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DRN
PROSINEC 2018 ZPRAVODAJ OSADNÍHO VÝBORU DĚRNÉ

Vážení občané, 
s blížícím se koncem roku 2018 nastává čas rekapitulace, ohlédnutí se za uplynulým rokem, ale také 
představení akcí v nově přicházejícím roce 2019. Děkujeme všem spolkům a dobrovolníkům za organizaci 
kulturního života v naší obci a všem účastníkům akcí za podporu.
Rok 2018 byl rokem volebním a jistě jste již zaznamenali změny ve vedení města, v zastupitelstvu a výborech 
města Fulneku. Potěšitelné je, že naše obec měla jednu z nejvyšších volebních účastí v okrsku Fulnek. 
Téměř 62 % voličů vhodilo svůj hlas do urny, což svědčí o tom, že nám není lhostejný osud města a naší 
vesnice. Nově zvolené zastupitelstvo jmenuje také osadní výbory v jednotlivých částech města. Dne 22. 
listopadu 2018 svolal předseda osadního výboru schůzi, na které byla zhodnocena činnost dnes již bývalého 
osadního výboru a bylo projednáno složení osadního výboru pro období 2018-2022. O složení a činnosti 
osadního výboru informujeme na straně 2.
Veškerá společenská a kulturní činnost osadního výboru a jednotlivých spolků by se jistě neobešla bez 
angažovanosti členů, ale také bez finanční podpory města, za což vyslovujeme velké díky bývalému vedení 
města a všem radním a zastupitelům. Věříme, že nový osadní výbor naváže na dobrou spolupráci s městem 
ku prospěchu celé naší obce.

Vážení spoluobčané, přejeme vám a vašim blízkým pokojné prožití vánočních svátků a v novém roce 
2019 pevné zdraví, Boží požehnání a spokojený život v naší vesnici. 

Nejbližší kulturní a společenské akce:  
25. 12.   2018 (úterý) Živý Betlém   kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku, náměstí 16:00 
25. 12.   2018 (úterý) Štěpánská diskotéka  KD Děrné 20:00 
31. 12.   2018 (pondělí) Silvestrovský ohňostroj  na návsi 17:00 
  4.   1.   2019 (pátek) Tříkrálová sbírka  od 16:00 
12.   1.   2019 (sobota) Hasičský ples   KD Děrné 20:00 
26.   1.   2019 (sobota) Maškarní ples mateřské školy KD Děrné 14:00 
  4.   2.   2019 (pondělí)Partička na vzduchu  KD Děrné 17:30 a 20:00
16.   2.   2019 (sobota) Myslivecký ples  KD Děrné 20:00 
  2.   3.   2019 (sobota) Končiny   průvod masek, pochování basy
  8.   3.   2019 (pátek) Eva Holubová a Bob Klepl KD Děrné 19:00
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Činnost osadního výboru 
Co je osadní výbor?
Osadní nebo místní výbory mohou 
(avšak nemusí) být zřizovány 
zastupitelstvem obce. Osadní výbory 
musí být složené z občanů obce, kteří 
jsou přihlášeni k trvalému pobytu v 
příslušné části obce. Zastupitelstvo 
určuje počet členů osadního výboru 
(podle zákona musí mít nejméně 3 
členy) a jmenovitě z jejich řad zvolí 
předsedu. Osadní výbor je jediným 
druhem výboru zastupitelstva, 
jehož předsedou nemusí být člen 
zastupitelstva.

Osadní nebo místní výbor je 
oprávněn
• předkládat orgánům obce 

(zastupitelstvu, radě i ostatním 
výborům) návrhy týkající se 
rozvoje části obce a rozpočtu 
obce,

• vyjadřovat se k takovým návrhům 
nebo k podnětům a připomínkám, 
které se týkají dotyčné části obce, 
nebo které předkládají obecním 
orgánům občané obce s trvalým 
pobytem v dotyčné části obce.

• Předseda výboru má právo na 
udělení slova v zastupitelstvu 
obce, pokud o to požádá.

