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DRN PROSINEC

2021
Milí spoluobčané, obyvatelé  
Děrného a Kostelce, 

rok 2021 nás opět vyzkoušel, jak se 
umíme vypořádat s  neustálými změnami 
a  výzvami. Ukázal nám, že svět už 
normální nebude, ani nemůže být, že 
proměny světa se nedějí jen v  historii 
během několika století, ale že se svět 
mění každý rok, ne-li každý den. Jak se 
tedy můžeme vrátit k normálnímu životu? 
Jedině tím, že budeme normální my, 
i  navzdory nenormálnímu světu. Tím, 
že se rádi uvidíme, vesele pozdravíme 
a  usmějeme, popovídáme si, co koho 
trápí, zeptáme se, kde můžeme pomoci, 
nebo jen zvedneme zatoulaný sáček 
poletující po ulici. Při letošních několika 
akcích, které proběhly, jsme dokázali, že 
rádi vyjdeme ze svých domovů, abychom 
se vzájemně potkali, popovídali a  sdíleli 
radost i smutek.
Děkujeme všem lidem, spolkům a paním 
učitelkám ve školce, že uměli skoro ze 
dne na den upravit program akcí tak, aby 
se mohly konat, a  nevzdávají organizaci 
veřejných akcí, které máme tak rádi. Velké 
díky patří také týmu prodavaček našeho 
obchodu a panu hostinskému, kteří svou 
dennodenní prací přispívají ke krásné 
atmosféře Děrného. 

Přejeme vám poklidné vánoční svátky, 
čas určeným našim nejbližším, a  elán 
a vytrvalost do roku 2022. Na viděnou na 
cestě do Betléma nebo při silvestrovském 
ohňostroji.

Osadní výbor Děrné

Přejeme nám všem do nového roku 2022 hlavně hodně zdraví, optimismu, Božího požehnání, pocitu 
sounáležitosti a vzájemné sousedské pomoci. 

Vydal Osadní výbor Děrné v prosinci 2021. Kontaktní email: oa_derne@centrum.cz     

Podívejte se na fotky z  letošních akcí 
ve fotogalerii stránek osadního výboru 
https://www.derne.cz/fotogalerie . Pokud 
byste měli zájem o  zaslání některé 
fotografie ve větším rozlišení, napište na 
oa_derne@centrum.cz

ZPRAVODAJ OSADNÍHO VÝBORU DĚRNÉ www.derne.cz

Letní kino v Děrném pobavilo 
spoustu z vás (6. 8. 2021)

Velikonoční klapotání v podání 
těch nejmenších (2. 4. 2021)

Tradiční setkání občanů při pouti  
ke sv. Petru a Pavlu (27. 6. 2021)

Momentka z utkání přípravky Děrného (26. 9. 2021)
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V rozpočtu města bylo pro Osadní výbor 
Děrné a  Kostelec přiděleno 33 000 Kč. 
Částka pro OV Děrné je stanovena podle 
počtu obyvatel. Prostředky jsou určeny 
pro pořádání kulturních, sportovních 
a  společenských akcí a  vypláceny na 
základě předložení a  schválení faktury 
či účetního dokladu příslušným odborem 
městského úřadu. Předfinancování akce 
probíhá ze soukromých prostředků nebo 
ve spolupráci se spolky.
ČERPÁNÍ V ROCE 2021:
• 27.3.2021 - Úklid obce (odměna pro 

děti) 511 Kč
• 1.-4.4.2021 – Velikonoční klapotání 

(odměna pro děti) 301 Kč
• 27.6.2021 - Pouť ke sv. Petru a Pavlu 

(Děrničanka) 2.500 Kč
• 6.8.2021 – Letní kino 0 Kč (MKCF)
• 2.10.2021 - Dožínky (Děrničanka, 

skákací hrad) 9.300 Kč
• 26.11.2021 – Vánoční strom 

(instalace, baňky) 9.133 Kč
• 5.12.2021 - Mikuláš (sladkosti pro 

děti) 1.263 Kč
• 15.12.2021 - Webhosting (www. 

derne.cz pro rok 2022) 1.700 Kč
• 20.12.2021 - DRN (tisk) 3.700 Kč
• 31.12.2021 - Silvestr (ohňostroj) 

6.034 Kč
Celkem vyčerpáno 34 442 Kč
(částka nad určený limit bude hrazena  
z rozpočtu roku 2022)

ČERPÁNÍ 
PROSTŘEDKŮ OV 
DĚRNÉ V ROCE 2021

24. 12. pátek - Štědrý den:
16:00 kostel Nejsvětější Trojice Fulnek – 
mše sv. pro rodiny s dětmi
22:00 kostel Nejsvětější Trojice Fulnek – 
„půlnoční“ mše sv.
24:00 kostel Nejsvětější Trojice Fulnek – 
„půlnoční“ mše sv.

