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DRN PROSINEC 2019

ZPRAVODAJ OSADNÍHO VÝBORU DĚRNÉ

Vážení občané,
každý rok přináší něco nového  
a odnáší něco starého. Některé roky 
jsou prosluněné, a jiné propršené. Někdy 
se nemůžeme sněhu zbavit, a někdy se 
zase sněhu nemůžeme dočkat. Spousta 
tradičních akcí se na vesnici stále udržuje, 
a některé, byť jsou oblíbené, není možné 
s dalšími aktuálními akcemi skloubit  
a v některý rok se prostě některá akce 
vynechá. Přesto se toho v naší vesnici 
letos událo mnoho, za což děkujeme 

všem spolkům a dobrovolníkům, kteří 
tyto aktivity organizují a přispívají  
k vědomí obecní pospolitosti - že totiž 
jen nepřespáváme každý ve svém domě  
a nestaráme se jen o vlastní zahrádku, ale 
že také spoluvytváříme společenský život 
v naší obci.  Všem vám, kteří na akce 
chodíte, děkujeme za účast a podporu, 
protože bez vás nejde akce tvořit.
Věříme, že se vám podařilo nakoupit vše 
potřebné, uklidit a naladit se na sváteční 

atmosféru Vánoc. Přejeme vám, ať si  
v těchto dnech najdete čas na své blízké 
- při stolní hře, skleničce vína, štamprli či 
dobrého čaje. Ať vás v příštím roce provází 
Boží požehnání, abyste mohli dělat to, co 
prospěje vám i lidem okolo vás.

Těšíme se na vás na Silvestra v 17 hodin 
na návsi u obchodu, kde bude probíhat 
ohňostroj a kde se zahřejeme teplým 
čajem nebo svařákem.

Děrné žije bohatým spolkovým životem. 
Osadní výbor se snaží spolupracovat se 
všemi spolky a z příspěvku pro osadní 
výbor, schváleného městem, finančně 
podporovat takové aktivity, které by se bez 
této podpory neobešly - viz strana 2. 
Tento „rok na vsi“ hasiči zahájili svým 
plesem, se školkou připravili kácení 
máje, s dobrovolníky provedli úklid obce 
na Den Země a na silvestrovský večer 
už připravují ohňostroj s nezbytným 
svařákem a teplým čajem. Myslivci kromě 
tradičního plesu a akcí na myslivecké 
chatě s výtečnými pokrmy ze zvěřiny letos 
v červnu uspořádali myslivecké odpoledne 
s oslavou dne dětí. Členové TJ Děrné se 

příkladně starají o zdravý pohyb (nejen) 
dětí, modeláři zase o jejich šikovnost  
a zručnost. Paní učitelky ze školky a rodiče 
dětí pořádají na začátku roku – v širokém 
okolí oblíbený – maškarní ples a na 
počátku adventu akci rozsvícení vánočního 
stromu a Karlštejna na zahradě školky. 
Spolek Matice děrenská a kostelecká se 
pak stará o zdárný průběh Končin – jak  
o tradiční dopolední program před 
kulturním domem, tak i o průvod maškar 
po vesnici až po bohatý večerní program 
na sále. V září zase organizuje tradiční 
dožínky. Společně slavíme i pouť ke sv. 
Petru a Pavlu na konci června – s koláčky  
a s dechovkou. Dechová hudba Děrničanka 

rovněž hraje při květnové připomínce 
osvobození naší obce, na dožínkách i na 
různých koncertech mimo Děrné. Osadní 
výbor také pomáhá na vesnici udržet 
drobné lidové tradice, jako je velikonoční 
klapotání, úklid obce, putování Mikuláše 
po vesnici nebo květnové připomínky 
osvobození obce. Na konci listopadu pak 
pozval do děrenského kulturního domu 
divadelní soubor Odřivous z Bílovce  
s komedií „Kurz efektivního rodičovství“. 
Kromě toho spolupořádá veřejné schůze 
pro občany a navrhuje městu větší či 
menší investiční akce na území obce, 
upozorňuje na potřebné opravy a údržbu 
a informuje občany o dění na vsi.

