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ZPRAVODAJ OSADNÍHO VÝBORU dĚRNÉ

Vážení občané!
V rukou držíte děrenský zpravodaj, speciálně věnovaný historii a současnosti Kostelce. Chceme vás
seznámit s historií, vznikem této osady a také přinášíme několik historických fotografií, zachycujících život na
Kostelci. V sobotu 25. června si připomeneme 230 let od založení Kostelce – a tímto si vás také dovolujeme
pozvat na tzv. Kostelec-fest aneb festival v jedné ulici. Podrobný program oslavy naleznete na straně 4.
Velmi dobrá zpráva přišla z vedení města, týkající se úprav před samoobsluhou a rekonstrukce
malého hřiště. V dubnu proběhlo výběrové řízení na celkovou rekonstrukci, včetně přeložky vodovodního
potrubí. Nejvýhodnější nabídku předložila firma Nosta a.s., která by měla celou rekonstrukci dokončit v říjnu
letošního roku. Avizované výměna trávníku děrenského velkého hřiště se odložila do dalších let. Na začátku
června město zahájilo řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace na renovaci velkého hřiště včetně
oplocení. V letošním roce rovněž proběhne rekonstrukce děrenského hřbitovního schodiště, včetně vstupní
brány.

Nejbližší kulturní a společenské akce:
25. června 2016 (sobota)
26. června 2016 (neděle)
				

Kostelec fest - začátek v 15:00, na autobusové točně
Pouť ke svatému Petru a Pavlovi - mše v 9:00, průvod kolem kostela, 		
posezení s koláčky a dechovou hudbou Děrničanka
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KOSTELEC 1786 - 2016

Historie založení Kostelce

v Kostelci 39 domů a 196 lidí. Roku 1857 bydlelo na
Kostelci 203 obyvatel. Od roku 1880 obyvatelstvo Kostelce
stagnovalo na 163 jedincích v 31 domech, teprve od roku
1930 tu počet obydlí vzrostl na 41. V roce 1980 zde žilo v
35 domech 135 obyvatel, zatímco v roce 1991 to bylo 107
obyvatel v 31 domech a v roce 2010 pak 109 obyvatel. Za
okupace patřila osada Německu a osvobozena byla 4. 5.
1945. Od roku 1945 je Kostelec součástí Děrného.
Obecní pečetidlo, pořízené zřejmě souběžně s
konstituováním obce na
počátku 90. let 18. století,
neslo tzv. mluvící znamení
budovu kostela. Budova s
výrazným kvádrovým zdivem
a malou vížkou zakončenou
křížkem má uprostřed stěny
lodi velké otevřené dveře.
Pečeť je kulatá o průměru 25
mm.
Kostelecký větrný mlýn Jedním ze čtyř větrných mlýnů
tzv. větřáků na děrenském katastru se mohl chlubit také
Kostelec. Byl zbudován kolem roku 1860. Roku 1874 je
do katastru - asi 800 m jihozápadně od Kostelce v trati
Nad Kujavy - zakreslen dřevěný mlýn Josefa Buchmanna
a Marie, rozené Heinrichové. Mlýn mlel ještě v roku 1903,
podle posledního majitele se nazýval Maiwald, ale roku
1913 už nebyl v provozu.

Kostelec (německy Hochkirch, Hochkirchen) je malá
jednoulicová vesnice, část města Fulneku. Nachází se
asi 2 km na severovýchod od Fulneku, jihovýchodně od
blízkého Děrného, do jejíhož katastru náleží. Roku 1784
byl výnosem císaře Josefa II. zrušen augustiniánský
klášter ve Fulneku (dnešní fulnecká fara), pod něž spadala
i ves Děrné. Děrenský dvůr byl rozparcelován a na jeho
místě vznikla nová osada - Kostelec, zvaná od počátku
německy Hochkirch nebo Hochkirchen. Osadníci sem
přišli, soudě podle jmen, většinou z Děrného, několik též
z Jílovce a nejbližšího německého okolí Fulneku. Avšak
příliv záhy zesílil – nejvíce z Kujavy a Stachovic, ale také
i ze vzdálenějších Tošovic, Suchdolu aj. Patrně první z
nich byl Mates David, který roku 1786 zakoupil pozemek
a stavební místo pro fojtství na č. 1, s povinností šenku
panských alkoholických nápojů, správy obce a vybírání
daní. Rodina Davidova se tu udržela do konce 19. století.
Na čísle 3 byla kovárna a roku 1788 se připomíná i větrný
mlýn. Seznamy obyvatelstva pro Děrné a Kostelec z
období 1800-1804 prozrazují silný populační vývoj. Třetina
rodin měla 5-6 dětí, mnohdy i více.
Osadníci si postavili domy uprostřed svých pozemků, takže
osada má půdorys ulicový. Až do nejnovější podoby měl
Kostelec samostatné číslování i samostatné pozemkové
knihy, samosprávu představovanou fojtem, purkmistrem a
2 radními a měl i svou pečeť. V letech 1800-1805 žilo na
Kostelci ve 28 domech 183 lidí. Roku 1830 bylo zjištěno
Kostelecký větrný mlýn
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KOSTELCE V ČR