25. 12. sobota - Slavnost Narození Páně 
Děrné 8:00 h (Fulnek: 9:00 h)
26. 12. neděle - Svátek svatého Rodiny 
Děrné 8:00 h (Fulnek: 9:00 h)
29.12. středa – Děrné 17:00 h
31.12. čtvrtek – Svátek sv. Silvestra
15:30 Nejsvětější Trojice Fulnek
23:00 kostel Nanebevzetí Panny Marie 
Jerlochovice
1. 1. sobota – Slavnost Matky Boží 
Panny Marie Děrné 8:00 h (Fulnek: 9:00h)

Možnost prohlídky Betléma v  kostele 
Nejsvětější Trojice ve Fulneku:
25. a 26. 12. — 10 až 17 hodin
28. a 30. 12. — 15 až 18 hodin
1. a 2. 1. — 10 až 17 hodin

Aktuální informace o  životě farnosti, 
bohoslužbách a  otevřeném kostele na 
https://farnostfulnek.cz/

Dne 25. prosince jste zváni na „Cestu 
k  Betlému“. Procházková trasa  
s několika zastávkami bude přístupná 
průběžně od 16 do 19 hodin. Začátek  
u děrenského kostela sv. Petra a Pavla.

Zveme vás k  prohlídce betléma do 
kostela v  Jerlochovicích 25. a  26. 
prosince od 14 do 15 hodin.

VÁNOČNÍ POŘAD 
BOHOSLUŽEB

Mezi úkoly osadního výboru patří 
stanovení prioritních požadavků za své 
území, se kterými je následně seznámeno 
vedení města, které pak stanovuje způsob 
a  rychlost vyřízení požadavků místních 
částí.

V letech 2020-2021 byly Městem Fulnek 
splněny tyto požadavky:
1. Byla opravena místní komunikace od 

Feilhauerů k  Mikušům a  vyspravena 
cesta u Matušků a u Brožů

2. Dokončeno oplocení velkého hřiště
3. Provedeny drobné investice na 

budově Osadního výboru Děrné 
(oprava vstupního schodiště, dlažba 
na WC)

V  roce 2021 byly zahájeny nebo 
pokračovaly přípravné práce na těchto 
prioritních akcích:
1. Byla pořízena projektová 

dokumentace na budovy na velkém 
hřišti (pro fotbalisty a  modeláře), 
nyní se hledají finanční možnosti pro 
realizaci stavby

2. Byla zadána projektová dokumentace 
na chodník/cyklostezku podél silnice 
z  Děrného do Fulneka (v  trase od 
mostu přes přivaděč k bráně velkého 
hřiště, s úvahou o protažení až k místu 
naproti vjezdu do ZD Vrchovina)

Na rok 2022 zaslal osadní výbor na 
výzvu vedení města tři hlavní priority:
1. Rekonstrukce budov na fotbalovém 

hřišti
2. Chodník z  Děrného do Fulneku 

(dokončení projektové dokumentace 
a příprava realizace stavby)

3. Chodník z  Kostelce - dolní konec 
Děrného podél silnice II/647 Bílovec 
– Fulnek (zahájení projektové 
dokumentace)

Kromě výše uvedeného – osadní 
výbor průběžně upozorňuje na další 
problémy k řešení:
1. Rozpadající se zeď kostela – ze 

severu i z jihu (řeší město)
2. Nasvícení věže kostela (a  části 

hřbitova) z jihu (řeší město)
3. Další opravy komunikací (následky 

tekoucí vody na cestě od Feilhauerů 
k Surovcům, bahno na cestě u Nováků 
po bouřkách, zapojení města do 
opravy komunikace v areálu ZD, tlak 
na Správu silnic, aby opravila silnici 
od fulneckého hřibitova do Děrného)

4. Podněty k  drobným investicím 
do sálu Kulturního domu Děrné 
(zodpovědnost MKCF) – oprava 
pódia, opony, podnět na instalaci 
zasouvacích dveří v předsálí