Krátké ohlédnutí za rokem 2019

Vážení spoluobčané, přejeme vám a vašim blízkým pokojné prožití vánočních svátků a v novém roce 
2020 pevné zdraví, Boží požehnání a spokojený život v naší vesnici. 

Nejbližší kulturní a společenské akce:  
24. 12.   2019 (úterý)  Slavnost Narození Páně – „půlnoční“ mše sv. kostel sv. Petra a Pavla Děrné od 22:00
25. 12.   2019 (středa) Štěpánská diskotéka    KD Děrné 20:00 
31. 12.   2019 (úterý) Silvestrovský ohňostroj    na návsi 17:00 
  3.   1.   2020 (pátek) Tříkrálová sbírka     od 16:00 
18.   1.   2020 (sobota) Hasičský ples     KD Děrné 20:00 
  1.   2.   2020 (sobota) Maškarní ples mateřské školy   KD Děrné 14:00 
  8.   2.   2020 (sobota) Myslivecký ples     KD Děrné 20:00 
22.   2.   2020 (sobota) Končiny      průvod masek, pochování basy
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Děkujeme městu Fulnek, že nadále 
podporuje aktivity občanů v místních 
částech. Letošní alokovaná částka  
v rozpočtu města pro OV Děrné zůstala ve 
výši 34 000 Kč.

Částka je stanovena dle počtu obyvatel 
v jednotlivých částech města. Částka pro 
OV Děrné je stanovena dle počtu obyvatel 
v Děrném a na Kostelci. Prostředky jsou 
určeny pouze pro pořádání kulturních, 
sportovních a společenských akcí. 
Finanční prostředky jsou vypláceny na 
základě předložení a schválení faktury 
či účetního dokladu příslušným odborem 
městského úřadu. Předfinancování 
akce probíhá ze soukromých prostředků 

nebo ve spolupráci s jednotlivými 
spolupořádajícími spolky.
Čerpání v roce 2019:
• 2. 3. 2019 – Masopustní průvod 

(zapůjčení kostýmů) 3.000 Kč
• 10. 4. 2019 – Veřejná schůze  

(občerstvení) 125 Kč
• 18. - 20. 4. 2019 – Velikonoční 

klapotání (odměny pro děti - 
sladkosti) 501 Kč

• 16. 4. 2019 - Ukliďme Česko 
(odměna pro děti - sladkosti) 178 Kč

• 6. 5. 2019 - Osvobození obce (DH 
Děrničanka) 900 Kč

• 1. 6. 2019 – Den dětí s myslivci 
(skákací hrad) 2.300 Kč

• 30. 6. 2019 - Pouť ke sv. Petru  

a Pavlu  (DH Děrničanka, pronájem 
sálu) 3.200 Kč

• 12. 10. 2019 - Dožínky (DH 
Děrničanka) 5.000 Kč

• 22. 11. 2019 – Rozsvícení vánočního 
stromu (instalace) 5.295 Kč

• 24. 11. 2019 - divadelní  představení 
(divadelní soubor) 5.000 Kč

• 6. 12. 2019 - Mikuláš  (sladkosti pro 
děti) 810 Kč

• 20. 12. 2019 - DRN vánoční (tisk) 
2.200 Kč 

• 20. 12. 2019 - Webhosting (www.
derne.cz pro rok 2020) 1.700 Kč

• Silvestrovský ohňostroj 3.750 Kč
• Celkem vyčerpáno 33 959 Kč

Martin Chrástek, předseda OV Děrné

Osadní výbor Děrné je zřízen 
Zastupitelstvem města Fulneku. Pro 
volební období 2018-2022 byli do OV 
Děrné zvoleni tito zástupci občanů:
• Martin Chrástek – předseda

• Jaromíra Krampotová
• Radovan Kneifl
• František Brož ml.
• Jiří Šichor
• Jiří Svobodník

• Zdeněk Gold ml.

