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Děrné v novém kabátě
 Tímto titulkem se dá nazvat současné dění v Děrném. Město Fulnek bylo v letošním roce velice 
úspěšné při získání dotací, což se také výrazně projevuje v naší obci. Vedle rekonstrukce mateřské 
školy se podařilo získat dotaci na rekonstrukci kulturního domu, na zateplení a výměnu oken budovy 
osadního výboru a hasičárny a na výstavbu autobusové točny na Kostelci. Díky Vašim darům a 
s finanční pomocí města a sponzorů se podařilo zajistit opravu fasády kostela sv. Petra a Pavla. 
Protože jsme měli možnost účastnit se jednání s projektanty a vznášet připomínky k jednotlivým 
rekonstrukcím, přinášíme v tomto čísle zpravodaje podrobnější informace o jednotlivých akcích.
Vážení spoluobčané, v souvislosti s volbami do zastupitelstev měst a obcí, které se uskuteční v 
říjnu letošního roku, ukončí osadní výbor svou činnost a nově zvolené zastupitelstvo jmenuje členy 
osadního výboru pro další volební období. Proto nám dovolte, abychom Vám tímto poděkovali za 
Vaši podporu kulturních a společenských akcí a za Váš podíl na péči o naší vesnici. Poděkování 
patří také jednotlivým spolkům, které svou činností podporují kulturní a společenský život v naší 
obci.
Velký dík vyjadřujeme vedení města za investice, které směřovaly do naší obce i za podporu kulturních 
akcí. Jednotlivým zaměstnancům městského úřadu děkujeme za vstřícnost a za spolupráci při řešení 
záležitosti týkající se naši vesnice.  
Vážení spoluobčané, chceme Vás tímto také vyzvat a požádat o zapojení se do činnosti osadního 
výboru v příštím volebním období a do činnosti jednotlivých spolků.

Nejbližší kulturní a společenské akce:
13. září 2014    -  Den pro rodiny a dožínky
20. září 2014     -  Festival dechovek s MORAVANKOU, dechovým  
      orchestrem Děrničanka a Fulneckou kapelou (od  
      13:00 h ve Fulneku v sále Městského kulturního  
      centra)
22. září 2014, 18.00 hod.   -  Veřejná schůze s občany 
10. - 11. října 2014   -  Volby do zastupitelstev měst a obcí
září – říjen 2014    -  Podzimní část fotbalové soutěže mužů a žáků –  
      viz. Rozpis str. 4
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Rekonstrukce kulturního domu
Vše potřebné pro začátek prací na opravě kulturního domu je již připraveno. Práce mají začít v říjnu tak, aby plesová 
sezona mohla proběhnout již v novém. Hlavním přínosem bude celkové zateplení stavby včetně budovy hostince a 
výměna oken a dveří. V zimě letošního roku proběhla anketa, ve které se řada občanů vyslovila pro rozšíření využitelnosti 
sálu o sportovní aktivity. Po obdržení dotace pak během léta svolalo vedení Městského kulturního centra Fulnek (MKCF) 
schůzku s projektantem a s osadním výborem Děrné, během které jsme hledali vhodné technické řešení pro obojí 
využití (sport i společenské akce). Budou instalovány zatahovatelné sítě pro sport pro ochranu vybavení sálu, které ale 
zároveň nebudou bránit při jeho využití pro společenské akce. Související investicí je rekonstrukce elektroinstalace a 
vzduchotechniky v prostorách sálu. V současné době vedení MKCF řeší systém optimálního vytápění sálu.  
Plánovaný rozpočet akce dle projektové dokumentace činí 6 489 624 Kč, z toho získaná dotace 4 452 411 Kč.  
S ohledem na nutnost dopracování projektové dokumentace dle požadavků MKCF a osadního výboru bude výběrové 
řízení na zhotovitele akce probíhat v průběhu měsíce září.

Zateplení budovy osadního výboru a hasičárny
Vedení města v rámci programu snižování nákladů na provoz získalo dotaci na zateplení fasády a výměnu oken v budově 
osadního výboru. Rekonstrukce se uskuteční během podzimních měsíců. Projektovaná cena před vysoutěžením činí 1 
922 341 Kč, z toho dotace 1 469 715 Kč.  