5. Další drobné opravy v  budově 
Osadního výboru

Na veřejné schůzi vedení města 
s  občany 11. října 2021 byly dále 
diskutována tato témata:
• Přechod na nový způsob výpočtu 

poplatků za odpady (povinnost 
každého vlastníka nemovitosti 
podepsat novou smlouvu na odvoz 
odpadu – viz www.fulnek.cz )

• Plány na odkanalizování Děrného 
a  Kostelce – město Fulnek 
z  legislativních důvodů plánuje 
investice do čištění odpadních vod 
z  domácností postupně ve všech 
místních částech, Děrné a  Kostelec 
budou řešeny v 1. etapě, připravuje se 
projektová dokumentace, v  průběhu 
roku 2022 budou občané informováni 
o možnosti připojení se ke splaškové 
kanalizaci, případně o  alternativních 
způsobech čištění odpadních vod 
z domácností.

PLNĚNÍ POŽADAVKŮ OSADNÍHO 
VÝBORU DĚRNÉ A KOSTELEC
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Po požáru rodinného domu na Kostelci 
8. prosince 2021 vyhlásilo Sdružení 
dobrovolných hasičů Děrné společně 
s  MŠ Děrné finanční sbírku „LENKA“ 
na pomoc zasažené rodině.
Následně byl zřízen transparentní účet 
u  České spořitelny, kde mohou dárci 
zasílat finanční prostředky, které budou po 
ukončení sbírky předány rodině.

Chtěli bychom tímto předem poděkovat za 
každou finanční podporu. Transparentní 
účet je otevřen až do konce června 2022.
Ke dni 16. prosince jste do improvizované 
kasičky v  děrenském obchodě přispěli 
obnosem 27.740 Kč. Tato částka byla 
v  pátek 17. prosince předána starostkou 
hasičů Jaromírou Krampotovou 
a  učitelkou mateřské školy Darinou 
Berkovou postižené rodině.
Lenka Solanská (rozená Dluhošová) všem 
dárcům posílá toto poděkování: „Chtěla 
bych moc poděkovat všem hodným lidem, 
kteří mně a  mé rodině věnovali finanční 

dary do sbírky, uspořádané po požáru 
domu, ve kterém jsme bydleli. Také bych 
moc chtěla poděkovat těm, kteří tuto 
sbírku pro nás uspořádali. Moc si vážím 
Vaší pomoci, obzvláště v této předvánoční 
době, která je pro všechny z Vás finančně 
náročná. Přijímám od Vás tyto dary 
s  vděkem, dojetím a  pokorou. Cítím 

vděčnost nejen za finanční obsah sbírky, 
ale také za Vaši ochotu, empatii, lidskost 
a dobro v duši. Díky Vaší pomoci můžeme 
nejen prožít krásné Vánoce v pohodě, bez 
stresu a  starostí, ale také se nám díky 
Vám dříve podaří vytvořit nový domov.    
Mockrát děkujeme!!! .... Lenka Solanská 
s dětmi.“

SBÍRKA NA POMOC PO POŽÁRU NA KOSTELCI

Číslo transparentního účtu: 

6137469309/0800
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Naše děrenská oranžová školka si v roce 
2021 prošla pestrými událostmi.
Začátek roku se obvykle nese v  duchu 
příprav dětského maškarního plesu. Ten 
letošní se konal pouze pro děti mateřské 
školy v naší tělocvičně. Kromě těchto změn 
ale samotný maškarní ples proběhl jako 
obvykle. Děti si užily zábavný program, 
soutěžily, občerstvovaly se v bufetu a díky 
štědrým sponzorům vyhrávaly i hodnotné 
ceny v  tombole. Samozřejmě nechyběla 
přehlídka nápaditých a  pestrých masek. 
Zkrátka „maškarák“, jak má být.
V  jarních měsících byl zaznamenán 
významný mezník v  životě naší školky – 
od 1. března 2021 zahájila firma Hybaj 
z Nového Jičína proměnu školkové zahrady. 
Nejprve odstranila staré nevyhovující 
průlezky a instalovala nové dřevěné herní 
prvky, které jsou citlivě zakomponovány 
do stávajícího přírodního rázu zahrady 
a  korespondují také s  širším prostředím. 
Firma s  námi skvěle komunikovala 
a  pracovala velmi profesionálně –  od 
vypracování projektu, přes vlastní výrobu 
dřevěných prvků, jejich promyšlené 
umístění do prostoru zahrady, osazení 
keři a  stromy až po konečné předání 
v dohodnutém termínu. Velmi oceňujeme 
i skutečnost, že na výrobu herních prvků 
použila firma české akátové dřevo, které 
vlastnoručně opracovali a  instalovali 
mladí čeští tesaři. Do prací na zahradě 
se pak svým umem zapojili i rodiče, kteří 
svépomocí vybudovali ohniště, které láká 
k  příjemnému společnému posezení. Až 
to okolností dovolí, připravíme prohlídku 
zahrady MŠ i pro veřejnost.
Přešly prázdniny, kdy náš kolektiv školku 