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

V České republice najdeme 24 Kostelců.
1. ZBOŘENÝ KOSTELEC, součást Týnce nad Sázavou,
260 obyvatel
2. KOSTELEC NAD ČERNÝMI LESY, 3320 obyvatel
3. KOSTELEC NAD LABEM, 2900 obyvatel
4. KOSTELEC U KŘÍŽKŮ, 400 obyvatel
5. KOSTELEC,část města Hluboká nad Vltavou, 142
obyvatel
6. KOSTELEC NAD VLTAVOU, 210 obyvatel
7. NOVÝ KOSTELEC, část obce Borotín, 42 obyvatel
8. KOSTELEC, část obce Hromnice, 25 obyvatel
9. KOSTELEC, okres Tachov, 290 obyvatel
10. BÍLÝ KOSTELEC, součást města Úštěk, 20 obyvatel
11. KOSTELEC NAD OHŘÍ, část Budyně nad Ohří, 85
obyvatel

KOSTELEC U HEŘMANOVA MĚSTCE, 266 obyvatel
VRBATŮV KOSTELEC, 410 obyvatel
KOSTELEC,součást obce Jičíněs, 70 obyvatel
ČERVENÝ KOSTELEC, 8600 obyvatel
KOSTELEC NAD ORLICÍ, 6200 obyvatel
KOSTELEC U KYJOVA, 863 obyvatel
KOSTELEC U JIHLAVY, 715 obyvatel
KOSTELEC U HOLEŠOVA, 982 obyvatel
KOSTELEC NA HANÉ, 3000 obyvatel
KOSTELEC část města Zlína, 1560 obyvatel
KOSTELEC část města Krnov, 1800 obyvatel
KOSTELEC část obce Těrlicko, 50 obyvatel

24. KOSTELEC část obce Fulnek, 98 obyvatel

Matice opavská v Děrném

Matice opavská byla spolkem, který prosazoval oprávněné
požadavky české menšiny v opavské části Slezska u
německy smýšlející společnosti i u rakouské státní moci.
Po vzniku Československa se Matice opavská stala silnou
českou národní organizací v západní části Českého
Slezska, snažící se o prosazení specifické svébytnosti
Českého Slezska a Opavy jako jejího střediska. Přípravy
na zřízení spolku Matice Opavské v Děrném započaly v
roce 1922, kdy v obci působil učitel českého jazyka Josef
Vavrečka. Založen byl však až po příchodu učitele Aloise
Kadlčíka. Ten společně s přípravným výborem zasílá v

dubnu 1923 zprávu na Zemský úřad v Opavě a na Okresní
politickou správu do Bílovce. Spolek vzniká 2. června
1923. Spolek se stává známým pořádáním kulturních a
společenských akcí – pořádáním slavností, organizací
divadelních vystoupení, ale zejména mimořádnou aktivitou
při přípravě a stavbě české školy v Děrném. Sídlem matice
se stal dům č.p. 9 na Kostelci (dnes Sokolovi). Činnost
matice byla přerušena II. světovou válkou. Po válce byly
snahy činnost matice obnovit, po únorových událostech a
převzetí moci komunistickým režimem však činnost tohoto
spolku v Děrném ustala.

Slavnostní průvod k 15. výročí založení matice
Opavské na Kostelci v roce 1938

Slezské kroje, 1. výročí založení Matice
opavské v Děrném 1924
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Plakát hasičského plesu pořádaného na Kostelci z roku 1927

Münsterův hostinec na Kostelci č.p. 1 - před
II. světovou válkou

Kaple ke cti Ježíše Krista – před stavením č.
20 (Lechovi)
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