Složení osadního výboru (OV) 
Děrné pro období 2018-2022:
• Martin Chrástek – předseda
• Jaromíra Krampotová
• Radovan Kneifl
• František Brož ml.
• Jiří Šichor
• Jiří Svobodník
• Zdeněk Gold ml.

Čerpání prostředků OV Děrné v roce 2018:
Alokovaná částka v rozpočtu města 
pro OV Děrné – 34 000 Kč.
Částka je stanovena dle počtu 
obyvatel v jednotlivých částech města. 
Částka pro OV Děrné je stanovena 
dle počtu obyvatel v Děrném a na 

Kostelci. Prostředky jsou určeny 
pouze pro pořádání kulturních 
a společenských akcí. Finanční 
prostředky jsou vypláceny předsedovi 
osadního výboru po předložení a 
schválení faktury či účetního dokladu 

příslušným odborem městského 
úřadu. Předfinancování akce 
probíhá ze soukromých prostředků 
nebo ve spolupráci s jednotlivými 
spolupořádajícími spolky.

Čerpání v roce 2018:
• 29. - 31. 3. 2018 - Velikonoční 

klapotání (oprava klapotaček, 
odměny pro děti - sladkosti)

1.482 Kč
• 7.4.2018 - Ukliďme Česko 

(odměna pro děti - sladkosti)
310 Kč

• 4.5.2018 - Osvobození obce 
(DH Děrničanka)

900 Kč
• 23.6.2018 - Horní konec Fest 

(občerstvení pro účinkující, 
nájem myslivecké chaty)

2.972 Kč

• 1.7.2018 - Pouť ke sv. Petru 
a Pavlu (DH Děrničanka, 
občerstvení pro účinkující)

1.973 Kč
• 16.9.2018 - Dožínky (DH 

Děrničanka)
5.000 Kč

• 30.11.2018 - Rozsvícení 
vánočního stromu (světelný 
řetěz)

12.583 Kč
• 6.12.2018 - Mikuláš (nákup 

masky, nůše, sladkosti pro děti)
2.427 Kč

• 20.12.2018 - DRN vánoční (tisk)
2.100 Kč

• 20.12.2018 - Webhosting  
www.derne.cz pro rok 2019 

1.700 Kč

• Celkem vyčerpáno 31.447 Kč

Martin Chrástek, předseda OV Děrné

Matice děrenská a kostelecká, z.s.
Spolek „Matice“ vznikl v únoru 2018 
zápisem do Veřejného rejstříku.  
Prvním podnětem pro vznik spolku 
bylo hledání organizátora největší 
kulturní akce ve vesnici - Končin s 
masopustním průvodem. Zakladatel 
a dlouholetý organizátor končin - 
TJ Děrné - nechtěl tuto akci dále 
zaštiťovat. Ani hasiči a jiné spolky 
neprojevili zájem převzít patronát 
nad touto akcí a zorganizovat ji 
samostatně. Proto byl založen spolek 

Matice děrenská a kostelecká, v 
jejímž výkonném výboru jsou lidé, 
kteří pracují i v jiných spolcích a 
subjektech působících v Děrném. 
Tím je garantována spolupráce 
všech spolků, zároveň vzájemná 
informovanost a v neposlední řadě 
také kontrola nad hospodařením 
Matice. 
Členové výkonného výboru:
Radovan Kneifl – předseda, Petr Moc 