pečlivě připravuje na nový školní rok. 
V  letošním školním roce 2021/2022 do 
MŠ Děrné nastoupilo 23 dětí ve věku 2,5 
– 6 let, z toho 7 dětí se nyní připravuje na  
1. třídu.
První měsíce nového školního roku jsme 
si užili na zajímavých akcích, zároveň 
jsme se dočkali bohatého vybavení 
pomůckami, to vše z několika finančních 
zdrojů. 
Díky zapojení školky do Místního akčního 
plánu ORP Odry jsme se dostali na 
prohlídku Flascharova dolu v  Odrách, 
získali publikaci Moje první kniha pro 
děti a  soubor hodnotných pomůcek pro 
předčtenářskou gramotnost Adventní 
kalendář ranních úkolů.
Z  projektu ministerstva školství Šablony 

jsme uskutečnili čtyři zajímavé vzdělávací 
projekty a  získali do třídy množství 
edukačních pomůcek. 
Také jsme přispěli svým dílem 
k  dožínkovému programu a  podařilo 
se nám společně s  vámi zahájit 
advent rozsvícením vánočního stromu 
a Karlštejnu a malým jarmarkem. Tyto akce 
jsou pro nás vždy malou výzvou a krásnou 
příležitostí ke spolupráci a  sounáležitosti 
s naší vesnicí.
V  závěru letošního roku ještě čeká 
fulneckou mateřskou školu závažná 
změna, a  to odloučení od ZŠ T. G. 
Masaryka a  od 1. 1. 2022 opětovné 
osamostatnění. MŠ Děrné zůstává nadále 
elokovaným pracovištěm MŠ Fulnek 
U Sýpky. 
Naše školka tedy žije pestrým životem a za 
to patří veliký dík v  první řadě skvělým, 
aktivním, vstřícným rodičům, kteří jsou 
vždy ochotni podílet se na chodu školky 
svými nápady, šikovnýma rukama i  dary 
– vkládají tak svého ducha rozličnými 
způsoby do chodu školky.
Velký dík patří také přátelům, příznivcům, 
všem, kdo naší mateřské škole jakkoliv 
pomáháte a dopřáváte. 
Kdybych mohla zakončit naše roční 
shrnutí citáty, pak tedy: 
• Pánbůh nám to oplatí na našich 

dětech.
• V Děrném je svět ještě v pořádku. 
• Všechno potřebné pro život jsem se 

naučil ve školce. 
Přejeme vám vydařený a pestrý rok 2022.

Darina Berková

ROK 2021 V ORANŽOVÉ ŠKOLCE
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Letošní masopust byl – stejně jako jiné 
společenské akce – ovlivněn přísnými 
vládními opatřeními. Aby zůstala tradice 
zachována a  nepřerušilo se konání 
průvodu, rozhodli jsme se projít vesnicí 
alespoň symbolicky.

Tajný průvod vesnicí
Brzo ráno vyrazili od hospody nosiči, kteří 
s  basou na ramenech prošli obvyklou 
trasu. V  nesení basy se postupně 
vystřídali staří harcovníci i  příslušníci 
nastávající končinové generace, kteří 
převezmou štafetu a  budou pokračovat 
v  tom, co začali naši předchůdci. Bylo to 

jiné než kdykoliv předtím, přesto velmi 
silné. Nosiči procházeli probouzející se 
vesnicí – se vzpomínkou na všechny, kteří 
se po léta starali o  průběh končinového 
veselí, i na ty, kteří otevírali své dveře, aby 
přijali a  pohostili rozdováděné účastníky 
průvodu. Procházeli dům po domě, uličku 
za uličkou. V hlavě si přehrávali úsměvné 
příběhy o  ztraceném klarinetu, rozbité 
reprobedně nebo raketě, co měla vyletět 
o  trochu výš. Před očima měli sály plné 
spokojených lidí, kteří přicházeli, aby byli 
spolu, veselí, spokojení, hrdí na svou 
vesnici. A  v  srdci naději, že to všechno 
budeme brzy moci prožívat znovu…