Autobusová točna na Kostelci
Práce na stavbě autobusové točny na Kostelci začaly v srpnu. Dokončení a předání stavby je plánováno na konec září. 
Během stavby bylo nutné provést přeložku plynového vedení a vyřešit způsob svedení dešťových srážek. Stavba bude 
provedena na pozemcích města a na části pozemku pana Janeckého, který pozemek městu po zaměření skutečného 
stavu odprodá. Už v roce 2008 bylo v anketě rádia Orion přecházení silnice na zastávku na Kostelci vyhodnoceno jako 
nejrizikovější v celém kraji. Nový způsob řešení, kdy autobusy budou zajíždět mimo hlavní silnici a naše děti (ale i starší 
občané) nebudou nuceny silnici přecházet je sice dražší variantou než osvětlený přechod pro chodce, ale za to nejvíce 
bezpečným řešením. Součástí točny bude nová krytá autobusová zastávka. Vedení města již projednalo s dopravci tuto 
situaci a od zprovoznění točny budou již autobusové linky v obou směrech využívat tuto novou zastávku.
Vysoutěžená cena akce 1 726 436 Kč, dotace 85 % uznatelných nákladů (předpoklad 1 467 000 Kč).

Rekonstrukce mateřské školy v Děrném
V červnu letošního roku začala plánovaná rekonstrukce mateřské školy. K původně plánovanému zateplení fasády a 
celkové rekonstrukci střechy přibyly také práce v interiéru. Došlo k výměně elektroinstalace v celé budově, k výměně 
rozvodů vody a topení (s výměnou kotle za plynový), k vytvoření nové místnosti (herny) v přízemí v prostorách bývalé 
pošty a samozřejmě k nové výmalbě všech prostor. Vybavení školky bylo přesunuto během rekonstrukce do sálu 
kulturního domu. Vedení MŠ děkuje rodičům za pomoc při stěhování nábytku. Před zahájením prací svolalo vedení 
města schůzku s veřejností, na které se řešil vzhled fasády. Osadní výbor poté vyzval veřejnost k zapojení se a k 
vytvoření dalších návrhů fasády. Z velkého množství návrhů, do kterého přispěly svými nápady také děti, byl zvolen 
ten spíše konzervativnější, který dnes můžete spatřit na nově otevřené školce. Během rekonstrukce střechy došlo k 
zatečení srážkové vody do budovy a k poškození stropů v 1. patře.  Vedení města dohodlo s provádějící firmou opravu 
poškozených stropů. Opravu stropů provedla tato firma na své náklady. 
Plánovaný rozpočet akce je 2 442 454 Kč, přičemž dotace činila 864 668 Kč.  

Oprava fasády kostela sv. Petra a Pavla
Během září dojde k opravě fasády kostela sv. Petra a Pavla v Děrném. Budou opraveny opadané římsy na věži, provede 
se celkové očištění fasády tlakovou vodou, penetrace a nový nátěr včetně opravy soklu.  Současná míra poškození 
umožňuje  opravovat za pomocí horolezecké techniky. Se zhoršujícím se stavem by se v budoucnu muselo stavět 
lešení, což by náklady výrazně zvýšilo. Římskokatolická farnost Fulnek děkuje Vám všem, kteří jste přispěli (nebo 
ještě přispějete) na opravu fasády. Poděkování za finanční podporu patří také Biskupství ostravsko-opavskému, Městu 
Fulnek, firmě VVM IPSO s.r.o. a firmě NC-LINE Suchdol nad Odrou.
Celková částka činí 180 000,- Kč. 
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Co se za uplynulé čtyři roky nepodařilo:
Rekonstrukce malého hřiště za obchodem
V průběhu minulých let město Fulnek třikrát žádalo o dotaci 
na rekonstrukci malého hřiště u Nadačního fondu OKD. 
V roce 2013 bylo žádosti vyhověno, ale dotovaná částka 
činila pouze cca. 150 000 Kč z celkové částky přesahující 
1 mil. Kč. Při podrobném zpracování dokumentace bylo 
zjištěno, že pod hřištěm vede vodovodní řad a bude nutné 
před rekonstrukcí potrubí přeložit, což samozřejmě zvýší 
náklady. Po úpravách projektové dokumentace Nadační 
fond OKD stáhnul již přislíbenou dotaci. V současnosti je 

zpracována nová projektová dokumentace na rekonstrukci 
malého hřiště a na úpravu prostoru před prodejnou. 
Městu se podařilo získat do svého vlastnictví pozemky 
před prodejnou a v současné době usiluje i o převedení 
pozemků pod přístupovými chodníky k prodejně, které nyní 
patří Úřadu pro zatupování státu ve věcech majetkových, 
aby mohlo opravit rozpadající se schody, protože současný 
vlastník na výzvy k opravě nereaguje.

Rekonstrukce oplocení sportoviště 
Již v roce 2011 byl vypracován projekt na rekonstrukci 
oplocení fotbalového hřiště. Opakovaně byla podána 
žádost o dotaci na Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy, která by činila 50 % nákladů, zbylých 50 % 

by hradilo ze svého rozpočtu Město Fulnek. Město Fulnek 
do dnešního dne neobdrželo informaci o akceptaci či 
zamítnutí žádosti.