– místopředseda, František Velech, 
Darina Berková, Jiří Svobodník, Pavel 
Vávra ml., Jaromíra Krampotová, Petr 
Daňa, Milan Paulas.
Hlavními akcemi, na kterých se 
členové spolku podíleli v roce 2018, 
byly tradiční Končiny a Horní konec 
Fest. Mezi další činnosti patřilo 
vybudování vyhlídky v Hlubokém, 
pomoc s organizací tradičních 
Dožínek, vynášení Morany atd. 
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Horní konec Fest
Za poměrně chladného červnového 
počasí proběhly na začátku léta 
slavnosti obce nazvané Horní 
konec Fest. Že je na horním konci 
co obdivovat, se přesvědčila 
řada účastníků. Jen namátkou 
lze vzpomenout několik ukázek, 
připravených obyvateli horního konce. 
Hned na úvod nás Kubovi seznámili 
s historií jejich domu. Vyvedení z 
omylu byli všichni, kteří se domnívali, 
že dům Kubových je bývalou farou. 
Hasiči připravili přehlídku trofejí s 
možností nahlédnutí do historických 
kronik hasičského sboru. V místnosti 
Osadního výboru připravil výstavu 
historických map pan Stanislav 
Šmeidler a výstavu doprovodil také 
svým komentářem. U Machalů 
zahrála cimbálovka, u Brožů se 
losovalo „šťastných deset“ a mnoho 
jiného bylo k vidění a slyšení. Vše 
vyvrcholilo na myslivecké chatě 
přehlídkou tanečních vystoupení a 
hudebním vystoupením Swingové 
partičky. Večer již tradičně vyplnila 
skupina Retex se svým repertoárem. 
Všem obyvatelům horního konce 
a organizátorům patří velký dík za 
příjemně strávené odpoledne. Po 
Kostelec Festu, dolním konci a horním 

konci Festu zbývá Děrné střed Fest, 
který by měl proběhnout v červnu 

příštího roku.
Petr Daňa

Pořádáním akcí a přijetím darů 
získal spolek v letošním roce 46 
424 Kč, za tyto prostředky byly 
pořízeny florbalové mantinely včetně 
manipulačního vozíku (42 700 Kč) a 
sazenice památné lípy k výročí vzniku 
Československé republiky (2 240 Kč). 
Mantinely jsou po dohodě s vedoucí 
MKCF umístěny v sále kulturního 
domu v Děrném a budou sloužit pro 
sportovní vyžití dětí i dospělých.
Vážení spoluobčané, přijměte prosím 
ještě jednou naše poděkování za vaši 
finanční a materiální podporu během 
pořádaných akcí. Rádi bychom vás 
touto cestou již nyní pozvali na další 
Končiny, které proběhnou 2. března 
2019. Chceme dále pracovat na 
prohlubování masopustních tradic, 
proto budeme usilovat o pořízení 
tradičních masek, které tvořily 
masopustní průvody v minulosti.  Tyto 
masky by se staly trvalou součástí 

masopustních průvodů v naší obci.
K nadcházejícím dnům přejeme 
vám a vašim rodinám pokojné 
prožití vánočních svátků, zdraví a 
mnoho úspěchů v nadcházejícím 
roce. Členům spolku děkujeme za 

aktivní účast při organizaci akcí. 
Všem spolkům, organizátorům plesů 
a kulturních akcí přejeme hojnou 
účast, příznivé počasí a těšíme se na 
spolupráci v roce 2019.

za Výkonný výbor Matice děrenské a kostelecké
Radovan Kneifl, předseda
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Fotbalová sezóna 2018/2019

V jarní části sezóny reprezentovala 
naši obec tři družstva: družstvo 
mladších žáků, družstvo dorostu 
a smíšené družstvo mužů, hrající 
pod hlavičkou Fotbal Fulnek. Novou 
sezónu 2018/2019 hrají družstva 
starších žáků a družstva mužů, 
které je opět spojené s fulneckým 
klubem. Bohužel, družstvo dorostu 
se neúčastní soutěže organizované 
fotbalovou asociací z důvodu 
nedostatečného počtu přihlášených 
družstev. Družstvo dorostu odehrálo 
několik přátelských utkání mimo 
soutěž. 
Všechna utkání byla odehrána na hřišti 
Fotbalu Fulnek z důvodu rekonstrukce 