Akce Končinový blesk
Abych alespoň trochu připomněli 
radostné masopustní chvíle minulých 
let, připravili jsme výstavu fotografií 
s názvem Končinový blesk. Výstavní síní 
se staly uličky a ploty Děrného a Kostelce. 
V mrazivém večeru jsme na ně připevnili 
fotky z  různých ročníků Končin.  Možná 
to bylo pro vás ráno trochu překvapivé, 
ale to jsou zkrátka Končiny, plné humoru, 
nadsázky a  neočekávaných situací. Kdo 
chtěl, mohl si udělat příjemnou odpolední 
procházku, zasmát se a  zavzpomínat. 
Věříme, že vám výstava fotek pod širým 
nebem udělala radost.     

Končiny 2022
V  roce 2022 padne termín Končin na 
sobotu 26. února. Pokud to situace dovolí, 
uskutečníme krátký dopolední program 
od 10:00 h před hospodou a potom vyrazí 
průvod po obvyklé trase. Všechny masky 
jsou vítány. Po průvodu se bude v  rámci 
možností konat večerní afterparty s živou 
hudbou, všichni místní jsou srdečně 
zváni, vstupné dobrovolné. Velký půlnoční 
program nebude. Po loňském výpadku, 
způsobeném poklesem hodnoty bitcoinu 
a  zvýšením hladiny testosteronu kozla 
žijícího na adrese Děrné č. p. 16, se 
můžete opět těšit na oblíbený končinový 
obšťastník Konečník.  

Petr Moc

KONČINY 2021 - SÍLA TRADICE 

Rok 2021 byl pro Děrničanku, stejně 
jako pro jiné kulturní akce, podobný roku 
předešlému. Kvůli pomalému uvolňování 
lockdownu jsme se na první zkoušce sešli 
prakticky až v květnu. 
Začali jsme tradiční akcí – posezením 
s hudbou před kostelem u příležitosti pouti 
k  sv. Petru a  Pavlovi na konci června. 
Ve čtvrtek 26. srpna jsme pak zahráli 
bývalým zaměstnancům podniku ROMO 
při příležitosti jejich setkání a 72.  výročí 
založení podniku. 
V neděli 5. září jsme zahráli na zámečku 
v Kyjovicích klientům a personálu Domova 
pro seniory. Stejně jako loni, i letos se nám 
povedlo publikum roztančit, z čehož jsme 
měli upřímnou radost. Naše vystoupení 
zpestřily mladé tanečnice z  Děrného 
a Fulneku pod vedením Elišky Machalové. 
Své vystoupení pak holky zopakovaly 
i na děrenských dožínkách 2. října, které 
byly i  pro Děrničanku pomyslným zlatým 

hřebem sezóny. Rok 2021 bude pro 
Děrničanku památný z jiného důvodu než 
covid. Do nebeského dechového souboru 
letos odešel dlouholetý trumpetista Jenda 
Kozák. Do kapely nastoupil hned po 
vojně, hrál až do přelomu 1989/1990, 
kdy kvůli nemoci ukončil aktivní kariéru.  
A v neposlední řadě jsme se letos rozloučili 
s  prvním trumpetistou a  dlouholetým 
kapelníkem (1953-1966 a  1973-1992) 
dechové hudby Děrničanka, panem 

Františkem Štefkou. Hrál aktivně do svých 
60 let, kdy kapelnictví předal svému 
nástupci. Oba byli výbornými muzikanty 
i  kolegy a  vždy se k  Děrničance hlásili 
a  podporovali ji. Tak ať vám to, pánové, 
tam nahoře krásně hraje!
Přejme si co nejdřív ukončení těchto časů, 
tak zle dopadajících na živou hudbu a na 
společenské akce. A  těšíme se na naše 
věrné publikum také v  nastávajícím roce 
2022.                                                  Jiří Svobodník

DĚRNIČANKA  
V ROCE 2021
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V  letošním roce jsme se zapojili do 
organizace děrenské pouti ke sv. Petru 
a  sv. Pavlu v  Děrném a  do Dožínek 
2021. Také jsme pořídili odpadkový koš 
na Vyhlídku nad rybníkem a  financovali 
Končinové fotografie vystavené po 
Děrném (akce Končinový blesk).

