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ZPRAVODAJ OSADNÍHO VÝBORU dĚRNÉ

Vážení občané,
v prosincovém čísle našeho zpravodaje přinášíme přehled dění ze života naší obce v uplynulém roce - ať
už na poli kulturním či společenském, nebo v oblasti stavebních úprav. Z plánovaných rekonstrukcí se v
roce 2014 uskutečnily téměř všechny akce: rekonstrukce mateřské školky, výstavba autobusové točny na
Kostelci, zateplení obvodového pláště a výměna oken hasičárny a osadního výboru, oprava fasády kostela.
Jedinou akcí, která se přesouvá do příštího roku, je rekonstrukce sálu kulturního domu s již přislíbenou
dotací, jejíž realizace začne v březnu příštího roku. Protože byla projektová dokumentace rozšířena o
nezbytnou kompletní výměnu elektroinstalace, příprava projektu se o něco protáhla. Z tohoto důvodu se
vedení Městského kulturního centra Fulnek rozhodlo o posunutí začátku rekonstrukce na jaro příštího roku,
aby mohla v zimě proběhnout plesová sezóna. Dobrou zprávou je, že rozpočet projektu, navýšený téměř o 1
mil. Kč, byl akceptován ze strany poskytovatele dotace.
V říjnu letošního roku proběhly volby do zastupitelstev měst a obcí. Jak jistě všichni víte, ve vedení města
došlo ke změnám na pozicích starosty, místostarosty i celé rady města. Z naší obce zůstává členkou
zastupitelstva paní Jana Mocová a novým zastupitelem se stal pan Jiří Dubec. Spolu s novým zastupitelstvem
bylo potřeba také jmenovat členy osadního výboru. Na 26. listopad byla svolána veřejná schůze, kde bylo
odsouhlaseno zřízení nového osadního výboru pro volební období 2014-2018. Tuto nominaci následně
schválilo zastupitelstvo města na svém jednání v prosinci 2014. Děkujeme novým členům za ochotu pracovat
pro rozvoj obce. Složení nového osadního výboru naleznete na str. 2. V prosinci pak byla svolána schůzka
vedení města s předsedy osadních výborů, podrobné informace přinášíme na straně 2.
Na konci volebního období jsme byli osobně poděkovat bývalému vedení města a celé odstupující radě za
opravdu výbornou spolupráci a za veškeré investice a podporu kulturních a společenských akcí v naší obci.
Novému vedení města a novým zastupitelům přejeme hodně úspěchu a věříme, že výborná spolupráce bude
pokračovat i v tomto volebním období.
I přes rok, bohatý jak na kulturní akce, tak na investice, zavítala do naší obce „blbá nálada“. Neumíme si jinak
vysvětlit kritiku toho, jak je školka moc oranžová, kostel málo žlutý, hasičárna zbytečně drahá, autobusová
točna hodně zatočená apod. Je třeba mít na paměti, že „sto lidí - sto názorů“ - nelze vyhovět všem. Někdy
je nutné akceptovat názor odborníka (autobusová točna), jindy je naopak možné, aby se na řešení podíleli
všichni (fasáda školky). Všechny akce ve fázi přípravy projektů byly konzultovány se zástupci osadního
výboru, jednotlivých složek naší obce či veřejnosti.
Chceme Vás povzbudit, pokud byste rádi uplatnili svůj vliv na dění v obci, k vašemu zapojení se do práce pro
naši obec, ať už ve spolupráci s jednotlivými složkami, osadním výborem, vedením města či vlastní iniciativou.
Zároveň přijměte pozvání na řadu kulturních akcí během Vánoc a zimní plesové sezóny – viz. str. 2.