hrací plochy na děrenském hřišti. 
Starším žákům se v nové soutěži na 
podzim tolik nedařilo jako v mladších 
žácích a přezimují na 6. místě tabulky 
se ziskem 9 bodů. Družstvo mužů se 
po postupu do vyšší soutěže drží na 
předních místech tabulky a přezimuje 
na 5. místě s minimální ztrátou na 
výše postavené týmy. V čem však 
prohráváme pravidelně, je návštěvnost 
našich fanoušků. Zvláště u žáků 
prohráváme na celé čáře a fanoušci 
družstev hostí mají vždy převahu. 
Věříme, že v jarní části sezóny, kdy 
bude otevřeno zrekonstruované hřiště 
a všechna utkání se již budou hrát na 
novém trávníku, přijdete podpořit naše 

fotbalisty, kteří jistě budou motivováni 
předvést co nejlépe své fotbalové 
dovednosti.
Více však než dosažené výsledky 
hodnotíme schopnost provozovat klub 
v krizi, která se proplétá amatérským 
fotbalem v celé zemi. Nedostatek 
hráčů způsobil již zrušení několika 
fotbalových klubů. Potěšitelné je 
otevření fotbalové školky, benjamínků. 
Děti ročníků 2010 až 2014 ještě 
nehrají soutěž, ale již pravidelně 
trénují a účastní se turnajů. 

za TJ Děrné, z.s.
Petr Pazdera, předseda

Stav rekonstrukce hřiště
Během léta došlo k plánovanému 
zatravnění hrací plochy a instalaci 
závlahového systému. Díky závlaze 
tráva bez problému vzešla a trávník 
se zapojil natolik, že již mohlo 
proběhnout několik tréninků. V 
současné době zbývá vybudovat 
přístupovou cestu, dokončit střídačky 
a opravit plot okolo hřiště. V rozpočtu 
města na rok 2019 jsou již vyčleněny 
prostředky na rekonstrukci oplocení 
a vybudování přístupové cesty. 
Věříme, že se vše stihne do začátku 
jarní části sezóny a budeme vás 
moci přivítat v novém areálu. 

Děrničanka v roce 2018
V roce 2018 se Děrničanka snažila 
svým spoluobčanům zpříjemňovat 
chvíle společného slavení na vesnici: 
hrála v zimě na končinách v průvodu po 
vesnici i na večerním pochování basy, 
vyhrávala v létě na pouti k sv. Petru 
a Pavlu a na podzim na dožínkách. 
Koncertovala také ve Fulneku na 
akcích Městského kulturního centra 
– na červnovém dni města a na 
prosincovém předvánočním koncertě. 
Kromě toho Děrničanka každý druhý 
měsíc vyjíždí do Lázní Klimkovice – 
Hýlov a vystupuje tam na nedělních 

koncertech pro klienty lázní, jejich 
návštěvy a další milovníky dechovky.
Z letošních mimořádných vystoupení 
můžeme jmenovat den obce ve Staré 
Vsi u Bílovce 1. června, vydařený 
koncert v neděli 15. srpna v městském 
parku v Havířově a prosincové vánoční 
trhy v Odrách.
Velmi si považujeme spolupráci se 
Základní školou TGM ve Fulneku. 
Moc děkujeme paním učitelkám 
Pavle Divínové a Lence Mužné a 
dětem ze sborů Slavíček a Luscinia, 

se kterými jsme společně vystoupili 
na dvou společných předvánočních 
koncertech v Lázních Klimkovice a ve 
Fulneku. Rovněž děkujeme Markétce 
a Beatce Chrástkovým za jejich sólový 
a společný zpěv vánočních koled.
A perlička na závěr: rodiny členů 
kapely se stále více rozrůstají – 
loni to byla Lilianka Jakubíková, 
letos se narodily tři děti (Alžbětka 
Svobodníková v červnu, Vítek Šuba v 
červenci a Bertík Gold v prosinci).