Dožínky proběhly letos později než 
obvykle, a  to na začátku října. Přesto 
vyšlo krásné slunečné počasí! Přípravy 
začaly již ráno, oficiální začátek akce pak 
ve 14:00 h před místní hospůdkou. Kromě 
dechové hudby Děrničanky vystoupily 
i  děti z  Mateřské školy a  místní šikovné 
tanečnice.
Prodávaly se tradiční frgály, výborný 
čerstvý burčák, palačinky, langoše i káva.
V  dílničkách si děti mohly vyrobit korále 
a náramky z šípků a kaštanů nebo čelenku 
z  listí, kluci si zase procvičili zatloukání 
hřebíků.
Skákací traktor nás všechny zaskočil svou 
velikostí, hledání vhodného místa nám 
nejdříve dalo zabrat, ale nakonec jsme se 
na plac vešli všichni!
Nosným tématem Dožínek byly letos 
mlýnky – sesbírali jsme je z celé vesnice 
a  děti si mohly namlít, na co měly chuť. 
Mohly si také vyzkoušet, jak znají 
zemědělské plodiny a co se z nich může 
vyrábět, upéct či uvařit.

Na Vyhlídku jsme zakoupili nový 
odpadkový koš, aby se odpadky netoulaly 

po lese. Bohužel, v  červenci jsme přišli 
o  lípu, kterou jsme společně vysadili 
u  100. výročí vzniku České republiky. 
Nebylo jí umožněno vyrůst, kvést, vonět 
a  poskytovat stín všem příchozím. Byť 
jsme ji pravidelně zalévali a  zajišťovali, 
aby tráva v  okolí byla vždy posekaná 
a  pohrabaná, někdo ji zlomil a  použil 
dřevěnou konstrukci na přiložení do ohně. 

Rozhodli jsme se ovšem, že lípu navzdory 
hlouposti některých vysadíme příští 
rok znovu! Stejně tak bychom chtěli na 
Vyhlídce v  příštím roce nainstalovat 
panoramatickou desku s popisem, kterou 
jsme již představili na Dožínkách. 

Přejeme nám všem krásné Vánoce, 
radost a pokoj v našich duších, v našich 
domovech i v celé vesnici.

Lenka Daňová

SPOLEK 
K PRAMENŮM
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Je to přesně rok, co jsem právě v DRNu 
avizoval, že se v roce 2021 mysliveckého 
plesu v Děrném nedočkáme. A dnes, rok 
poté, tomu bohužel nebude jinak – musíme 
ohlásit, že myslivecký ples 2022 nebude. 
Přestože bývá jeho organizace velmi 
náročná, chystáme jej pro vás rádi a těší 
nás, že jej v  hojném počtu navštěvujete 
a že jej pozitivně hodnotíte.
Proto pevně doufám, že se po dvouleté 
nucené pauze myslivecký ples v  roce 
2023 konečně uskuteční.
Co se nám letos povedlo zorganizovat 
bez omezení, bylo srpnové myslivecké 
odpoledne, které se velmi vydařilo. 
Povedlo se nám také uskutečnit naháňku 
– úspěšně jsme ulovili osm divokých 
prasat. Kromě toho samozřejmě celoročně 
pečujeme o zvěř a o myslivecká zařízení 
a plníme plány odlovu. 

Máme radost, že můžeme mezi námi 
přivítat mladého děrenského adepta na 
myslivce, který bude vykonávat v příštím 
roce kurz k  získání loveckého lístku 
a absolvovat praxi v našem spolku. Přeju 
mu, ať ho myslivost chytne, učení baví, 
abychom jej mohli přivítat mezi sebou, 

protože myslivecká základna ubývá – 
stejně jako všude jinde – i u nás v Děrném. 
Za celý myslivecký spolek přeji všem 
pohodové prožití vánočních svátků 
a  samozřejmě štěstí, zdraví a  radost ze 
života v novém roce.  

František Brož ml.

