

Vážení občané!
S koncem roku přicházíme se zpravodajem, ve kterém rekapitulujeme kulturní a společenský život naší
vesnice v uplynulém roce. A že to byl opět rok bohatý na sportovní a společenské události, potvrzuje obrazová
příloha zachycující momentky z jednotlivých akcí.
Níže v přehledu přinášíme informace a pozvání na řadu kulturních akcí v naší vesnici v období Vánoc a byť
krátké, přesto bohaté plesové sezóny.
Řada nových věcí se udála u sportovců. Viditelnou změnu jste mohli zaregistrovat na místním sportovišti. Na
podzim, po skončení fotbalové sezóny, bylo hřiště zoráno a po více než 40 letech se naše hřiště dočká nového
trávníku. Tradiční, akcemi nabitý rok mají za sebou naši hasiči, kteří například zorganizovali Kácení máje
(ve spolupráci s mateřskou školou) a krásně rozsvítili vánoční strom na začátku adventu. O kvalitě našich
mladých modelářů svědčí přehled výsledků ze soutěží plastikových modelů. Poděkování patří Děrničance,
která nás doprovází v Děrném již více než 100 let. Uvnitř zpravodaje DRN přinášíme střípky o začátcích
dechové hudby v Děrném a bližší informace o letošním dění v našich spolcích. Touto cestou Vám děkujeme
za podporu činnosti našich spolků, za Váš podíl na společenském životě a zveme vás na vzájemná setkání
během připravovaných akcí.
Kulturní akce pořádané Osadním výborem byly finančně podpořeny z rozpočtu města, za což patří dík
všem, kteří se podílejí na vedení města, radním, zastupitelům a pracovníkům jednotlivých odborů. Rovněž
děkujeme Městskému kulturnímu centru ve Fulneku za spolupráci při pořádání kulturních akcí v Kulturním
domě v Děrném.
Vážení spoluobčané, přejeme Vám a Vašim blízkým pokojné prožití vánočních svátků a do Nového
roku 2018 pevné zdraví, Boží požehnání a spokojený život v naší vesnici.

Nejbližší kulturní a společenské akce:
25. 12. 2017 (pondělí)		
25. 12. 2017 (pondělí)		
5. 1. 2018 (pátek)		
13. 1. 2018 (sobota)		
27. 1. 2018 (sobota)		
3. 2. 2018 (sobota)		
10. 2. 2018 (sobota)		

Živý Betlém – na návsi (před obchodem) 		
17:00 h
Štěpánská diskotéka					KD Děrné 20:00 h
Tříkrálová sbírka					od 16:00 h
Hasičský ples 						
KD Děrné 20:00 h
Maškarní ples MŠ 					
KD Děrné 14:00 h
Myslivecký ples 					
KD Děrné 20:00 h
Končiny - průvod masek, pochování basy
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Dolní konec Fest

Na konci června nás pozvali obyvatelé
dolního
konce
na
sousedské
slavnosti (Dolní konec Fest), které
se uskutečnily v nejnižší nadmořské
výšce naší vesnice. Že se na dolním
konci žije kulturně i sportovně, jsme se
mohli přesvědčit na louce u Kozubalů.
Ve sportovní disciplíně požárního
útoku nedalo družstvo domácích, v
čele s Markem Surovcem, nikomu
šanci a zcela suverénně vyhrálo
pohár starostky děrenských hasičů.
Děkujeme obyvatelům dolního konce
za přípravu a průběh celé akce!
Pokud nechcete navštěvovat muzea
České republiky, stačí si domluvit
návštěvu u Krystků nebo u Feilhauerů.
Na přehlídku trofejí si domluvte
návštěvu u Čepků. Pokud se zajímáte
o motokros, navštivte motokrosovou
stáj u Kubových. U Wolfů a Goldů

www.derne.cz

se dobře vaří a u Surovců jste mohli
zavzpomínat na řeznické umění
našich dědů. Magdě Feilhauerové
patří dík za výstavu několika maleb,
se kterými úspěšně složila přijímací
zkoušku na Akademii výtvarných
umění. Svobodníkům a Chrástkům
děkujeme za přehlídku historických
fotografií a panu Františku Holbovi za
košt výborné slivovice. Velký díky patří
Krampotům, Válkům za poskytnutí
zázemí. Všem soutěžícím družstvům
za výborné sportovní výkony a v
neposlední řadě díky skupině Retex,
která v nás vzbudila nostalgii po
dnes již historických tancovačkách
červnových nocí.
Těšíme se na slavnosti vesnice v
roce 2018, které pravděpodobně
proběhnou na horním konci.