za DH Děrničanka
Jiří Svobodník
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Výletiště v Děrném 
Začátkem října jsme slavnostně 
„otevřeli“ Výletiště s krytým 
posezením a ohništěm v Děrném, 
kam může zavítat na výlet či na 
piknik kdokoliv – i vy! Po vykácení 
a srovnání povrchu, zabetonování 
patek, se mohla pergola přestěhovat 
na své nové místo. Jiří Šichor se 
postaral o výrobu stolu a lavic. Jednu 
z laviček jsme umístili také ke sv. 
Františkovi. Velmi děkujeme mužům z 
Osadního výboru a Matice děrenské a 
kostelecké, kteří při realizaci výletiště 
zde strávili spousty dobrovolnických 
hodin. V budoucnosti bychom u něj 
ještě chtěli umístit informační tabuli 
s názvy vrcholů Beskyd, na které se 
lze z tohoto místa dívat. Toto místo 
by mělo být cílem procházek rodin s 
dětmi nebo místem odpočinku pro ty, 

kteří se chtějí jen zastavit a kochat 
se. Veškeré náklady spojené s tímto 
projektem financoval Nadační fond 

Kousek po kousku, za což velmi 
děkujeme!

za spolek K Pramenům,
Lenka Daňová

Modeláři v roce 2018
V roce 2018 navštěvovalo Letecko-
modelářský kroužek osm dětí z 
Děrného, Kostelce a okolí.
V průběhu jara a podzimu jsme se 
již tradičně účastnili mnoha soutěží. 
V únoru to byla pohárová soutěž 
v Příboře, kde se na stupních 
vítězů umístili Richard Mana, Eva 
Šmeidlerová  a Dominik Mana. V 
březnu jsme jeli na soutěž do Oder, ve 
které se velmi dobře umístili Benjamín 
Šichor a sourozenci Manovi. Před 
Velikonocemi jsme ještě absolvovali 
zajímavou soutěž v Prostějově, v 
níž uspěli opět Ríša Mana a Eva 
Šmeidlerová. V dubnu se potom 
konala soutěž ve Frýdku-Místku – zde 
se na stupně vítězů se svými modely 
probojovali Ríša a Dominik Manovi. 
Na jaře jsme se ještě zúčastnili 
soutěže v Karviné, ve které uspěl 
zejména Benjamín Šichor. Na podzim 
jsme soutěžení završili pohárovým 
kláním v Kopřivnici, kde se na 2. místě 
umístil Ríša Mana. 
V polovině března jsme uspořádali 
výstavu modelů. Její návštěvníci si 
prohlédli nejen modely letadel, ale 

měli možnost ve výstavní místnosti 
vidět i děti při modelaření. Dále byly k 
vidění i historické fotografie z činnosti 
modelářského klubu. V červnu jsme v 
našich klubovnách na děrenském hřišti 
uspořádali modelářské soustředění s 
opékáním párků.

Všem, kteří nás v naší činnosti 
podporují, děkujeme, zvláště pak 
našim tradičním podporovatelům - 
Městu Fulnek a ZD Vrchovina.

za LMK Děrné,
Zbyněk Šmeidler
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SDH Děrné
Na začátku letošního roku jsme si na 
valné hromadě připomněli 125 let od 
založení sboru dobrovolných hasičů v 
Děrném. 

Po celý rok se věnujeme mladým 
hasičům, trénujeme družstvo mladších 
a starších MH (mladých hasičů) a 
družstvo dorostu, ale i družstvo žen a 