MYSLIVCI BEZ PLESU, MYSLIVECKÉ ODPOLEDNE 
SE VŠAK POVEDLO

Letošní rok jsme se opět potýkali  
s omezením akcí, schůzek i soutěží.
V  lednu jsme nepořádali hasičský ples 
z  důvodu vládních opatření. S  Maticí 
děrenskou a  kosteleckou se konal 
i netradiční průvod basy vesnicí.
Další pořádanou akcí byl Dětský den 
s  Kácením máje na myslivecké chatě, 
kde byly pro děti připraveny soutěže 
a  skákací hrad a  pro všechny účastníky 
grilované dobroty. V pátek 26.11. jsme si 
s  našimi občany rozsvítili vánoční strom 
a  uspořádali malý jarmark. Tyto akce 
pořádáme společně s MŠ Děrné. 
V místním kostele svatého Petra a Pavla 
byla v  květnu, v den svátku sv. Floriána, 
sloužena mše za živé a zemřelé hasiče.
V letošním roce z našich řad navždy odešli 
dlouholetí členové a  bývalí starostové 
Sboru dobrovolných hasičů Děrné – pan 
František Daňa a  Josef Kubový.  Čest 
jejich památce. 
Po celou dobu epidemiologických opatření, 
která se někdy měnila ze dne na den, jsme 
s  družstvem mužů a  s  mladými hasiči 
trénovali a jezdili na soutěže v hasičském 
sportu. V celoroční Moravskoslezské lize 
získalo družstvo mužů krásné 5. místo 
(z 22 družstev). Mladí hasiči se zúčastnili 
celoroční soutěže okresní hry Plamen 

a Ligy Florián Cupu, kde získali 7. místo. 
Nejstarší z dorostenců Lukáš Krampota byl 
vybrán Hasičským záchranným sborem 
Moravskoslezského kraje na 14denní 
záchranářský kurz v Jánských koupelích, 
který absolvoval s certifikátem záchranáře. 
Na konci června jsme pořádali víkendový 
pobyt pro mladé hasiče, dorost a vedoucí 
v Poličce u Litomyšle, jehož součástí byl 
i výlet do Moravského krasu. 
Členové výjezdové jednotky mají na 
kontě 5 výjezdů. Vyjíždělo se k  padlým 
stromům. Jednotka držela pohotovost 
při pomoci po tornádu, které zasáhlo 
Hodonínsko. Převážela materiální 
pomoc na Hodonínsko do postižených 
oblastí. Pomáhali jsme na technickém 
zabezpečení akce Rally Fulnek. 
Posledním zásahem byl prosincový požár 
rodinného domu na Kostelci. Jednotka 
je každoročně proškolována na zásahy 
při mimořádných událostech a  taktických 

cvičeních. Jednotka Sboru dobrovolných 
hasičů se vyvěšením smutečního praporu 
připojila k  celorepublikové pietní akci za 
hasiče, kteří zemřeli při výbuchu plynu 
v Koryčanech. Sbor dobrovolných hasičů 
se zapojuje i  do sbírkových akcí. Dne 
28. června 2021 jsme vyhlásili materiální 
a  finanční pomoc obci Pánov, která 
byla zasažená tornádem. Materiální 
pomoc jsme osobně převezli do Pánova 
3. července, kde ji místní koordinátoři 
rozdělili potřebným rodinám. Celková výše 
sbírky převyšovala 60.000 korun. Jménem 
obce Pánov tímto děkujeme všem dárcům, 
kteří se zapojili do této sbírky. 
Přejeme všem občanům a členům Sboru 
dobrovolných hasičů Děrné šťastný 
a  radostný vstup do Nového roku 2022. 
Zveme vás na Silvestra v  17.30 h na 
tradiční ohňostroj, kde pro vás připravíme 
i oblíbený svařák.

Jaromíra Krampotová

SDH DĚRNÉ A JEHO 
ČINNOST ZA ROK 
2021
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Stejně jako loňský rok 2020, který muži TJ 
Děrné odehráli po delší době pod hlavičkou 
Děrného, byl i  ten letošní ve znamení 
pandemických opatření. Jarní část sezóny 
2020/2021 se právě kvůli nim nedohrála 
a jen díky dobře rozehrané podzimní části 
se mužům povedlo postoupit do III. třídy 
okresu Nový Jičín. Po rozvolnění opatření 
na přelomu jara a  léta se ještě stihla 
odehrát v  rámci okresu nemistrovská 
soutěž, ve které se muži utkali s Hladkými 
Životicemi, Stachovicemi a  Bílovem. 
Soutěž se hrála pouze jednozápasově. 
Po losu bylo jasné, že v Děrném přivítají 
domácí fotbalisté pouze Bílov. S  dvěma 
dalšími si to rozdají na jejich půdě. Po dvou 
výhrách a  jedné prohře se Stachovicemi 
skončilo Děrné na druhém místě a mohlo 
pokračovat v přípravě na další sezónu v již 
zmiňované III. třídě. Té ještě předcházela 
přátelská utkání, a hlavně vrchol přípravy 
– pohárový zápas s účastníkem I. B třídy 
ze Spálova na domácí půdě. Zápas, který 
sledovalo okolo 150 návštěvníků, nabídl 
kvalitní fotbal a  po boji nakonec chudé 
vítězství favorita ze Spálova 1:0. Děrné, 
které v tuto dobu hrálo o tři soutěže níže, 
si zasloužilo potlesk od diváků za podaný 
výkon a kvalitu. 
Podzimní část sezóny 2021/2022 začala 
mužům 15. srpna na hřišti v  Ženklavě. 
Tam Děrenští propadli a  odvezli si 
porážku 5:1. Z  této lekce se evidentně 
poučili a  v  dalších utkání již své body 
nedávali zadarmo. Podzim se nakonec 
odehrál celý, bez omezení, a  Děrnému 
po 8 výhrách, 2 remízách a  3 prohrách 
patří s  26 body krásné druhé místo 
za Bartošovicemi, které vedou soutěž 
o  5 bodů. Je na místě také poděkovat 
fanouškům, kteří hojně navštěvovali 
domácí utkání. V  Děrném se odehrálo 