Matice děrenská a kostelecká

Z podnětů občanů Děrného a Kostelce
vznikl v naší vesnici spolek Matice
děrenská a kostelecká, který se bude
ve spolupráci s osadním výborem
a jednotlivými místními spolky

podílet na organizaci kulturního a
sportovního života v Děrném a bude
mít také možnost vyjadřovat se k
investičním aktivitám dotýkajícím se
Děrného a Kostelce. Spolek naváže
na činnost oblastního odboru Matice
opavské, který organizoval kulturní
a společenský život v Děrném a na
Kostelci zejména v meziválečném
období.
V pátek 8. 12. 2017 byl na prvním
setkání zvolen výkonný výbor spolku
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a nyní se připravuje žádost o registraci
do rejstříku spolků. První větší akcí
pod hlavičkou spolku bude organizace
masopustu 10. února 2018. Ve
spolupráci s ostatními spolky a také s
jednotlivci, kteří mají zájem o kulturní
dění v naší vesnici, chceme navázat
na oblíbenou více jak 25letou tradici.
O další činnosti spolku vás budeme
průběžně informovat prostřednictvím
DRNu, obecních nástěnek nebo na
webových stránkách www.derne.cz .
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Letecko-modelářský klub v Děrném
Také v roce 2017 pokračovali děrenští
modeláři ve své pravidelné činnosti.
Deset dětí se spolu se svými vedoucími
schází pravidelně každý týden po
celý školní rok, aby vyhrazený čas
věnovaly svému koníčku. Pro děti,
které teprve začínají, jsou všechny
věci nové, ti, kteří jsou zde déle, se
snaží své postupy zdokonalovat.
Vyvrcholením
snahy
mladých
modelářů zpravidla bývá účast na
soutěžích. V únoru to byla pohárová
soutěž v Příboře, kde na 2. místě
skončil Filip Sokol a 3. místa brali
Richard Mana a Eva Šmeidlerová.
Na soutěži v Odrách se na 1. místě
umístila Eva Šmeidlerová, na 2. a 3.
místě v různých kategoriích Richard
Mana a 3. místa obsadili se svými
modely taky Filip Sokol a Jiří Kellner.
V dubnu jsme ještě absolvovali
soutěž ve Frýdku-Místku a na podzim
jsme se účastnili pohárové soutěže v
Kopřivnici.
Letošní výstavu našich modelů jsme

uspořádali v březnu a její návštěvníci
měli možnost přímo ve výstavní
místnosti vidět, jak děti modelaří. Na
ukázku byla vystavena necelá stovka
modelů letadel od počátku letectví
až po současnost. V červnu jsme
potom v našich klubovnách na hřišti
uspořádali modelářské soustředění s

opékáním párků a noclehem.
Všem, kteří nás v uplynulém roce
podporovali,
děkujeme.
Zvláštní
dík patří našim tradičním hlavním
podporovatelům - Městu Fulnek a ZD
Vrchovina. Věříme, že příští rok bude
pro nás stejně úspěšný jako ten 2017.
Zbyněk Šmeidler

Sbor dobrovolných hasičů - ohlédnutí za rokem 2017
Děrenský sbor dobrovolných hasičů
se každoročně zapojuje do kulturního
dění v naší obci. Pořádáme akce
samostatně, nebo společně s MŠ
Děrné a osadním výborem.
V květnu se konala v našem kostele
sv. Petra a Pavla mše svatá na svátek
sv. Floriána, patrona hasičů, kdy jsme
vzpomněli na naše zemřelé hasiče.
Také jsme společně s osadním
výborem pořádali dny osvobození
a uctili památku padlým vojákům
u našeho pomníku v Děrném.
Spolu s mateřskou školou Děrné s
pomocí grantu Města Fulnek jsme
zorganizovali tradiční Kácení máje s
dětským dnem na myslivecké chatě
a adventní rozsvěcení vánočního
stromu.
Účastníme se soutěží v požárním
sportu s družstvem mužů, žen, starších
a mladších žáků – a letošní sportovní
sezóna byla úspěšná. Družstvo žen
opět zvítězilo ve Fulneckém okrsku, a
tím obhájilo již po třetí v řadě putovní
pohár. Muži skončili na pátém místě.
Další poháry žen i mužů za první,
druhé a třetí místa máme vystaveny.