V případě dotazu oslovte někoho  
z členů osobně nebo využijte kontaktní 
email: oa_derne@centrum.cz

V letošním a příštím roce probíhá 
velká rekonstrukce farního kostela 
Nejsvětější Trojice ve Fulneku. Máte 
proto jedinečnou příležitost oslavit 
narození dítěte Ježíše na Štědrý 
večer na „půlnoční“ mši svaté přímo  
v Děrném!
• 22. 12. neděle - 4. neděle adventní – 

Děrné 8:00 h
• 24. 12. úterý - Štědrý den:

• 16:00 kostel svatého Josefa Fulnek 

– mše z vigilie Narození Páně
• 22:00 kostel svatého Petra a Pavla 
Děrné – „půlnoční“
• 24:00 kostel svatého Jana Křtitele 
Lukavec - „půlnoční“ 

• 25. 12. středa - Slavnost Narození 
Páně – Děrné 8:00 h

• 26. 12. čtvrtek - Svátek svatého 
Štěpána – Děrné 8:00 h

• 29. 12. neděle - Svátek Svaté rodiny 
– Děrné 8:00 h

• 31.12. úterý – Svátek sv. Silvestra 
•  15:00 kostel svatého Josefa Fulnek
• 23:00 kostel Nanebevzetí Panny 
Marie Jerlochovice

• 1. 1. středa – Slavnost Matky Boží 
Panny Marie – Děrné 8:00 h

O nedělích a svátečních dnech (vyjma 
Silvestra a Štědrého dnu) se mše svaté 
ve Fulneku konají v 9:00 h v bývalém 
kapucínském kostele sv. Josefa.

Už od doby Karla IV. mají v českých zemích 
dlouhou tradici tzv. adventní „roráty“. Jde  
o ranní mše, kdy lidé ještě za tmy přicházejí 
do kostela, děti berou lucerničky a všichni 
zpívají písně o příchodu dítěte Ježíše na 
tento svět o Vánocích. V minulých letech 
se roráty slavily ve farním kostele večer -
jako mše svaté, uzpůsobené pro děti, 
s  tematickou divadelním vsuvkou na 
pokračování.
Letos jsme se vrátili k  původnímu 
rannímu času. Kostel v  Děrném tak byl 

každou středu od 6.45 h zevnitř osvícen 
lucerničkami dětí, které překonaly sladký 
ranní spánek a dorazily do kostela na 
rorátní mši sv. Na posilnění na cestu do 
školy či do školky pak dostaly po mši 
sv. hrnek kakaa a buchtu. Děkujeme 
maminkám za přípravu kakaa a buchet 
pro děti a rodičům za povzbuzení svých 
ratolestí, aby o něco dříve vstaly, a mohly 
si takto tradičně-netradičně prožít adventní 
dobu očekávání na Vánoce, jak to dělávali 
jejich prarodiče a praprarodiče.

Čerpání prostředků OV Děrné v roce 2019

Činnost osadního výboru

Vánoční pořad bohoslužeb

Tradičně netradiční roráty v Děrném
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Vážení spoluobčané, 
už podruhé se na vás obracím se 
shrnutím činnosti spolku Matice děrenská 
a kostelecká. Stejně jako v loňském roce 
jsme se zaměřili na organizaci kulturních 
a společenských akcí v  naší obci, což je  
i hlavním předmětem naší činnosti.
Stěžejními akcemi, na kterých se členové 
spolku podíleli v roce 2019, byly tradiční 
Končiny, Dožínky, vynášení Morany atd. 
Také jsme dokončili vyhlídku v Hlubokém, 
která se díky své poloze a krásnému 
výhledu stala oblíbeným cílem vycházek 
a posezení nejen pro obyvatele naší 

