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ZPRAVODAJ OSADNÍHO VÝBORU DĚRNÉ

Vážení občané!
V prvním letošním čísle děrenského zpravodaje přinášíme několik aktualit, týkajících
se dění v naší vesnici. V letošním roce čeká naši obec generální oprava mateřské školy,
která bude probíhat v prázdninových měsících. Dojde k rekonstrukci střechy a zateplení
obvodového pláště. Součástí rekonstrukce bude také vybudování třídy v přízemí školky
pro případ zvýšeného zájmu o umístění dětí do MŠ. Jinak tato třída bude využívána jako
tělocvična.
Dále čekáme na schválení dotace na zateplení budovy hasičárny a Město Fulnek
opět podá žádost na zateplení a výměnu oken v kulturním domě a pohostinství. Výrazný
posun jsme zaznamenali také ve věci tzv. „bezpečné zastávky“ na Kostelci. Nejprve byla
zpracována projektová dokumentace na zrušení stávající zastávky a nahrazení novou
zastávkou s autobusovou točnou, v lednu pak byla na příslušný úřad podána žádost o dotaci.
Pokud bude dotace úspěšná, budou autobusy zajíždět mimo silnici na nově vybudovanou
točnu tak, aby naše děti i starší lidé nemuseli přecházet nebezpečnou silnici.
Projekt rekonstrukce malého hřiště byl podán k Nadaci ČEZ do programu Oranžová
hřiště. Bohužel nebyl touto organizací podpořen. Společně s Městem Fulnek hledáme další
možnosti a cesty, jak rekonstrukci provést.
Římskokatolická farnost Fulnek plánuje v letošním roce opravu fasády a nátěr věže
kostela sv. Petra a Pavla v Děrném. Oprava bude financována z daru věřících.
Velký ohlas vzbudila anketa k využití sálu kulturního domu pro sportovní účely.
Výsledky ankety a bližší informace o situaci s kulturním domem naleznete na straně 4.
Mylně se někteří z nás domnívali, že na letošní rok připadá 225 let výročí založení
Kostelce. Některé prameny uvádějí rok 1789, správně je rokem založení 1786. Více o historii
Kostelce přinášíme na 3. straně.

Nejbližší kulturní a společenské akce:
neděle 4. května 2014		
1. domácí mistrovská utkání fotbalistů, hřiště TJ
úterý 6. května 2014		
oslavy osvobození obce s lampionovým 			
						průvodem
středa 7. května 2014		
mše sv. za zemřelé děrenské hasiče
23.-24.května 2014		
volby do Evropského parlamentu
sobota 24. května 2014
Myslivecké odpoledne v Děrném
sobota 31. května 2014
Dětský den s Kácením máje, myslivecká chata
neděle 29. června 2014
Pouť ke sv. Petru a Pavlovi
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Velikonoční bohoslužby:

Zelený čtvrtek 18.00 hod. – kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku
Velký pátek 18.00 hod. - kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku
Bílá sobota 19.00 hod. - kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku
Velikonoční neděle 10.30 hod. – kostel sv. Petra a Pavla v Děrném; 9.00 hod. Fulnek
Velikonoční pondělí 8.00 hod. – kostel sv. Petra a Pavla v Děrném; 9.00 hod. Fulnek

Jarní úklid

V sobotu 12. 4. 2014 se uskuteční jarní úklid obce. Zveme všechny, zvláště pak děti, kteří se chtějí
zapojit do úklidu obce. Děti uklidí vesnici a okolí od odpadků pod vedením hasičů, dospělé prosíme
o pomoc při odstranění náletových dřevin apod. Sraz v 8.30 hod. před hasičárnou.

Koncert Bratří Ebenů v Děrném?

Je to tak. Z důvodu velkého zájmu o vstupenky se koncert bratří Ebenů plánovaný na sobotu 12.
dubna přesouvá z MKC Fulnek do sálu kulturního domu v Děrném. Vstupenky stále v prodeji v
MKCF, MIC Fulnek a drogerii Teta na náměstí ve Fulneku. Cena vstupenek je 280 Kč.

Svoz odpadů v obci Děrné a Kostelec

Svozové soupravy z Fulneku přijedou do obce Děrné v sobotu 12. 4. 2014.
Akce proběhne jako obvykle na prostranství před „KD Děrné“ 13.00 hod. – 16.00 hod.
Prosíme majitelé motorových vozidel, aby v danou dobu neparkovali na výše uvedeném stanovišti
svá auta.

Otevírací doba knihovny v Děrném:
Pondělí 16:00-20:00
Úterý 16:00-20:00

Pohostinství Pod kaštany informuje:

Provozovatel pohostinství Pod Kaštany nainstaloval do výčepu nové odsávací zařízení, které Vám
zpříjemní pobyt v tomto zařízení. Současně Vás zve k návštěvě hostince a venkovních prostor, kde
bude během jarních a letních měsíců probíhat řada akcí s ochutnávkou grilovaných specialit.

Poděkování:

TJ Družstevník Děrné vám
děkuje za vaši finanční a
materiální
podporu
během
Končin, pořádaných 1. března
letošního roku. Veškeré získané
prostředky budou použity pro
podporu sportu v naší obci,
zvláště pro mládežnický fotbal.
Organizátoři Končin děkují vám
všem, kteří se aktivně zapojujete
do programu - ať už večer či
během průvodu masek.
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Historie založení Kostelce
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. 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 č. 3 byla kovárna a roku 1788 se připomíná i větrný mlýn. Osadníci si postavili
domy uprostřed svých pozemků, takže osada má půdorys ulicový. Osada měla až do
nejnovější podoby samostatné číslování i samostatné pozemkové knihy, samosprávu
představovanou fojtem, purkmistrem a 2 radními a měla i svou pečeť. 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.

3

DRN DUBEN 2014

www.derne.cz

Výsledky ankety o využití KD Děrné pro sport

Anketa o využití sálu kulturního domu v Děrném pro sport vzbudila mezi občany velký ohlas. Hlasování se zúčastnilo 91 občanů, 46 hlasovalo prostřednictvím webových stránek, 45 pak formou
odevzdání hlasovacího lístku. Celkový počet bodů dosáhl 158. Výsledky ankety byly předány vedení
MKCF Fulnek, které spravuje kulturní dům. MKCF provedlo ve spolupráci s firmou, která se zabývá
instalací sportovních povrchů, posouzení současného stavu kulturního domu. Firmou byly doporučeny lehké sporty, jako jsou florbal, badminton, stolní tenis, kondiční cvičení. Nebyly doporučen
fotbal a volejbal pro nebezpečí poškození stropních kazet. Stávající parkety jsou vyhovující také pro
sport, byla jen doporučena jejich povrchová úprava.
Osadní výbor v Děrném děkuje všem občanům za vyjádření názoru a společně s MKCF a vedením
města Fulnek bude hledat cestu, jak zlepšit využití kulturního domu také pro sportovní aktivity. V
současné době je městem zpracovávána aktualizace energetického auditu budovy, na základě
kterého bude v dubnu požádáno o dotaci na zateplení a výměnu oken. Pokud město na dotaci nedosáhne, vymění okna z vlastních zdrojů. Zároveň bude opraven sokl.
Připravuje se rovněž nákup sportovních prvků.
Graf vyjadřuje % hlasů udělených jednotlivým sportům.

Rozpis utkání fotbalových družstev - jaro 2014

Vydal Osadní výbor v Děrném
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