Vážení spoluobčané, přejeme Vám a Vašim blízkým pokojné prožití vánočních svátků
a do nového roku 2015 pevné zdraví, Boží požehnání a pokojný a šťastný život v naší obci.
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Nejbližší kulturní a společenské akce:
25.12.2014 (čtvrtek)
26.12.2014 (pátek)
9.1.2015 (pátek)
17.1.2015 (sobota)
31.1.2015 (sobota)
14.2. 2015 (sobota)

Cesta do Betléma 		
Štěpánská diskotéka
Tříkrálová sbírka 		
Hasičský ples 		
Myslivecký ples 		
Končiny 			

–
–
–
–
–
–

na Pastvině od 16:30 h
KD Děrné 20:00 h
od 16:00 h
KD Děrné 20:00 h
KD Děrné 20:00 h
průvod masek, pochování basy

Fulnek 16:30 a 22:00
Děrné 8:00, Fulnek 9:00
Děrné 8:00, Fulnek 9:00
Fulnek 15:30, Jerlochovice 23:00
Děrné 8:00, Fulnek 9:00

Město Fulnek vyhlásilo veřejnou finanční podporu projektů z rozpočtu města
Fulneku na rok 2015
Podporovány budou:
a) programy a projekty zaměřené na podporu kultury,
vzdělávání a volnočasových aktivit pro občanskou
veřejnost, mimoškolních aktivit škol, aktivit ve prospěch
zdravotně postižených občanů a humanitárních aktivit,
aktivit spojených s ochranou přírody, sociální a zdravotní

oblastí (neinvestiční dotace),
b) programy zaměřené na podporu sportu, včetně
hasičského sportu (neinvestiční dotace).
Žadatelé mohou žádat o poskytnutí VFP do 2. února 2015
do 12.00 hod informace a formuláře najdete na http://www.
fulnek.cz

Osadní výbor zvolený a jmenovaný Úvěry z fondu rozvoje bydlení města
pro období 2014-2018
Fulneku na rok 2015
Město Fulnek bude v rámci
tohoto výběrového řízení
v roce 2015 poskytovat
fyzickým či právnickým
osobám,
které
vlastní
rodinný dům, bytový dům či
byt a současně mají trvalý
pobyt nebo sídlo na území
města
Fulneku
včetně
místních částí, úvěry pro

Martin Chrástek – předseda
Petr Daňa
Jiří Svobodník
Jaromíra Krampotová
Milan Paulas
Martin Pachta
Jiří Šichor
Kontakt: oa_derne@centrum.cz

Informace se schůzky předsedů osadních výborů
Dne 17. 12. 2014 proběhlo na Městském úřadě ve Fulneku
setkání zástupců osadních výborů ohledně směrnice č.
2/2014 „Pravidla čerpání finančních prostředků na drobné
opravy zařízení v majetku města osadním výborům z
rozpočtu města“. Jedním z požadavků na úpravu pravidel
byla možnost čerpání prostředků na odměnu brigádníkům.
Vedení města a úřadu se k této možnosti staví skepticky,
protože oceňování brigádníků není účelem této směrnice.

rekonstrukci domů či bytů.
Termín podání žádostí je
do 15. ledna 2015 s tím, že
úvěry bude možno čerpat
od 15. 3. 2015 do konce
roku 2015, informace a
formuláře najdete na http://
www.fulnek.cz.

Konkrétní případy je však ochotno řešit individuálně z
jiných prostředků smluvně. Částka na občana na rok bude
pro příští období ponechána na hodnotě 50 Kč. Dále byla
vyjádřena podpora aktivit osadních výborů a byli jsme
povzbuzeni k psaní žádostí k čerpání grantů města, které
pro tento rok bylo navýšeno o 200 tis. Kč. Rozešli jsme se
s přáním krásných svátků.
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Poděkování

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na
přípravách „Rozsvícení vánočního stromu a Karlštejna
v Děrném“, jmenovitě Markétě Chrástkové – princezně
Terezce z Fulneku – za návštěvu a průvodcovství, Markétě
Machalové za hudební doprovod, Radimovi Střílkovi za
rekonstrukci rozvodů elektřiny uvnitř Karlštejna, Pavlovi
Vávrovi a Míši Drozdové za zapůjčení bělouše Šimona,
rodině Grellových za ozvučení, přípravu stromečku

vánočních přání v MŠ a zapůjčení elektronických kláves,
rodině Daňových za skvělé herecké výkony, Tesařství
Krampota za sponzorský dar, týmu MKCF za mediální
podporu, místním hasičům za rozsvícení vánočního stromu
a rodičům a všem přátelům naší školky, kteří bezplatně
přispěli dárky k prodeji, pomáhali při organizaci a realizaci
celé akce a všem ostatním za vytvoření krásné společné
atmosféry.