vesnice. V roce 2019 jsme bohužel –  
z důvodu nemožnosti najít vhodný termín 
– nebyli schopni zorganizovat již tradiční 
„Děrné střed Fest“, který byl odložen 
na příští rok. O výsledku činnosti spolku 
za rok 2019 vás budu informovat na 
příští členské schůzi, zpráva bude také 
zveřejněna na webových stránkách obce.  
Vážení spoluobčané, přijměte prosím ještě 
jednou poděkování za vaši podporu během 
pořádaných akcí. Bez vás a vaší pomoci 
by to nešlo.  Touto cestou bych vás již chtěl 
pozvat na další Končiny, které proběhnou 
22. února 2020. Protože chceme stále 

dodržovat masopustní tradice, zveme 
vás všechny do masopustního průvodu, 
tradiční masky pro vás zajistíme.
Do nadcházejícího období vám a vašim 
rodinám přeji pokojné prožití vánočních 
svátků a také zdraví a mnoho úspěchů  
v nadcházejícím roce. Členům spolku 
děkuji za aktivní účast při organizaci akcí. 
Všem spolkům, organizátorům plesů  
a kulturních akcí přeji hojnou účast, 
příznivé počasí a těším se na co nejširší 
spolupráci v roce 2020.                                        

Radovan Kneifl

Také v roce 2019 Děrničanka hrála k tanci 
či poslechu, kde to jen šlo. V Děrném 
nezanedbala tradiční akce – březnový 
masopust, červnovou pouť či říjnové 
dožínky. Třikrát zahrála lázeňským 
švihákům a jejich dámám – dvakrát  
v Klimkovicích a v červnu v Teplicích 
nad Bečvou. A muzikanti také odehráli 
tři koncerty ve Fulneku – v červnu na Dni 
matek a na Dni města Fulneku a v září 
pak na Odpoledne s dechovkou – spolu  
s Dechovou hudbou Záhořané z Prostřední 
Bečvy.
Jedním z důležitých momentů roku byla 
svatba zpěváka Jirky Dubce 17. 8. 2019 
v Tatenici na česko-moravském pomezí. 
A jeho domovská kapela Děrničanka  
u toho nesměla chybět. Zahrála v menším 
obsazení před svatebním obřadem, 

pak celá kapela po obřadu a následně 
na hostině v kulturním domě v Sázavě.  
A protože s námi Jirka po svatbě zpívá 
čím dál méně, podařilo se do kapely 
„draftovat“ dalšího zpěváka Radima 
Krále z Jindřichova, vystupujícího rovněž  
v myslivecké kapele Markazíni. A rovněž 

jsme rozšířili okruh zpěvaček o Janu 
Divincovou z Fulneku…
Máte se tedy v novém roce 2020 na co 
těšit! Pokojné prožití vánočních svátků  
a vše dobré v novém roce 2020 vám přeje 
Děrničanka.

Jiří Svobodník

Matice děrenská a kostelecká

Desatero akcí v roce 2019 – Děrničanka ani letos nezahálela

 

Sobota 1. února 2020 

    

  od 14. 00 hodin 

  

v sále Kulturního domu 

    

v Děrné m 

  

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLE S 

  

Srdečně vás zvou rodiče a přátelé Mateřské školy Děrn é 
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V jarní části sezóny Děrné reprezentovaly 
celkem 3 celky: družstvo mladších žáků, 
družstvo dorostu a družstvo mužů, hrající 
pod hlavičkou Fulnek B. Zápasy jarní 
sezóny se v převážné většině odehrávaly 
z důvodu probíhající rekonstrukce 
(zejména pak kvůli zacelení trávníku) na 
hřišti ve Fulneku. Ke konci jarní sezóny se 
již všechna družstva přesunula na tréninky 
do Děrného, a dokonce se v Děrném 
odehrála také poslední mistrovské utkání. 
Družstvo mužů vedené trenérem 
Jaroslavem Šestákem zakončilo jarní 
sezónu na hezké 5. příčce s 46 body a se 
skórem 69:60. Družstvo dorostu odehrálo 
jarní sezónu (stejně jako podzimní) 
tréninkově – z důvodu neaktivní okresní 
soutěže – a zúčastnilo se halového 
turnaje v Odrách. Družstvo dorostu vedli 
trenéři Jan Baláš, Martin Brož a Martin 
Schoppik. Starší žáci Děrného vedení 
Petrem Pazderou a Miroslavem Krystkem 
zakončili jaro na pěkném 6. místě se 
skórem 24:81.
Podzimní sezóna ročníku 2019/2020 
se již celá odehrála na hřišti v Děrném, 
včetně tréninkových jednotek. I přes 
velkou zátěž trávník držel a v dostatečné 
kvalitě vydržel až do konce podzimní 
části sezóny. Zato výsledky mužů, kteří 
sezónu začali opět pod hlavičkou Fulneku 
B s trenérem Jaroslavem Šestákem, byly 
jako na houpačce. Muži nakonec zakončili 
podzimní část na 12. místě se skórem 
35:32 a ziskem 14 bodů. Dorostenci 
zahájili sezónu ve společném družstvu  
s Fulnekem a s nezměněným trenérským 
týmem v okresní soutěži a celkem si za 
podzim připsali 11 bodů a drží se skórem 

