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DRN
ČERVEN 2017 ZPRAVODAJ OSADNÍHO VÝBORU DĚRNÉ

Vážení občané!   
  V rukou držíte další z čísel děrenského zpravodaje, na jehož stránkách vás seznámíme se současným 
děním v naší vesnici a také se ohlédneme za událostmi, které proběhly v první polovině tohoto roku.  
Na konci února jsme společně oslavili 25. výročí děrenských končin. Tělovýchovná jednota tímto děkuje za 
vaši podporu a štědrost během všech 25 let. Podrobnosti o obnově tradice masopustu v Děrném přinášíme 
na straně 2. V březnu zorganizovali členové modelářského kroužku výstavu plastikových modelů s praktickou 
ukázkou stavby modelů letadel. V dubnu se řada občanů na přednášce Petra Moce dozvěděla, jak je to s 
hranicí Moravy a Slezska na Fulnecku, proč Děrné spadalo historicky na Moravu a jindy zase do Slezska. Na 
den dětí, 1. června, jsme společně s vedením a zaměstnanci města Fulnek slavnostně otevřeli multifunkční 
dětské hřiště za obchodem. Podrobnější informace k provozu dětského hřiště přinášíme na straně 3. V sobotu 
3. června pak hasiči společně s mateřskou školkou připravili Dětský den s kácením máje.
 22. 3. 2017 proběhla veřejná schůze s vedením města. Informace přinášíme na straně 3. 
Vážení spoluobčané, v letošním roce chceme navázat na loňskou úspěšnou akci tzv. „Kostelecký Fest“.  Zveme 
vás tímto v sobotu 24. června na dolní konec, kde proběhne podobná akce s hudebním doprovodem a 
sportovními soutěžemi - tentokráte v hasičském sportu. Podrobný program naleznete také v tomto zpravodaji.
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Slavnost svatého Petra a Pavla
Pouť ke svatému Petru a Pavlu 
proběhne v neděli 25. června. V 9:00 
hodin bude sloužena mše svatá, po 

ní projde procesí kolem kostela. Po 
skončení svátečních obřadů přijměte 
pozvání na posezení s Děrničankou 

před Kulturním domem.

Končiny 25 let (1992-2017)
Psal se rok 1991 a po skončení 
podzimní části fotbalové sezony 
vedení TJ v čele s Pepíkem Dubcem 
a Jendou Kozákem hledalo kulturní 
akci, která by byla zdrojem prostředků 
pro činnost TJ a zároveň akcí, kde by 
se mohli obyvatelé Děrného setkat a 
něco společně prožít. Na návrh Stani 
Šmeidlera, který byl pravidelným 
návštěvníkem masopustu v Lukavci 
a pamatoval masopustní průvody ve 
své rodné vesnici Hladké Životice, se 
rozhodlo zorganizovat první ročník tzv. 
porevolučních končin. Samozřejmě, 
že masopust nebyl v Děrném úplně 
nový, v 50. - 60. letech minulého století 
byly masopustní průvody v Děrném 
pravidelně organizovány místními 
složkami, ale později, bez kulturního 
domu, nebylo možné pořádat větší 
kulturní akce. Na první rady zajížděl 
Staňa Šmeidler s Jirkou Chrástkem 
do Lukavce a společně s vedením 
TJ připravovali celou organizaci jak 
odpoledního masopustního průvodu, 
tak také večerního pochování basy.
Historicky prvním svatebním párem 
novodobých končin roku 1992 se stal 
Fery Daňa a Tonda Svobodník, jako 
svědkové je v průvodu doprovázeli 
Staňa Šmeidler a Miky Vagai. 
Výběrčím daní byl zvolen Pepík 
Skoček. Kdo byl prvním v masce 
medvěda, se již nepodařilo zjistit. V 
prvních ročnících se střídal v masce 
medvěda Luboš Machala s Pavlem 
Vávrou a jako vodiči Mirek Vala s 
Jarkem Mangoldem. Masky pak 
líčila a upravovala paní Mirka Valová. 

Koňský povoz zajištovali Dudovi.
Večerní program s pochováním basy v 
prvních letech moderovali v roli faráře 
Jirka Chrástek a v roli kostelníka 
Tonda Svobodník. Basu nosili Jarek 
Skoček, Pavel Vávra, Kamil Storzer 
a Štefan Minarik. Celých 25 let měla 
nelehký úkol Děrničanka, která 
musela odehrát jak odpolední průvod, 
tak také končinovou zábavu. O tom, 
že průvod vesnicí není jednoduchý, 
se již v druhém ročníku, v roce 1993, 
přesvědčil medvěd, který musel být 
v půlce vesnice vystřídán z důvodu 
společenské únavy. 

