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Vážení občané!
V prvním letošním čísle děrenského zpravodaje přinášíme několik aktualit, týkajících se dění v naší
vesnici. Jak jste si jistě všimli, naplno se rozběhla rekonstrukce kulturního domu. Navíc se konají přípravné
práce (projektová dokumentace) na rozšíření rekonstrukce o kompletní výměnu elektroinstalace ve zbylých
místnostech (hospoda, první patro), výměnu rozvodů vody a odpadů a o rekonstrukci vytápění celého objektu.
Kulturní dům a restaurace budou uzavřeny po celou dobu rekonstrukce. Termín předání stavby je naplánován
na 30. 6. 2015. Městské kulturní centrum ve Fulneku vypsalo výběrové řízení na provozovatele hostince,
podrobnosti přinášíme na 3. straně. Plánované otevření hostince je pak stanoveno na 1. 8. 2015.

V pondělí 23. března 2015 proběhla veřejná schůze vedení města s občany. Na tomto setkání zazněla řada
žádostí, týkajících se drobných oprav v obci. Podrobné informace z tohoto setkání naleznete na 2. straně.
Nejbližší kulturní a společenské akce:
středa 6. května 2015
neděle 31. května 2015 		
sobota 13. června 2015 		
sobota 20. června 2015		
neděle 28. června 2015 		
-

Mše sv. za zemřelé děrenské hasiče (19,00 h)
Dětský den s Kácením máje, myslivecká chata
Den pro rodiny - hřiště
Myslivecké odpoledne, myslivecká chata (13,00 h)
Pouť ke sv. Petru a Pavlu

Malé hřiště v Děrném – dlouhý příběh se zatím nejasným koncem
Jednou z dlouhodobých priorit
osadního výboru v Děrném je
rekonstrukce
malého
hřiště,
spojená s úpravou veřejného
prostranství
kolem
obchodu
v centru obce. Je zbytečné
čtenářům
DRNu
opakovat
několikaleté úsilí realizovat tuto
akci prostřednictvím dotace –

ať už z evropských fondů nebo
z prostředků např. Nadace OKD.
Podařilo se dosáhnout vysokého
stavu připravenosti projektu – bylo
vydáno rozhodnutí o změně využití
území a připravena projektová
dokumentace ke stavbě, včetně
potřebných přeložek. Letos se
naskytla příležitost předložit tento

projekt do ROP Moravskoslezsko
do výzvy na úpravu sportovišť
a veřejná prostranství. Protože
celkové
náklady
projektu
děrenského hřiště nedosahovaly
stanovené minimální výše projektu
4 mil. Kč, uspíšilo Město Fulnek
projektovou přípravu na vybudování
hřišť v dalších místních částech
Pokračování na další straně
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Pokračování z předchozí strany

- v Jerlochovicích, Dolejších
Kunčicích a Jestřábí, aby mohla
být předložena společná žádost.
Že bude děrenské malé hřiště
součástí žádosti o dotaci do ROP
Moravskoslezsko, zmínilo vedení
města i na veřejné schůzi s občany
dne 23. 3. 2015 v Děrném. Na
jednání
zastupitelstva
města
v pondělí 27. 4. 2015 jsme se
však dozvěděli, že děrenské hřiště
nebude součástí výše zmíněné
projektové žádosti o dotaci. Toto

rozhodnutí bylo zdůvodněno výší
nákladů na zbylá tři hřiště (cca
9 mil. Kč bez DPH) a nutností
mít smlouvu se zhotovitelem
stavby do data uzavření výzvy –
tj. poloviny června 2015 (jedna
z podmínek programu ROP).
Se zahrnutím děrenského hřiště
by se veřejná soutěž protáhla o
měsíc, a celá žádost o dotaci by
tak byla zmařena.Nicméně na
zastupitelstvu bylo sděleno, že se
s touto investicí počítá v roce 2015

a paní starostka veřejně potvrdila,
že po vysoutěžení zhotovitele
na tři hřiště v ostatních částech
na přelomu května/června bude
rozhodnuto o realizaci děrenského
malého hřiště z rozpočtu města.
Tento postup jsme si následně
potvrdili s vedoucím odboru
investic a životního prostředí Ing.
Dušanem Hynčicou.