28:37 zatím páté místo. Dalším týmem, 
který na podzim odehrál svou část sezóny, 
je tým žáků, kteří ve své soutěži získali 
prozatím 11 bodů a se skórem 38:19 se 
nacházejí na 3. místě tabulky.
Velkým úspěchem naší „fotbalové 
akademie“ však v tomto roce bylo 
vytvoření družstva budoucích hvězd  
v podobě starší přípravky. Děti pravidelně 
trénovaly pod trenéry Petrem Mocem  
a Petrem Daňou a jezdily sbírat zkušenosti 
na různých halových turnajích. V dalším 
roce jim přejeme hodně fotbalových 
úspěchů a hlavně radosti ze hry.
Velice si vážíme podpory ze strany 

fanoušků, kteří pravidelně a ve vysokém 
počtu navštěvují domácí zápasy nejen 
mužů, dále děkujeme partnerům za 
finanční či věcné dary, a hlavně městu 
Fulnek, které finančně podporuje fotbal 
v Děrném a zvelebuje samotný areál 
fotbalového hřiště. Děkujeme také 
trenérům a všem těm, kteří se podílejí na 
rozvoji fotbalu v Děrném.
Jak mohou občané projíždějící okolo 
hřiště vidět, město Fulnek dokončuje nové 
oplocení celého areálu, které opět zvýší 
bezpečnost areálu i fotbalistů, kteří zde 
pravidelně trénují a hrají. Oplocení z 3D 
pletiva esteticky zkrášlí náš krásný areál  
a určitě návštěvníkům ještě zlepší zážitek  
z návštěvy fotbalových utkání. Do 
budoucna město také plánuje opravu 
budov v areálu hřiště. 
Těšíme se na vás v jarní části sezóny, 
přejeme mnoho dárků pod stromečkem, 
vše nejlepší do nového roku, pohodu, 
zdraví a klid. A případně naviděnou na 
Štěpánské diskotéce 25. prosince.

Zdeněk Gold a František Brož, TJ Děrné

TJ Děrné hledá správce 
fotbalového areálu. 

V případě zájmu kontaktujte  
Petra Pazderu nebo 

Petra Daňu.

Ohlédnutí za rokem 2019 ve fotbale
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Naše Sdružení dobrovolných hasičů 
(SDH) se každoročně zapojuje do 
kulturního dění v naší obci - pořádáme 
akce pro děti i dospělé samostatně  
i společně s MŠ Děrné, osadním výborem 
Děrné a Maticí děrenskou a kosteleckou.
Pořádáme hasičský ples, účastníme se 
mše svaté v místním kostele sv. Petra 
a Pavla o svátku patrona hasičů sv. 
Floriána, kdy vzpomeneme na naše 
zemřelé hasiče. Společně s osadním 
výborem jsme uctili památku padlých  
u našeho pomníku v Děrném. 
S mateřskou školkou jsme připravili kácení 
máje s dětským dnem na myslivecké 
chatě a rozsvěcení vánočního stromu, 
na konci roku pořádáme silvestrovský 
ohňostroj; tyto akce jsou podpořeny 
grantem města Fulnek. Spolupracujeme 

