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ZPRAVODAJ OSADNÍHO VÝBORU DĚRNÉ

Vážení občané!
V polovině kalendářního roku přinášíme ohlédnutí za tím, co se stalo v naší obci, a informace o
připravovaných kulturních a společenských akcích v následujících dnech a měsících.
Bohatou zimní plesovou sezónu v lednu a únoru zakončily tradiční Končiny. V letošním roce je zorganizoval
nově vzniklý spolek - Matice děrensko-kostelecká. Členové spolku vám dodatečně děkují za pomoc při přípravě
a samotném průběhu akce. Veškerý zisk z akcí pořádaných Maticí bude využit na organizace kulturních akcí
v Děrném. Jedním ze způsobů využití zisku bude například pořízení tradičních masek do masopustního
průvodu.
Naši fotbalisté zakončili fotbalovou sezónu, odehranou mimo obec z důvodu rekonstrukce hřiště.
Zhodnocení sezóny a informace o stavu rekonstrukce naleznete na další straně. Tradičně úspěšnou sezónu
prožívají hasiči, kteří v těchto dnech připravují víkendový pobyt pro mládežnická družstva na Kružberku.
Pyšní můžeme být jistě i na naše mladé modeláře, kteří se svými modely sbírají úspěchy jak v blízkém, tak
i vzdáleném okolí. Činnost všech těchto spolků stojí na obětavosti několika lidí, kteří dokáží nalézt v této
hektické době čas a věnovat jej místním dětem a mládeži. Za to jim patří velký dík.
Vážení spoluobčané, přijměte pozvání na slavnosti naší vesnice, které se letos uskuteční na horním
konci. Obyvatelé horního konce pro vás připravili bohatý program a těší se na vaši účast. Podrobný program
naleznete na straně 2.
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Nejbližší kulturní a společenské akce:
23. 6. 2018 (sobota)		
1. 7. 2018 (neděle)		
15. 9. 2018 (sobota)		

Horní konec Fest

Horní konec Fest
Pouť ke svatému Petru a Pavlu
Dožínky

Vysokou laťku nasadili obyvatelé
dolního konce na slavnostech naší
obce v loňském roce. Nejen tím, že
získali prvenství v soutěži hasičských
družstev, ale i vysokou úrovní celé
akce. V letošním roce se na horním
konci nechtějí nechat zahanbit a
jeho obyvatelé pro vás také připravili
bohatý program. Takzvaný „festival
v ulici“ začne ve 14:00 hodin
před kulturním domem. Odtud se
vydáme na návštěvu horního konce,
přezdívaného „Děrenské Beverly

Hills“. V budově občanského aktivu
si můžete prohlédnout výstavu
starých map a fotografií z historie
obce, uložené v archivu Stanislava
Šmeidlera. Hasiči pro vás otevřou k
nahlédnutí hasičskou zbrojnici, včetně
síně tradic. U Machalů se můžete těšit
na posezení s cimbálovkou, Kellneři
vás pak zvou na kávu s výhledem na
Fulnek, Brožovi na guláš, a těší se na
vás i mnozí další.
Od 17:00 hodin začne společný
program na myslivecké chatě. Na

2

hlavním podiu se představí naše
děti a mládež. Se svým repertoárem
vystoupí Swingová partička, staří
známí z rockové formace Loss
memory, a můžete shlédnout baletní
vystoupení čerstvých absolventek
Základní umělecké školy Katky
Machalové a Marie Feilhauerové. V
pozdní večer a téměř na celou noc
jste zváni na vystoupení zaměstnanců
státního podniku RETEX.
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Fotbalová sezóna 2017/2018
V právě skončené fotbalové sezoně
se soutěží účastnila tři družstva
naší obce. Družstvo mužů hrálo pod
hlavičkou Fotbalu Fulnek. Družstvo
dorostu a žáků pod hlavičkou TJ
Děrné. Veškerá domácí utkání se
odehrála na hřišti Fotbalu Fulnek z
důvodu rekonstrukce našeho hřiště.
Družstvo mužů z důvodu malého
počtu hráčů se spojilo s fulneckým
týmem a společně vytvořili družstvo
Fulnek B. Toto spojení se ukázalo
jako velmi úspěšné, protože svoji
soutěž zakončili na druhém místě se
ziskem 40 bodů.

Změna ve vedení farnosti

K 30. 6. 2018 – téměř po deseti letech
působení ve farnosti Fulnek – odchází
z místa faráře P. Paweł Pruszyński

Náročnější
soutěž
odehráli
dorostenci. Družstvo vzniklo na
podzim loňského roku a hrají v něm
jak odchovanci našeho TJ, tak také
fotbalisté z okolních vesnic. I přes
komplikovanější organizaci tréninku
se naši dorostenci v soutěži neztratili
a až na několik výjimek dokázali
odehrát pěkná utkání a skončili na 6.
místě s 15 body.
Družstvo mladších žáků (ročníky
2005-2007) bojovalo do poslední
chvíle o bronzové medaile, nakonec
- se ziskem 33 bodů - skončilo
na čtvrtém místě. Družstvo hraje