V průběhu let se postupně stávala z 
Končin stále větší akce a s příchodem 
Petra Moce vznikal náročnější a 
bohatší program. A tak už nám v 
Děrném jezdila tramvaj, startovala 
raketa, fungovala polní nemocnice či 
se vyučovalo na univerzitě Františka 
Baara. Navštívila nás také řada 
osobností, jen z prezidentů to byli 
Zeman, Klaus, Obama, Trump, ze 
zpěváků Mercury, Fanánek a mnozí 
další. V nevděčných rolích ženicha 
a nevěsty se vystřídala řada nových 
mladých lidí, role medvěda a vodiče 
převzali Jirka Machala s Pavlem 
Vávrou mladším, v roli farářů se 
střídali Miloš Bena s Pepou Strakou. 
V letošním jubilejním roce bylo do 
organizace Končin zapojeno téměř 
100 lidí, což svědčí také o tom, že 
Končiny plní to, s čím před 25 lety 
začali - to je spojit lidi pro dobrou věc. 

Nejbližší kulturní a společenské akce:  
sobota 24. června 2017  –  „Dolní konec Fest“
neděle 25. června 2017  –  Pouť ke svatému Petru a Pavlu 
sobota 16. září 2017   –  Dožínky

Večerní pochování basy v roce 1992

Masopustní průvod v roce 1963

Masopustní průvod v roce 1992

TJ Děrné, z.s. vám tímto děkuje za vaši finanční a materiální podporu během 
všech 25 ročníků Končin. Velký dík také patří všem, kteří se na této tradici 

podíleli či podílejí a těšíme se na dalších 25 let s vámi.
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Dětské hřiště v Děrném
K 1. červnu 2017 bylo slavnostně 
otevřeno multifunkční hřiště vedle 
prodejny COOP. Na vstupních dveřích 
hrací plochy je vyvěšen provozní řád.  
Prosíme, dbejte bezpečnostních a 
organizačních pokynů uvedených v 
tomto řádu.
Provozní doba hřiště: 
období od 1. dubna do 30. září: 8:00 
– 21:00 hodin
období od 1. října do 31. března: 
8:00 – 20:00 hodin
Prosíme, nevstupujte na hrací plochu 
v kopačkách s tvrdými špunty a na 
kolečkových bruslích.

Masopustní průvod v roce 1963
Dolní konec Fest 
Po loňském úspěšném setkání na 
Kostelci připravuje Osadní výbor 
Děrné ve spolupráci s dobrovolnými 
hasiči a obyvateli dolního konce tzv. 
Dolní konec Fest. 
Odpolední program začne v 15:00 
hodin na návsi u Svobodníků, odtud 
půjdeme na dolní konec a navštívíme 
jednotlivá stavení, kde uvidíme, čím 
vším lidé žijí na dolním konci. Můžeme 
se těšit na předvedení loveckých psů 
a ukázku zbraní u Čepků, ukázku 
terénních motorek u Kubových, 
zabijačku u Surovců, výstavu série 
obrazů Magdy Feilhauerové, se 
kterými úspěšně složila přijímací 
zkoušku na Akademii výtvarných 

umění v Praze, a řadu dalších 
zajímavostí.
Hlavní program proběhne na louce 
u Kozubalů, kde za asistence 
hasičů budeme soutěžit v disciplíně 
hasičského útoku. Soutěžící družstva 
budou soutěžit v kategoriích dětí a 
dospělých o pohár starostky SDH. 
Do soutěže se na místě mohou 
přihlásit libovolně složená družstva 
jednotlivých složek, rodinné týmy, 
části vesnice apod. Vysvětlení pravidel 
proběhne před začátkem soutěže.
 Nebude chybět ani kulturní 
program. Na hlavním podiu se 
vystřídají mladí muzikanti na dechové 
nástroje Děrničanka junior pod 

vedením Jirky Svobodníka a nová 
rocková formace mladých muzikantů 
kolem Jirky Kellnera, která si říká 
Loss memory. Večerem a červnovou 
nocí pak bude provázet kapela Retex. 
Pro děti je připraven skákací hrad, 
jízda na čtyřkolce a další aktivity. 
Pro všechny pak bohaté občerstvení 
s domácím gulášem, bramborovými 
plackami, točeným pivem atd.
 Pro všechny bude připravena 
zajímavá soutěž s netypickými 
fotografiemi Děrného. Přijďte si užít 
sobotní odpoledne na dolním konci a 
prožít společně pěkný den v Děrném.