mužů. Účastníme se soutěží v rámci 
okresu Nový Jičín a v tomto roce jsme 
startovali i na některých soutěžích 
Moravskoslezské ligy. Úspěchem 
letošní sezóny jsou poháry, které 
mladí hasiči, družstvo žen a mužů 
vybojovali. Mladí hasiči a jejich 
vedoucí nejezdí jen po soutěžích, ale 
zapojují se i do dalších aktivit, jako 
je každoroční jarní úklid naší obce, 
prodej kytiček pro Ligu proti rakovině 
nebo Mikuláš. Na konci sezóny byl 
naší odměnou za celoroční práci a 
snahu víkendový pobyt pro děti a 
vedoucí v Jeseníkách.
Chtěli bychom tímto poděkovat našim 
sponzorům, neboť bez jejich finanční 
podpory by bylo těžké financovat 
celoroční sezónu družstev mladých 
hasičů. Našimi sponzory jsou město 
Fulnek, ZD Vrchovina, VVM-IPSO 
s.r.o., Zakkrastav s.r.o.
Náš spolek každoročně pořádá akce 
pro děti i dospělé. Pořádáme Hasičský 
ples, mši svatou v místním kostele 
sv. Petra a Pavla za živé i zemřelé 
hasiče, Kácení máje s dětským dnem 
a Silvestrovský ohňostroj. Pomáháme 
při pořádání akcí jiných spolků a 
aktivně se zapojujeme do dění v naší 
obci.  Spolupracujeme při oslavách 
osvobození, Dožínkách, tradičních 
Končinách, rozsvícení vánočního 
stromu a jarmarku.
Máme aktivní zásahovou jednotku 
dobrovolných hasičů, která i tento 
rok vyjížděla k zásahům a technické 
pomoci.
Všem vedoucím mladých hasičů a 
zásahové jednotce sboru patří velké 
poděkování, že svůj volný čas jsou 
ochotni věnovat naší hasičské činnosti. 
Děkujeme také mladým hasičům za 
jejich nadšení pro hasičský sport a 
jejich rodičům za podporu a pomoc při 
svozu dětí na soutěže.
Našim členům SDH a spoluobčanům 
přejeme v novém roce spoustu 
krásných dnů plných klidu, bez stresu 
a spěchu.

za SDH Děrné,
Jaromíra Krampotová
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Myslivecký spolek Děrné
Hlavní činností mysliveckého 
spolku Děrné a jeho 20ti členů 
je ochrana přírody a životního 
prostředí, péče o zvěř v přírodě 
a samozřejmě zachování 
mysliveckých zvyků a tradic.
Myslivci tyto úkoly plní několika 
činnostmi, které mohou občané z 
řad veřejnosti zaznamenat. Jedná se 
tedy o každoroční podzimní a zimní 
přikrmování, které myslivci vykonávají   
zpravidla od počátku podzimu 
do konce zimy dle klimatických 
podmínek. Zejména pak na polích 
s řepkou se umísťují krmná koryta 
s jaderným krmivem pro srnčí zvěř, 
která v případě konzumování pouze 
řepky velmi trpí a trávící obtíže ji 
mohou dokonce usmrtit. 
Jednou z dalších činností je také 
propagování myslivosti formou 
pořádání kulturních akcí jako je 
myslivecký ples nebo myslivecké 
odpoledne. Myslivecký ples pořádá 
myslivecký spolek pravidelně a je 
významně navštěvován hosty z 
širokého okolí. V roce 2019 se ples 
uskuteční 16. února. Myslivecké 
odpoledne bývá, zejména v 
posledních letech, pořádáno obvykle v 
červnu a srpnu. Z důvodu nedostatku 
zvěřiny se však může stát, že se 
myslivecké odpoledne uskuteční 
například jen v srpnu, jako tomu bylo v 
letošním roce. Myslivecká odpoledne 
jsou pořádána nejen k ochutnání 
myslivecké kuchyně, ale myslivci se  
zaměřují také na zajímavé atrakce pro 
děti. V letošním roce to byly například 

tři skákací hrady, laserová střelnice, 
vzduchovky a další drobné atrakce 
pro děti.
Další z činnosti mysliveckého spolku 
Děrné je plnění plánu lovu. To probíhá 
formou individuálních lovů, kterým se 
říká čekaná, nebo společných lovů - 
honů a naháněk. Z pohledu veřejnosti 
je určitě zájem o počet střelených 
divokých prasat v honitbě Děrné. 
Tento počet je každý rok různý a 

zrovna v Děrném se nedá říci, že by 
byla divoká prasata přemnožená. Loví 
se řádově desítky divočáků. Další 
druhy zvěře, které může návštěvník 
lesa spatřit v Děrném jsou: Srnec 
obecný, zajíc polní, bažant obecný, 
kuna skalní a lesní, liška obecná, 
jezevec lesní a čím dál častěji jelen 
evropský a daněk evropský. 