Mladí hasiči si za celou sezónu
vybojovali také své medaile a poháry
za první, druhé a třetí místa. V letošní
sezóně přidali do sbírky šest pohárů.
S mladými hasiči nejezdíme jen po
soutěžích, ale zapojují se do dalších
aktivit, jako je každoroční úklid naší
obce nebo prodej kytiček pro Ligu
proti rakovině. Za jejich snahu a
úsilí nejen v požárním sportu byli
odměněni víkendovým pobytem, který
se letos konal na Slezské Hartě.
Chtěli bychom poděkovat sponzorům
ZD Vrchovina, VVM IPSO Fulnek
a Městu Fulnek i rodičům, kteří
podporují nás a hlavně ty naše
nejmenší v hasičském sportu a v
jejich volnočasových aktivitách.
Poděkování patří nejen našim členům,
kteří jsou ochotni pomáhat při akcích
a věnovat svůj volný čas. Vedoucím
mladých hasičů za jejich práci s dětmi
za letošní sezónu, jednotce Sboru
dobrovolných hasičů za jejich práci při
výjezdech a zásazích.
Přejeme všem do Nového roku 2018
hodně zdraví, pohodu a úspěchy
nejen pracovní.
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Fotbalová sezóna - podzim 2017
Podzimní části fotbalové sezóny
2017-2018 se zúčastnila tři naše
družstva. Družstvo mladších žáků
(ročníky 2005-2008), družstvo dorostu
(ročníky 1999-2002) a družstvo mužů,
které hraje pod hlavičkou Fotbalu
Fulnek. Ke sloučení našeho družstva

mužů s družstvem mužů Fulneku
došlo v situaci, kdy nebyl zajištěn
dostatečný počet hráčů, se kterými
by byly odehrány zápasy nového
ročníku. Zápasy družstva mužů se
odehrály také na hřišti v Děrném. Na
podzim jsme otevřeli tzv. fotbalovou

školku pro děti ve věku 5-7 let. Pokud
Vaše děti rády sportují, rádi je v nově
vznikajícím družstvu přivítáme.
V
současné
době
probíhá
rekonstrukce hrací plochy našeho
hřiště. Původní trávník byl herbicidně
odstraněn, na plochu byl aplikován

digestát s cílem podpořit rozklad drnu,
plocha by podmítnuta a poté zorána. V
jarních měsících se provede srovnání
povrchu, homogenizace svrchní vrstvy
a založení nového trávníku. Součástí
rekonstrukce je také plánována
závlaha hrací plochy potrubním
systémem. Celá rekonstrukce probíhá
ve spolupráci TJ Děrné, Města Fulnek
a firmy specializující se na rekonstrukci
sportovišť. Jarní část fotbalové sezóny

nebude z důvodu rekonstrukce
trávníků odehrána v Děrném. Utkání
všech družstev budou proto odehrána
na hřišti ve Fulneku.
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.

25.12.
8:00
26.12.
8:00

kteří mají o tuto službu zájem, můžete
nahlásit kněžím na tel. čísle 556 740
122.

Tabulky po podzimu 2017
Rk.
1
2
3
4
5
6
7

Družstvo
Spálov
Starý Jičín
Děrné
Kunín
Jakubčovice
Mankovice
Olbramice

Mladší žáci
Záp. Skóre
62:15:00
9
64:21:00
9
35:15:00
8
52:18:00
8
9
28:53:00
9
17:06:00
10 17:25:00

Body
25
20
19
14
6
6
0

Dorost
Rk. Družstvo
1 Příbor
2 Odry
3 Hostašovice
4 Vlčovice-Mniší
5 Děrné
6 Pustějov
7 Vražné
8 Veřovice

Záp.
7
7
7
6
7
7
7
6

Skóre
29:03:00
42:10:00
22:14:00
22:15:00
18:26:00
17:11:00
04:37:00
05:43:00

Body
20
19
15
9
8
7
2
1

Muži
Rk. Družstvo
1 Straník
2 Fulnek B – Děrné
3 Lubina
4 Mankovice
5 Jistebník B
6 Nová Horka
7 Kujavy
8 Hostašovice
9 Bravinné
10 Heřmanice
11 Lubojaty

Záp.
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Skóre
35:10:00
34:16:00
21:14:00
26:19:00
29:18:00
26:21:00
29:24:00
21:20:00
14:22:00
13:45:00
12:51:00

Body
24
22
22
19
18
15
14
12
10
6
3

Vánoční bohoslužby
23.12. sobota
17:00 Fulnek s nedělní
		platností
24.12. neděle
08:00 Děrné
16:00 Fulnek Vigilie k 		
		