také při tradičních končinách. Po celý 
rok se věnujeme mladým hasičům (MH) 
- trénujeme družstvo mladších a starších 
MH, ale i družstvo žen a mužů. Účastnili 
jsme se soutěží v požárním sportu  
a letošní sportovní sezóna byla úspěšná. 
Mladí hasiči si za celou sezónu vybojovali 
medaile a poháry za první, druhé a třetí 
místa. V letošní sezóně přidali do sbírky 
pět pohárů. Družstvo žen v letošním roce 
opět zvítězilo ve Fulneckém okrsku, a tím 
obhájilo již počtvrté v řadě putovní pohár. 
Muži skončili na třetím místě. 
S mladými hasiči nejezdíme jen po 
soutěžích, ale zapojují se i do jiných 
aktivit, jako je každoroční úklid naší obce 

nebo prodej kytiček pro Ligu proti rakovině 
nebo Mikuláš. Za jejich snahu a úsilí 
nejen v požárním sportu jsou odměněni 
víkendovým soustředěním, které se 
letos konalo v Karlově pod Pradědem,  
a výletem do ZOO Lešná.
Máme aktivní zásahovou jednotku 
dobrovolných hasičů, která i tento rok 
vyjížděla k zásahům a technické pomoci. 
Chtěli bychom poděkovat sponzorům: 
ZD Vrchovina, VVM IPSO Fulnek, 
městu Fulnek, fa Zakkrastav s.r.o., kteří 
nás podporují v hasičském sportu a ve 
volnočasových aktivitách. 
Poděkování patří nejen našim členům, 
ale i rodičům, kteří jsou ochotni pomáhat 
při akcích a věnovat svůj volný čas. 
Dále vedoucím mladých hasičů za 
jejich práci s dětmi v letošní sezóně.  
A v neposlední řadě výjezdové jednotce 
svazu dobrovolných hasičů za jejich práci 
při výjezdech a zásazích.
Přejeme do Nového roku 2020 našim 
sponzorům, členům SDH a spoluobčanům 
spoustu krásných dnů plných klidu, bez 
stresu a spěchu, zdraví, pohodu.
Poslední akcí letošního roku bude 
Silvestrovský ohňostroj 31. 12. 2019  
v 17.00 h v Děrném na návsi  
u vánočního stromu.
Tímto vás srdečně zveme rozloučit se  
s rokem 2019 a přivítat společně Nový rok 
2020. 

 Jaromíra Krampotová, SDH Děrné

Ohlédnutí za letošním rokem 2019 - Hasiči Děrné
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Letošní rok začal u myslivců přípravou 
tradičního plesu, který se konal v sobotu 
16. února a stál za to. Hosté, kterých bylo 
něco málo přes tři sta, sledovali letecké 
ukázky dravců, tančili pod taktovkou 
kapely TNT nebo mohli vyhrát v tombole, 
která čítala okolo dvou set cen. Celý večer 
si jistě všichni užili až do konce. 
Z pohledu myslivosti v zimních měsících 
probíhá intenzivní starost o zvěř 
přikrmováním. Na jednu stranu poslední 
zimy zvěři přejí – nejsou vysoké mrazy 
a dlouhodobé sněhové pokrývky, na 
druhou stranu přejí také škůdcům, kterých 
každoročně přibývá. Známá je například 
kauza s přemnožením hrabošů.
S jarními měsíci dochází k povinné 
údržbě mysliveckých zařízení v honitbě, 
opravy krmelců, žebříků, „odzimování“ 
myslivecké chaty, která následně po 
celý rok slouží pro různé oslavy a 
akce, které pořádají nejen myslivci, ale  
i ostatní spolky z Děrného. Pro myslivce 
je důležitý také pojem „myslivecký rok“, 
který končí březnem a začíná v dubnu. 
Na konci mysliveckého roku se vždy 
bilancuje, hodnotí, pořádá se výroční 
schůze a plánuje se činnost do dalšího 
mysliveckého roku. S tím také souvisí plán 
lovu, který se odvíjí od počtu spárkaté 
zvěře v honitbě, která má zákonem dané 
normované stavy. Od května začíná 
průběrný odstřel srnců. A díky plnění 
plánu lovu mohou myslivci pro veřejnost 
uspořádat myslivecké hody, které jsou 
velmi oblíbené i díky tomu, že se snaží 
veřejnosti uspořádat zábavné odpoledne 
s dětským programem, skákacími hrady, 