Informace z veřejné schůze s vedením města 23.3.2015
K plnění úkolů z roku 2014 byly vzneseny tyto připomínky:
• Upozornit Technické služby města Fulneku, že po
pročištění odvodňovacích žlabů je nutné odvézt
naplaveniny ze žlabů (v místní části Děrné a Kostelec).
Plnění: Po pročištění žlabů se naplaveniny
budou uklízet standardně a automaticky.
• Urgovat úpravu terénu po překopu - vedení k veřejnému
osvětlení ve vjezdu do MLF, p.o..
Plnění: Projednáno s p. Kotasem (ČEZ), úprava
bude provedena v daném termínu.
• Prověřit, zda zůstanou zachovány nádoby na BIO
odpad – zajistit průběžné čištění těchto nádob (místní
část Děrné + Kostelec).
Plnění: Nádoby na BIO zůstanou zachovány,

průběžné čištění probíhat nebude, nádoby jsou hned
po
vysypání naplněny BIO odpadem. Na čištění
by musely být odváženy na Technické služby města
Fulneku a znovu přistavovány.
• Projednat nátěr oken na budově TJ Družstevník Děrné
a na budově bývalého Svazarmu.
Plnění: Nátěr oken je řešen s panem S.
Šmeidlerem.
• Opravit místní komunikace v lokalitách Jurčík +
Adamčík, u Brožů a u Krystků (Děrné).
Plnění: budou zpracovány doklady potřebné
k opravě těchto komunikací – plnění dle finančních
prostředků

Nové úkoly:
•

Dotaz zda bude zpracovaná studie (projekt) na
vybudování kanalizace.
Plnění: Studie k záměru vybudování kanalizace
v Děrném a na Kostelci bude zadána do konce roku
2015.
• Prověřit umístění dopravního zrcadla „u Daňů“ –
špatné rozhledové podmínky.
• Prověřit možnosti zřízení chodníku podél přivaděče
na autobusovou zastávku na Kostelci a dále zřízení
chodníku od fotbalového hřiště ve směru na Fulnek
(po „novou Hrňovku“).
• Prověřit možnost přidání veřejného osvětlení anebo
osazení delšího výložníku – špatně nasvícená cesta
kolem JEDNOTY.
• Zjistit, kdo je vlastníkem pozemků – břeh u hřiště z
důvodu údržby tohoto pozemku.
Plnění: Novým vlastníkem tohoto pozemku

je pan Jiří Činčala z Fulneku, který je povinen tento
pozemek udržovat v náležitém stavu.
• Prověřit možnost rozšíření veřejného osvětlení k
domu č.p. 119 (Trčka Josef), vlastník by se podílel na
nákladech při vybudování tohoto veřejného osvětlení.
• Dotaz na záměr při pronájmu hospody - zda je možnost
oznámit občanům, kdo je další případný zájemce o
hospodu.
• Prověřit – stav sirén v obci – houkají přerušovaně
pravděpodobně v poruše.
• Zda byla podána žádost o dotaci na vybudování
oplocení fotbalového hřiště a zda bude podána žádost
o dotaci na hřiště za obchodem.
• Prověřit stav a následnou opravu dešťových šachtic u
Špoků a u Benů.
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Poděkování

Osadní výbor děkuje hasičům za kompletní opravu stropů v budově osadního výboru a za výmalbu všech místností.
Osadní výbor a Městské kulturní centrum Fulnek děkují vedení Zemědělského družstva Vrchovina a.s. za poskytnutí
prostor k uložení vybavení sálu KD po dobu rekonstrukce.
Po dvojí návštěvě „sběratelů kovů“ byla poškozená „Čertova kaple“ v Nadějově, na které bylo strženo měděné oplechování
střechy, a tím došlo k poškození krytiny. Děkujeme za opravu a výměnu krytiny panu Josefu Pavlíčkovi a Jiřímu Markovi.
V letošním roce se plánuje nátěr šindelové krytiny. Osadní výbor
TJ Družstevník Děrné vám děkuje za vaši finanční a materiální podporu během Končin, pořádaných 8. února letošního
roku. Veškeré získané prostředky budou použity pro podporu sportu v naší obci a na připravovanou nákladnou
rekonstrukci hrací plochy velkého hřiště. Organizátoři děkují všem, kteří se aktivně zapojili do programu Končin.