Veřejná schůze občanů s vedením města Fulnek 
Dne 22. března proběhla veřejná 
schůze vedení města s občany. Paní 
starostka rekapitulovala investiční 
i neinvestiční aktivity města v 
uplynulém roce a nastínila plán na 
nejbližší rok. Největší akcí loňského 
roku v Děrném byla rekonstrukce 

malého hřiště a osazení herních prvků 
za obchodem. Vzhledem k této akci i 
akcím z předešlých let se v Děrném 
letos nepočítá s žádnou větší investicí. 
Výjimkou je rekonstrukce velkého 
hřiště: ta ale bude realizována, 
jen pokud bude nalezená vhodná 

grantová podpora. Vedení města na 
závěr schůze ocenilo aktivitu místních 
lidí, kteří pracují s dětmi a mládeží 
a pořádají akce, o kterých je slyšet 
v okolí Děrného (končiny, dožínky 
apod.)
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TJ Děrné z.s., fotbalová sezóna 2016/2017
V červnu byla ukončena letošní 
fotbalová sezóna. Všechna družstva 
TJ Děrné, z.s. v ní dosáhla výborných 
výsledků.
Družstvo mladších žáků (ročníky 
2004 – 2007) skončilo na třetím místě, 
družstvo starších žáků (ročníky 2002 

– 2003) se umístilo na stříbrné pozici 
a družstvo mužů vyhrálo základní 
část své soutěže. V sobotu 17. června 
skončila tzv. play off mužů mezi 
4 nejlepšími týmy čtvrtých skupin 
okresu Nový Jičín. Naši fotbalisté 
obsadili 3. místo.

Do příští sezony 2017/2018 vstoupí 
opět tři družstva našich fotbalistů, a to 
družstva mladších žáků, dorostenců 
a mužů. Současně také TJ připravuje 
otevření fotbalové školky pro děti od 5 
let. Všechny děti jsou srdečně zvány.

Děrničanka si zahrála v Polsku
Dechová hudba Děrničanka po čase 
vyrazila za hranice republiky. V sobotu 
10. června zahrála – na pozvání Města 
Odry – na tradiční akci „Pływadło 
2017“ ve slezském městečku Kuźnia 
Raciborska. Místo oslavy bylo přímo 
na louce u řeky Odry, kam připlouvaly 
různě vybavené a vyzdobené lodě a 
plavidla s účastníky slavnosti. Slavilo 
se hned trojí výročí: 800 let města 
Raciborz, 50 let městečka Kuźnia 
Raciborska a 18 let akce „Pływadło“. 
Město Odry spojuje s Kuźniou 
Raciborskou nejen řeka Odra, ale 

i dlouholeté partnerské vztahy, což 
dokazuje bohatá kulturní výměna (v 
lednu se zde představil sbor Chorus 
Odry). Podle zájmu místních občanů a 
jejich potlesku můžeme usuzovat, že 
se koncert Děrničanky líbil. Děkujeme 
Městu Odry za pozvání a příležitost 
propagovat jak českou a moravskou 
dechovku, tak i Děrné, které má 
kapela v názvu (na slově „Děrničanka“ 
si místní moderátor málem zlámal 
jazyk… ) a městu Kuźnia Raciborska 
za štědrou pohostinnost a výborné 
publikum.

Konečné tabulky 2016/2017

Činnost SDH Děrné v roce 2017
Sbor dobrovolných hasičů v Děrném 
reprezentují v letošním ročníku 
v hasičském sportu 4 družstva: 
družstvo mladších žáků, družstvo 
starších žáků, družstvo mužů a 
družstvo žen. Okrsková soutěž, která 
se v letošním roce konala na hřišti v 
Děrném, přinesla úspěch také našim 
družstvům. Družstvo žen v okrskové 
soutěži zvítězilo a družstvo mužů 
obsadilo třetí místo. Naše družstva 
sbírala rovněž úspěchy na pohárových 

soutěžích – starší žáci přivezli zlaté 
medaile ze dvou pohárovek, mladší 
pak obsadila druhá místa. 
Závěr jarní sezóny patřil již tradičně 
pobytu a soustředění dětí na 
Kružberku. Děkujeme Zemědělskému 
družstvu Vrchovina a Městu Fulnek za 
podporu hasičského sportu v Děrném 
a grantovou podporu pobytu dětí na 
Kružberku.
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