celkem 6 zápasů a  podle oficiálních 
statistik je navštívilo 420 diváků. Na jeden 
zápas tak vychází na 70 návštěvníků. 
Děrné navíc doma neprohrálo – pěti 
utkáních vyhrálo a  v  jednom remizovalo. 
Je potřeba poděkovat také fanouškům, 
kteří se účastnili venkovních utkání. 
Družstvo mužů vede trenér Jaroslav 
Šesták a vedoucí mužstva Libor Návrat.

K  hojné návštěvnosti domácích utkání 
jistě přispěla i  nabídka občerstvení. Jak 
si již diváci zvykli – uzená cigára, langoše 
a  bramboráky připravované Mirkem 
Krystkem lákají i  ty návštěvníky, kteří 
fotbalu úplně neholdují; zápasy Děrného 
nezřídka navštěvují také fanoušci 
z  ostatních vesnic a  fotbalových klubů, 
například z  Fulneku či Stachovic. Určitě 
k  tomu přispěla i  změna před sezónou, 
která proběhla v bufetu, který nyní skvěle 
zajišťuje Jarmila Šestáková. 

Družstvo dorostu, který stále hraje pod 
společnou hlavičkou Fulneku / Děrného 
a  vede je trio Jan Baláš, Martin Brož 
a  Martin Schoppik, zahájilo sezónu 29. 
srpna a na podzim odehrálo celkem devět 
utkání. Zvítězilo jen ve třech z nich, a  to 

se Spálovem, Odrami a  Veřovicemi / 
Ženklavou. V šesti utkáních dorost prohrál, 
a patří mu tak s devíti body sedmé místo 
v  průběžné tabulce okresního přeboru 
dorostu.

Své zápasy na podzim odehrála i  starší 
přípravka Děrného, kterou vedou trenéři 
Petr Moc a  Petr Daňa. Na podzim stihli 
odehrát devět utkání. Ve třech z  nich 
zvítězili a jednou remizovali. S 10 body jim 
patří průběžné sedmé místo soutěže.

A  co čeká TJ Děrné dále? Vzhledem 
k pandemické situaci se opět neuskuteční 
tradiční Štěpánská diskotéka. Snad se 
tedy dočkáme v  příštím roce. Družstvo 
mužů se na jaře popere o  postup do 
okresního přeboru. TJ Děrné se dále 
bude zasazovat o rozvoj sportu mládeže, 
a  to účastí v  okresních soutěžích – 
jak dorostu, tak i  žáků. Ve spolupráci 
s  Letecko-modelářským klubem Děrné 
připomínkovali zástupci TJ Děrné projekt 
generální rekonstrukce budov na hřišti. 
Po domluvě s  vedením města Fulneku, 
které je investorem a  majitelem objektů, 
je domluven termín realizace v  průběhu 
roku 2022. Připravený projekt počítá 
s kompletní rekonstrukcí budov a změnou 
dispozic místností tak, aby v jedné budově 
byly 4 šatny pro družstva mládeže a mužů 
společně se sprchami. Připravený projekt, 
který město stál téměř 400 tisíc Kč, 
je společným řešením mezi fotbalisty, 
modeláři a městem. Je připraven tak, aby 
budovy postavené v  70. letech minulého 
století, do kterých se od výstavby výrazně 
neinvestovalo, byly důstojným zázemím 
pro všechny sportovce a  modeláře na 
další desítky let.  
Za TJ Děrné přeji pohodové a  klidné 
Vánoce, mnoho štěstí a hlavně zdraví do 
roku 2022.

František Brož

MUŽI DĚRNÉHO NA ŠPICI TŘETÍ TŘÍDY