odpolední živou hudbou a dalšími 
atrakcemi. Už teď plánují myslivci na příští 
rok na jedno z mysliveckých odpolední 
ukázku našeho největšího dravce – orla. 
Budeme se tedy mít na co těšit! Počet  
a termíny mysliveckých hodů vždy závisí 
na obsazenosti chaty a množství zvěřiny, 
nelze tak s jistotou určit datum dostatečně 
do budoucna. V letních měsících myslivci 
již začínají myslet na zimu, na období 
pro zvěř obtížné, proto se střádá krmivo 
vhodné pro přikrmování – obilí, seno  
a v dalších měsících například kaštany.  
Podzim se nese ve znamení společných 
lovů, jedná se o tzv. vrchol lovecké 
sezóny. Obecně lze tedy slyšet střelbu – 
zpočátku od rybníků, kde se loví kačeny 
či husy, poté z lesních a polních porostů. 
Společné lovy nejsou jen společenskou 
událostí, ale také užitečným prostředkem 
pro plnění plánu lovu zvěře, která by se 
bez toho dále přemnožovala. Zejména to 
platí o zvěři černé – divokém praseti. Naše 
honitba v Děrném, která má přibližně 1030 
ha, se potýká s vyšším počtem zejména 
srnčí zvěře, kterou se myslivci snaží držet 
v takových stavech, aby nedocházelo 
k významným škodám, které zvěř 
způsobuje na lesních i polních porostech. 
Důležitý je také lov divokých prasat, která 
se do naší honitby dostávají z okolních 
větších lesních honiteb, zejména v období 
zemědělské produktivity. Polní plodiny jako 
kukuřice či obilí jsou jim velkým lákadlem. 
V poslední době jsou v naší honitbě často 
viděnou zvěří také jelen či daněk. 
V letošním roce došlo k instalaci 
informačních cedulí u důležitých lesních 

a polních cest, které informují návštěvníky 
o zásadách správného chování v lese. 
Velkým nešvarem posledních let jsou 
motorkáři a volně pobíhající psi, kteří 
nahánějí zvěř. Pro zvěř je nejdůležitější, 
aby nebyla rušena v období kladení 
mláďat a hnízdění (březen až červen)  
a také v zimních měsících.
Přijměte naše pozvání na myslivecký 
ples, který proběhne v sobotu 8. února 
2020 v sále KD Děrné. K poslechu  
a tanci zahraje opět osvědčená kapela 
TNT. Pro návštěvníky bude připravena 
bohatá tombola a zvěřinová večeře. 
Více v plakátku na poslední straně. 
Za celý myslivecký spolek přeji všem 
krásné prožití vánočních svátků, bohatého 
Ježíška a úspěšný vstup do nového roku 
ve zdraví.

F. Brož ml., Myslivecký spolek Děrné

Rok 2019 u myslivců



7

www.derne.cz DRN Prosinec 2019

Od začátku adventu stojí opět uprostřed 
Děrného betlémská stáj, ve které se každý 
den objevovala nová část vánočního 
příběhu na pokračování. Ten si mohly číst 
nejen děti ze školky, ale všichni, kteří šli 
okolo, anebo cíleně na procházku. Každou 
neděli až do Vánoc zde rovněž přibývalo 

světlo svící, které s nadějí upozorňovaly 
na to, že na konci temných adventní dní 
zazáří a vyjde pravé Světlo, díky kterému 
už tma nebude tak temná... 
Zatím je stáj prázdná, ale o Vánocích 
se v jesličkách objeví malý Ježíšek a 
letos poprvé také soška Marie s Josefem  

v životní velikosti. 
Kéž nám všem i tato drobná novinka 
pomůže prožít krásné Vánoce  
a zpříjemní procházky s rodinou a blízkými  
v neobyčejném vánočním čase.