za MS Děrné,
František Brož ml.
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Od 9. 12. 2018 byla pilotně zavedena nová linka 624 přes Děrné, střed a Děrné, 
rozc. (platí do 8. 6. 2019)
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Vyprávělo se také, že se mu mělo třikrát po sobě zdát, že za jeho stodolou v zahradě pod tam stojícím 
velkým stromem je schován velký poklad. On měl tento strom vykopat a poklad vyndat a za vykopané 
peníze měl na svém pozemku na Radisku (na něm je kopec výše malého Haiken mlýna) nechat postavit 
kostel ke cti Matky Boží, aby tento zde byl hlavně v době větších poutí. On ale těmto snům nevěřil. Přišel 
však jednou ráno do této zahrady, našel strom vykopaný, viděl hlubokou díru v zemi a koleje kol vozu jako 
důkaz, že zde v noci byl někdo s vozem. 

Zbožný Štefka byl tímto zarmoucený a řekl si: „Nevyslyšel jsem hlasy Boží a to, co mi bylo nařízeno, jsem 
nechtěl poslechnout; zvláště toto zjevení jen za prázdné sny jsem pokládal. Má Bůh patrně nějaké 
vznešenější lidi, než jsem já, k tomu určené a dobré dílo bude snad jinak provedeno“. 

 

Od 9. 12. 2018 byla pilotně zavedena nová linka 624 přes Děrné, střed a Děrné, rozc. (platí do 8. 6. 2019) 

Fulnek, nám. – Bílovec, žel.st. 

 pracovní dny sobota, neděle a státem 
uznané svátky 

Fulnek, nám. 5:10 7:00 10:20 14:05 17:50 22:05 8:00 16:00 22:05 
Fulnek, žel. st. 5:13 7:03 10:23 14:08 17:53 22:08 8:03 16:03 22:08 
Fulnek, Děrné, střed 5:16 7:06 10:26 14:11 17:56 22:11 8:06 16:06 22:11 
Fulnek-Děrné, rozc. 5:18 7:08 10:28 14:13 17:58 22:13 8:08 16:08 22:13 
Fulnek, Jílovec, střed 5:21 7:11 10:31 14:16 18:01 22:16 8:11 16:11 22:16 
Kujavy, rozc. Pohořílky  7:13 10:33 14:18 18:03 22:18 8:13 16:13 22:18 
Fulnek, Pohořílky, střed  7:15 10:35 14:20 18:05 22:20 8:15 16:15 22:20 
Bílovec, žel.st.  7:20 10:40 14:25 18:10 22:25 8:20 16:20 22:25 
Pozn.: spoj s odjezdem z Fulnek, nám. ve 22:05 h nejede 24.12. a 31.12. 

Bílovec, žel.st. – Fulnek, nám. 

 pracovní dny sobota, neděle a státem 
uznané svátky  

Bílovec, žel.st.  7:30 11:45 14:45 18:20 22:30 10:25 19:30 22:30 
Fulnek, Pohořílky, střed   7:35 11:50 14:50 18:25 22:35 10:30 19:35 22:35 
Kujavy, rozc. Pohořílky   7:37 11:52 14:52 18:27 22:37 10:32 19:37 22:37 
Fulnek, Jílovec, střed  5:24 7:39 11:54 14:54 18:29 22:39 10:34 19:39 22:39 
Fulnek-Děrné, rozc. 5:27 7:42 11:57 14:57 18:32 22:42 10:37 19:42 22:42 
Fulnek, Děrné, střed 5:30 7:45 12:00 15:00 18:35 22:45 10:40 19:45 22:45 
Fulnek, žel. st. 5:33 7:48 12:03 15:03 18:38 22:48 10:43 19:48 22:48 
Fulnek, nám. 5:36 7:50 12:05 15:05 18:40 22:50 10:45 19:50 22:50 
Pozn.: spoj s odjezdem z Bílovce, žel.st. ve 22:30 nejede 24.12. a 31.12. a spoj s odjezdem 19:30 h nejede 24.12. 