Replika hradu Karlštejna v Děrném

Vánoční bohoslužby
24.12. 		
25.12. 		
26.12. 		
31.12.		
1.1.		
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Replika hradu Karlštejna stojí v Děrném od roku 1938.
Byl zde převezen z Karviné od velkopodnikatele Larische,
vlastnícího doly. Děrenský občan pan Tichelman u něj
pracoval jako vedoucí stavitel. Jelikož byl u rodiny Larischů
oblíben, nechala mu paní Larischová vyrobit repliku
Karlova Týna a předala mu jej k nějakému životnímu
jubileu. Nějaký čas byl umístěn v Karviné a po domluvě byl
převezen do Děrného. Pan Tichelman jej nechal umístit v
zahradě školy T. G. Masaryka – byl to jeho osobní dar nové
české škole, jež tady byla postavena v roce 1935. Hrad
tady stával do poloviny 90. let, přežil bez újmy II. světovou
válku a celou historii české školy v Děrném. Po uzavření
školy a přeměny budovy na byty ztratil hrad správce a
postupně chátral. Silně zdevastovaný hrad byl v 90. letech
převezen na místo v zahradě mateřské školky a zásluhou
modelářského klubu pod vedením Martina Sokola, Zbyňka
Šmeidlera a Radima Chrástka byla replika opravena. Bylo
potřeba vyrobit spoustu rámečků a do oken a dveří vložit
barevná skla a nechat vyrobit u klempířů nové střechy.
Celá rekonstrukce trvala několik let. V letošním roce byl
Karlštejn napojen na podzemní přívod elektrické energie
ze školky a bylo zrekonstruováno osvětlení Radimem
Střílkou.
Už řadu let se hrad Karlštejn rozvěcuje a využívá ve
vánoční době a v čase adventu. Děkujeme na tomto
místě učitelkám mateřské školky, které se o hrad starají
a umožňují, aby nám svými barevnými světly připomínal
vzácný čas adventní a vánoční. Děkujeme všem, kteří se
postarali o záchranu této repliky.

Krátce z historie

Název vesnice Děrné a jeho původ
Jméno obce je poprvé doloženo v latinských písemnostech
roku 1293 ve formě Dirnavia a Tirnavia.
Název obce je českého původu a souvisí se slovem drn,
trávník, (nikoliv se slovem díra), popřípadě trn (podle lidové
etymologie proto, že ves byla na obranu proti nepřátelům
oplocena trním). Německý tvar by bylo možno odvodit od
slova dürr- suchý- pro nedostatek vody ve vsi.

Latinsky: Dirnavia, Tirnavia, Thyerna, Tyrne, Dernna
Německy: Thürnaw, Tyrne, Dürnau, Tierna, Tyrna, Tyrnau,
Thürnau, Tiern, Tyrn, Türn.
Česky: Drné, Drnné, Děrné, Drnava, Dyrneho, Derná, Dirn
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Rok 2014 obrazem
Třikrálová sbírka

a otevření polní
nemocnice

Končiny 2014 ..

Rozsvícení Karlštejna

Oslava osvobození
obce

V Děrném
koncertovali
Bratři Ebenové

Myslivci po letech
obnovili ples
Autoři fotografií: Milan Pavlonka, Martin Chrástek, František Brož
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a sklidili potlesk ve stoje
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Muži si pořídili nové
dresy ..
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.. žáci zase zlepšili herní
projev

Také hasičárna dostala
nový kabát

Pouť ke
sv. Petru a
Pavlu

Vyzkoušení praktických
dovedností na
Dožínkách

Dožínky 2014
Školka se pyšní
zateplením a novou
fasádou

Rekonstrukce fasády
kostela

Autobusová točna na
Kostelci
Autoři fotografií: Milan Pavlonka, Martin Chrástek, František Brož
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Tabulky fotbalistů po podzimní části sezóny 2014/2015

MUŽI

IV. třída sk. B - muži

ŽÁCI

Okresní přebor sk. B - mladší žáci

SDH Děrné vás srdečně zve na tradiční

v kulturním sále

Cena 200,-Kč /večeře a místenka/
Tombola a hry o ceny
Taneční vystoupení
RELAXKO
K tanci a poslechu hraje

Kapela
Dušana Pospěcha
Předprodej vstupenek Krampotová J. tel.: 739 291 179, e-mail: Krampotova.Jarka@seznam.cz

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