Pronájem restaurace v kulturním domě v Děrném
Žádosti o pronájem zasílejte písemně do 22.5.2015 do
11.00 hodina do MKC Fulnek. Podrobnosti na www.fulnek.
cz v sekci úřední deska.
Na zasedání rady, které se uskuteční 15.6.2015 doneste
uzavřenou obálu obsahující nabídkovou cenbu za roční

pronájem. Prostory bude možné užívat od 1.8.2015.
Předpokládaná cena za roční pronájem je stanovena na
60 000,- Kč. Nabídnutá cena nemusí být rozhodujíicí,
při rozhodování bude přihlíženo rovněž k nabízeným
službám ptotřebným pro občany.

Obnovený pískovcový kříž na Vesníku

podobné pobízení koňů k tahu. Byl prý to hlas zmizelého
vozky, který ani po smrti neměl pokoje jako tret za to, že si
nevážil nejdůležitější denní potraviny – chleba.
Ze sbírky Josefa Ulbricha Vokssagenaus dem Kuhlandchen

V roce 2004-2005 byl celkově opraven kamenný kříž na
Vesníku k jehož místu a okolí se váže i známá pověst.
Potrestaný vozka
Před dávnými časy vedla z Nového Jičína do Opavy cesta
podél hranic mezi Kujavymi a Stachovicemi. V některých
místech cesta probíhala okolo močařiska a bažin a byla
proto po delších deštích nebezpečná a místy neschůdná.
Po této cesta vezl jednou vozka vůz plně naložený
bochníky chleba. Když objížděl jednu z četných bažin,
zabořila se mu kola hluboko do bahna. Vozka se ohlížel
po nějakých kamenech, aby vypodložil zabořená kola, ale
žádné nenašel. Vzal proto několik bochníků chleba a dal
je pod kola. Nato pobídnul koně v naději, že vůz z bahna
vytáhne. Avšak běda! Vůz a koně začali klesat níž a níž
až zmizeli v bahně úplně. Vozka strnulý hrůzou v bahně
skončí také.
Lidé, kteří pak za noci touto cestou chodili, slýchali
v místech kde vůz i s vozkou zmizeli v bahně, volání

Tímto místem vedla cesta hojně využívána tzv. karami po
níž se jimi přepravovalo zboží z Valašska až do Opavy.
Cesta přes Jelení kopec a Vesníkem, spojovala fulnecké
panství s panstvím pustějovským. Cesta zanikla v roce
1899.
Rozbořený a rozházený kříž byl v houští a křovinách
nalezen p. Šmeidlerem. Za pomoci Obecního úřadu v
Kujavách a hlavně pana Šimečky bylo místo a kříž celkově
zrenovován a v říjnu 2005 byl předán veřejnosti.
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Oznámení o uzavření knihovny

Oznamujeme, že knihovna v Děrném bude po dobu rekonstrukce kulturního domu uzavřena. Využijte prosím po tuto
dobu knihovny ve Fulneku (U Sýpky). Po dobu rekonstrukce budou také uzavřeny prostory osadního výboru, z důvodu
umístění vybavení ze sálu KD.

Taneční lekce v Děrném

Spolek K Pramenům připravuje na podzim letošního roku Taneční pro páry. Zváni jsou
páry všech věkových kategorií, kteří se chtějí naučit tanečnímu umění, nebo chtějí oprášit
své taneční dovednosti. Série 6 lekcí proběhne pod vedením tanečních mistrů - manželů
Tumpachových z hranické taneční školy - v říjnu a listopadu letošního roku v KD Děrné.
Zájemci hlaste se u Lenky Daňové (777604263). Cena kurzu se bude odvíjet od počtu
přihlášených párů.

Rozpis utkání mužů a žáků - jaro 2015

Stará pohlednice z Děrného - pohled na původní budovu hospody (v pozadí sál). Tato pohlednice se objevila v
internetové aukci a byla vydražena za přibližně 2000 Kč.

Vydal Osadní výbor v Děrném
Kontakt: oa_derne@centrum.cz, www.derne.cz
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