 
Lenka Daňová, K Pramenům, z.s.

V souvislosti s platností nového jízdního řádu dochází od 15. 12. 2019 k těmto změnám:

Na lince 624 Fulnek-Bílovec přes 
zastávku Fulnek, Děrné, střed byly  
z důvodu nevytíženosti zrušeny poslední 
noční spoje, a to v pracovních dnech  
i o víkendech: jedná se o spoje od Bílovce 
na Fulnek s odjezdem 22.11 h a spoje  
z Fulneku na Bílovec s odjezdem 22.45 h 
ze zastávky Fulnek, Děrné, střed. Ostatní 
spoje jezdí přes zastávku Fulnek, Děrné, 
střed beze změny.

Na zastávce Fulnek, Děrné, rozc. 
(Kostelec) dochází k těmto změnám:
• stejně jako na zastávce Děrné střed: 

na lince 624 je zrušen spoj směr 
Bílovec s odjezdem v 22.13 h a směr 
Fulnek s odjezdem v 22.42 h ze 
zastávky Fulnek, Děrné, rozc.

• upozorňujeme, že během vánočních 
svátků dochází k omezení provozu 
autobusové dopravy na lince 678 z/do 

Ostravy a na lince 613 z/do Studénky 
– nejezdí některé večerní (či brzké 
ranní spoje) ve dnech 24.12., 25.12., 
31. 12. 2019 a 1. 1. 2020. Informace 
o provozu v těchto dnech sledujte 
na www.idos.cz 

Betlémská stáj

Změny jízdního řádu

624
884624

Fulnek-Fulnek, Děrné-Fulnek, Jílovec-Bílovec Platí od 15.12.2019 do 12.12.2020

Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje

Přepravu zajišťuje: Transdev Morava s.r.o., Bozděchova 567/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, provozovna Ostrava, tel. +420 597 608 508, www.transdev.cz, morava@transdev.com
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X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu

+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
D zastávka jen na znamení nebo požádání

H spoj s bezbariérově přístupným vozidlem x zastávka s možností přestupu na železniční 
dopravu

30 nejede 24.12.19
A spoj 1 Tč 2: spoj 1 vyčká v zastávce Fulnek,žel.st. příjezdu spoje 2 linky 882614 nejvýše 3 minut
B spoj 3 Tč 8: na spoj 3 navazuje v zastávce Bílovec,žel.st. spoj 53 linky 884678 do Ostravy
A spoj 6 Tč 8: spoj 6 vyčká v zastávce Bílovec,žel.st. příjezdu spoje 12 linky 903678 nejvýše 3 minut
A spoj 10 Tč 8: spoj 10 vyčká v zastávce Bílovec,žel.st. příjezdu spoje 14 linky 884673 nejvýše 5 minut

B spoj 201 Tč 8: na spoj 201 navazuje v zastávce Bílovec,žel.st. spoj 205 linky 884673 do Ostravy
A spoj 202 Tč 8: spoj 202 vyčká v zastávce Bílovec,žel.st. příjezdu spoje 203 linky 884692 nejvýše 3 minut
B spoj 203 Tč 8: na spoj 203 navazuje v zastávce Bílovec,žel.st. spoj 209 linky 884673 do Ostravy
A spoj 204 Tč 8: spoj 204 vyčká v zastávce Bílovec,žel.st. příjezdu spoje 210 linky 884673 nejvýše 5 minut

Na lince platí Tarif Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech.
Na lince je povolen nástup do vozidel pouze předními dveřmi s kontrolou jízdních dokladů řidičem.

IDOS © CHAPS spol. s r.o., 3.0.6718.16619 2. 12. 2019
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