Vybudování chodníku z Děrného do Fulneku
Od roku 2008 se snažíme zajistit náhradu chodníku do 
Fulneku. Před volbami v roce 2010 proběhlo jednání 
s vlastníky, se kterými se město Fulnek nedokázalo 
dohodnout na odkoupení 4 m širokého pruhu pozemku 
podél silnice. V následujících letech se začal zpracovávat 
plán komplexních pozemkových úprav, který má mj. za 
úkol zabezpečit majitelům přístup na své pozemky (přístup 
na některé pozemky byl ztracen např. stavbou přivaděče). 
Tato situace nastala i u pozemků okolo cesty z Děrného 

do Fulneku, proto jsme naléhali, aby přístupová cesta 
(polní cesta) byla provedena podél stávající silnice, a 
mohla být využita při cestě chodců do Fulneku. Nyní tedy 
očekáváme, až nové pozemkové úpravy vejdou v platnost 
a bude jasné rozmístění cest, abychom mohli v chodníku 
pro pěší navázat, a propojit tak chodník ke Stodole, podél 
silnice na Děrné, přes most nad přivaděčem, kolem Boží 
muky alespoň se vstupem na fotbalové hřiště.   

Na tomto místě přinášíme seznam akcí, které proběhly v minulých čtyřech letech nebo 
se uskuteční do konce tohoto roku v naší obci. Všechny akce proběhly v úzké spolupráci 
města Fulnek, organizací poskytujících dotace, vlastníků staveb, osadního výboru a občanů 
Děrného, za což Vám patří poděkování.
•	 Akce města:
•	 oprava odpadního potrubí kulturního domu – provedla 

Nosta a.s.
•	 rekonstrukce veřejného osvětlení – provedl ČEZ a.s.
•	 rekonstrukce veřejného rozhlasu – provedl 

EMPEMONT Valašské Meziříčí.
•	 rekonstrukce budovy mateřské školy Děrné  - provedlo 

sdružení  BDSTAV MORAVA – KERNBACH 
•	 rekonstrukce budovy kulturního domu  – před 

vysoutěžením
•	 zateplení a výměna oken budovy hasičárny  – před 

vysoutěžením
•	 - odvodnění hasičárny   - firma Černoch Suchdol nad 

Odrou
•	 stavba autobusové točny na Kostelci  - provádí 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 
•	 rekonstrukce kamenného kříže u Berků na Kostelci 

(město Fulnek + p. Šmeidler)

•	 Akce Římskokatolické farnosti Fulnek v Děrném:
•	 rekonstrukce varhan v kostele sv. Petra a Pavla  – 

provedla Varhanářská dílna Kánský – Brachtl 
•	 oprava fasády kostela sv. Petra a Pavla – provede IZO-

NA-STA s.r.o.
•	 projektová dokumentace opravy schodiště ke hřbitovu 

– provedla Ing. Jitka Krčmářová
•	 Ostatní:
•	 oprava fasády místní prodejny (COOP Nový Jičín) – 

provedl COOP Nový Jičín
•	 instalace záchytných žlabů v ulici u Krystků (osadní 

výbor Děrné)
•	 stavba zábradlí v uličce u Vrabců (osadní výbor Děrné)
•	 oprava schodiště na sportovišti TJ Děrné (TJ Děrné 

vlastním nákladem)
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Vydal Osadní výbor v Děrném ve spolupráci s MKC Fulnek
Kontakt: oa_derne@centrum.cz, www.derne.cz

Rozpis utkání fotbalových družstev - podzim 2014

Poděkování J. Pavlíčkovi
Na tomto místě bychom rádi 
poděkovali panu Josefu Pavlíčkovi, 
který nám již několikrát pomohl při 
opravě památek v naší obci. V rámci 
oprav kostela sv. Petra a Pavla v 
Děrném se také připravuje renovace 
schodiště a vstupní brány ke kostelu 
(hřbitovu). Projektovou dokumentaci 
zpracovala Ing. Krčmářová. Odborné 
posouzení stavby a jednání s 
památkovým úřadem vedl pan Josef 
Pavlíček, za což mu patří velký dík.

Letecko-modelářský 
klub Děrné
otevírá od nového školního roku 
kroužek pro děti. Děti se pod vedením 
zkušených vedoucích Zbyňka 
Šmeidlera a Martina Sokola seznámí 
s postupem stavby plastikových 
modelů. Kroužek bude probíhat vždy 
v neděli od 9.30 do 11.30 hod v 
klubovně na hřišti. Zvány jsou všechny 
děti ve věku od 2. třídy základní školy 
a starší. Prosíme rodiče, aby na první 
schůzku doprovodily své děti, kde jim 
budou předány podrobné informace.