Božímu narození 		„Dětská“
22:00 Fulnek „Půlnoční“

pondělí
Děrné
úterý
Děrné

Vánoční návštěva nemocných
V sobotu 23. prosince od 9 hodin
budou naši kněží navštěvovat
nemocné ve Fulneku a na vesnicích
a přinesou svaté přijímání. Nemocné,
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Prohlídky fulneckého betléma
Možnost prohlídky „betléma“ v kostele
Nejsvětější Trojice ve Fulneku bude
ve dnech
25., 26., 27., 28., 29., 30. 12. a 1.1.
vždy mezi 15:30 – 17:00 h.
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Počátky dechové hudby v Děrném
Počátky dechovky v obci lze směřovat
do prvního desetiletí minulého století.
Nevíme přesně kdy, ale prvním, kdo
začal „koketovat“ v obci s dechovou
hudbou byl pan Josef Michel (nar.
1875). Na vojně hrával ve vojenské
kapele v Linzi. Časem se v této službě
vypracoval až na kapelníka v této
Císařsko-královské hudbě. Po roce
1900 přichází z vojny do obce. Bydlí
na č. p. 69 a v roce 1903 se jim narodí
dcera a pak syn Josef – jeho hudební
pokračovatel. Protože byl vzdělaný
člověk a hudbě dobře rozuměl,
netrvalo dlouho a našel si tady
muzikanty či lidi, kteří uměli na nějaký
nástroj hrát. Kdy přesně tito všichni
začali společně pod jeho vedením

hrát, není nikde přesně zaznamenáno
– ale do roku 1910 to bylo s určitostí.
Tento hudební spolek hrál na různých
slavnostech, při „Saatreiten“ jízdách
o Velikonocích (jízdách kolem
osení). Hrávali při krmáši, zábavách,
pohřbech, plesech. Dodnes se
dochoval plakát – pozvánka z roku
1927 na ples jíloveckých hasičů na
Kostelci. Dechovka pana Michla
byla známá i v okolí – hudebníků
s různými nástroji bylo přes deset.
Dříve narození s kapelníkem tvořili
základ
souboru,
postupně
ho
doplňovali mladší členové či synové
muzikantů. Válečnými událostmi byl
veškerý kulturní život v obci přerušen.

Po válce a po odsunu německy
mluvících obyvatel, včetně řady
muzikantů, navazuje na předválečné
muzicírování Leo Šichor, který dává
dohromady novou kapelu. To se už
ale píše nová kapitola dechovky v
Děrném.
Kdy tedy přesně dechovka v Děrném
vznikla, dnes již nevíme. Pokud za
vznik určíme období okolo let 19081910, tak tady máme dechovku již
téměř 110 let.
Převzato z Dechová hudba v Děrném
– Její zrození (Stanislav Šmeidler
2016, ze vzpomínek paní Irmy
Storzerové).

Děrničanka – ohlédnutí
za rokem 2017
Dechová
hudba
Děrničanka
zažila další poměrně úspěšný
muzikantský rok. I letos jsme se stali
pravidelnými hosty Lázní Klimkovice,
kam jezdíme zpříjemnit nedělní
odpoledne lázeňským hostům, ale
i fanouškům dechovky ze širokého
okolí. Kromě toho nezanedbáváme
ani místní tradiční akce na vesnici –
pochování basy (hraní po vesnici i
na večerní zábavě), pouť k sv. Petru
a Pavlu nebo dožínky. Navázali
jsme spolupráci s Městem Odry a
vyjeli v létě zahrát na slavnosti řeky
Odry do Kuźnie Raciboŕskie. Hráli
jsme ve Větřkovicích na slavnosti
100 let místního hasičského sboru.
Potkáte nás na svatbách i pohřbech.
Při přípravě vánočního koncertu již
tradičně spolupracujeme s pěveckými
sbory na ZŠ TGM Fulnek Slavíček
a Luscinia – koncertovali jsme v
Klimkovicích i v Městském kulturním
centru Fulnek. Velký dík patří Městu
Fulnek za finanční podporu. A
samozřejmě všem, kdo nám fandí,
rádi si v lidovém rytmu zatančí nebo
zazpívají. Bez místní dechovky by to
prostě na vesnici nebylo ono….

Dětský maškarní ples
rodiče a přátelé Mateřské školy v Děrném vás zvou
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Rok 2017 obrazem
Dětský maškarní ples

Výstava modelářů

Z činnosti SDH Děrné
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Rok 2017 obrazem
Oslavy osvobození obce

Dolní konec Fest

Pouť ke sv. Petru a Pavlu

Dožínky 2017
Rozsvícení vánočního stromu a Karlštejnu
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Vydal Osadní výbor v Děrném. Kontakt: oa_derne@centrum.cz
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