SAC. Na pozici faráře jej nahradí
dosavadní kaplan P. Jozef Wojciech
Gruba SAC. Otec Pawel odchází
působit do kláštera bratří palottinů
v Římě. Na místo kaplana přijde
do farnosti mladý slovenský kněz z
řádu palottinů P. Slavomír Peklanský
SAC, který již ve zdejší farnosti před
několika lety působil.
Rozloučení a poděkování otci Pavlovi
za dosavadní službu ve farnosti
proběhlo při mši v děrenském kostele
v neděli 17. 6. 2018. Nově ustavenému
faráři otci Josefovi přejeme hodně
sil, zvláště při organizaci generální
rekonstrukce kostela Nejsvětější
Trojice ve Fulneku. Tento kostel byl
před třemi lety navržen na zapsání
do registru národních kulturních
památek, a tím se dostal do kategorie
památek vyžadující zvláštní péči.
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ve složení: Tomáš Slíva, Mirek
Krystek, František Svobodník, Daniel
Schindler, Matěj Daňa, Jožka Daňa,
Marek Štefka, Vašek Chrástek, Filip
Kellner, Daniel Cihlář, Vojta Janecký,
Jenda Číž, Jakub Juřica a Patrik Divín.
V tzv. fotbalové školce získávají své
první fotbalové dovednosti kluci ve
věku 4-7 let. Pravidelně trénují a
účastní se zápasů mladších žáků,
kde mají svůj program, ale již jsou
součástí týmu. Svá první soutěžní
utkání odehráli na turnaji ve Vítkově,
kde také vybojovali své první medaile.

Rekonstrukce v řádu 70 mil. korun
započne na jaře 2019 a potrvá dva
roky. Během této doby bude provoz
kostela pro slavení bohoslužeb i pro
návštěvy turistů omezen a (podle
aktuálního harmonogramu prací)
od května do listopadu 2019 zcela
uzavřen.
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Rekonstrukce hřiště

V dubnu 2018 na svém řádném
zasedání schválilo zastupitelstvo
města finanční podporu určenou na
rekonstrukci hrací plochy fotbalového
hřiště v Děrném. Hrací plocha již
byla nevyhovující z více důvodů:
pro kvalitu samotného fotbalu, ale
hlavně – kvůli nerovnosti terénu – i
nebezpečná pro zdraví hráčů. Hrubá
příprava, herbicidní zničení starého
trávníku a zorání bylo provedeno již
na podzim minulého roku. Studna
s dostatečným množstvím vody pro
závlahu byla vyvrtána již před dvěma
lety. V současné době na ploše pracuje
vysoutěžená firma Tree Green Silesia
s.r.o., která provedla skrývku svrchní
vrstvy, vyrovnání a utužení podloží
a návoz nové vrstvy. Nyní dochází
ke kladení potrubí zavlažovacího
systému, dojde k osetí plochy směsí
trav pro sportovní účely a k zakopání
zásobní nádrže na zavlažování. Po
vzejití trávníků provede dodavatel celé
rekonstrukce první seče a ošetření
nového koberce. Termín ukončení
celé akce je stanoven na konec srpna
2018. Vysoutěžená cena oprava
herní plochy fotbalového hřiště činí
1.909.225,08 Kč bez DPH. O tom, zda
se některý ze zápasů podzimní části
sezony odehraje již na nové hrací
ploše, rozhodne stav nového povrchu.
Vše bude záležet na počasí, rychlosti
vzejití a hustotě trávníku apod.

Informace z města:

Město Fulnek připravuje ke 100. výročí
vzniku republiky vysazení pamětní
lípy. Osadní výbor navrhl z podnětů
občanů tato tři místa:
• střed autobusové točny na
Kostelci

•
•

louka za bytovkama na horním
konci (místo, kde původně stála
lípa skácená v loňském roce)
u hasičárny – místo, kde stál
kaštan.

Oprava komunikace v Děrném
V letošním roce dojde k opravě
komunikace v Děrném: od Vaňků

Výletiště s vyhlídkou

Spolek K Pramenům ve spolupráci
s Nadačním fondem „Kousek po
kousku“ připravil a již realizuje terénní
úpravy pro zřízení krytého výletiště za
vesnicí směrem k Hlubokému (nad
Dubcovým rybníkem). Jde o stavbu

O umístění a termínu výsadby
rozhodne vedení města. Slavnostní
vysazení bude provedeno na podzim
v blízkosti data výročí.

směrem ke Krystkům a Zalackům.
Nejvýhodnější
cenovou
nabídku

na provedení opravy podala firma
JANKOSTAV s.r.o. Ostrava.

jednoduchého přístřešku s posezením
a s vyhlídkou do údolí Moravské brány
a na Beskydy. Součástí vyhlídky bude
také mapa s popisem jednotlivých
vrcholů Beskyd, ohniště a lavičky.
Akci finančně podporuje „Kousek po

kousku“, který věnuje část výtěžku
z akce Klášterní kouskování. Toto
místo bude sloužit jako cíl procházek
i jako místo pro piknik či setkání. Je
umístěno na veřejném pozemku.
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