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DRN PROSINEC

2020
ZPRAVODAJ OSADNÍHO VÝBORU DĚRNÉ

Milí spoluobčané, obyvatelé  
Děrného a Kostelce, 

rok 2020 se do dějin naší vesnice i do 
naší osobní historie zapíše jako rok hodně 
zvláštní a netypický, pro mnohé zároveň i 
smutný. 
Letošní únorové končiny byly poslední 
větší akcí v Děrném, do měsíce pak 
epidemie koronaviru uzavřela celé 
Česko. Jaro jsme přečkávali v obavách z 
neznámé nemoci, na druhou stranu – na 
vesnici se šily roušky a starší lidé se mohli 
obrátit na dobrovolníky či na městský úřad 

s žádostí o pomoc při nákupu potravin a 
léků. V létě se situace malinko zlepšila 
– v červnu proběhlo promítání končin a 
pouť k sv. Petru a Pavlovi, na konci srpna 
se konaly myslivecké hody a letní kino 
před hospodou a v září pak dožínky. Po 
krajských volbách – s tradičně vysokou 
účastí obyvatel Děrného a Kostelce – se 
epidemiologická situace opět zhoršila 
a země zažívá bezprecedentní nárůst 
zemřelých v dějinách samostatného státu. 
Po krátkém mezičase uvolnění prožijeme 
nejspíš konec roku opět pouze v kruhu 
svých nejbližších. 

Přesto se dá říci, že společenský život v 
Děrném zcela neutichl, byť činnost spolků 
byla po větší část roku výrazně omezena. 
Co se letos dělo na vesnici, si můžete 
připomenout v tomto čísle děrenského 
DRNu.

Osadní výbor Děrné

Na konci ledna 2020 zastupitelstvo města 
odvolalo dosavadní starostku Radku 
Krištofovou a zvolilo Petra Ertelta.  
Dne 24. února proběhla schůzka nového 
vedení města se členy osadního výboru 
Děrné a Kostelec, aby prodiskutovali akce 
plánované městem a priority osadního 
výboru.
V průběhu roku byla dvakrát vyvíjena 
snaha vedení města svolat veřejnou 
schůzi s občany, bohužel její konání 
zhatila panující epidemiologická opatření.

Z pohledu investic v Děrném bylo v 
lednu 2020 předáno dokončené oplocení 
fotbalového hřiště. V průběhu roku také 
došlo k opravě silnice u Matušků a u 
Brožů jemným penetračním makadamem 
s asfaltovou výplní. Veřejná zakázka 
na rekonstrukci silnice k Dahmům a 
Mikušům byla vysoutěžena. Kvůli covidem 
způsobenému zpoždění se Město se 
zhotovitelem dohodlo na zahájení prací v 
dubnu příštího roku. A právě v této době  
je dokončována projektová dokumentace 

na generální opravu budov TJ a modelářů 
na fotbalovém hřišti. Z drobnějších akcí 
bychom mohli zmínit opravu WC na 
osadním výboru, výměnu dlažby, obkladů 
a pořízení nového ohřívače na vodu.
Věříme, že se situace co nejdříve zlepší, 
a v příštím roce se budeme moci všichni 
sejít s vedením města na veřejné schůzi 
s občany.
Pokud máte jakýkoliv podnět, obraťte se 
na jednotlivé členy osadního výboru nebo 
nám napište na oa_derne@centrum.cz.

CO SE DĚJE NA VESNICI – OHLÉDNUTÍ OSADNÍHO VÝBORU ZA UPLYNULÝM ROKEM

Přejeme nám všem do nového roku 2021 hlavně hodně zdraví, optimismu, Božího požehnání, pocitu 
sounáležitosti a vzájemné sousedské pomoci. 

20. 12. NEDĚLE - 4. neděle adventní – 
Děrné 8:00 h (Fulnek: 9:00 h a 16:00 h)
23. 12. STŘEDA – roráty - Děrné 6:45 h
24. 12. ČTVRTEK - Štědrý den:
• 16:00 kostel Nejsvětější Trojice Fulnek 

– mše z vigilie Narození Páně
• 22:00 kostel Nejsvětější Trojice Fulnek 

– „půlnoční“ mše sv. 
• 24:00 kostel Nejsvětější Trojice Fulnek 

– „půlnoční“ mše sv.
25. 12. PÁTEK - Slavnost Narození Páně 
– Děrné 8:00 h (Fulnek: 9:00 h a 16:00 h)
26. 12. SOBOTA - Svátek svatého 

Štěpána – Děrné 8:00 h (Fulnek: 9:00 h)
27. 12. NEDĚLE - Svátek Svaté rodiny – 
Děrné 8:00 h (Fulnek: 9:00 h a 16:00 h)
30.12. STŘEDA – Děrné 17:00 h
31.12. ČTVRTEK – Svátek sv. Silvestra 
• 15:00 kostel Nejsvětější Trojice Fulnek
• 23:00 kostel Nanebevzetí Panny 

Marie Jerlochovice
1. 1. PÁTEK – Slavnost Matky Boží Panny 
Marie – Děrné 8:00 h (Fulnek: 9:00 h a 
16:00 h)
Farní chrám Nejsvětější Trojice se po 
více než roce rekonstrukce opět otevírá 

veřejnosti pro prohlídku, ztišení a modlitbu:
SOBOTA – NEDĚLE 19. 12. – 20.12. 
17:00-19:00 h
PÁTEK – NEDĚLE 25.12. - 27.12. 17:00-
19:00 h
PÁTEK 1. - 3.1. 17:00-19:00 h
Aktuální informace o životě farnosti, 
bohoslužbách a otevřeném kostele na 
https://farnostfulnek.cz/ 
Fotogalerie z obnovy farního kostela: 
https://farnostfulnek.rajce.idnes.cz/
OBNOVA_FARNIHO_KOSTELA_VE_
FULNEKU_2020 

VÁNOČNÍ POŘAD BOHOSLUŽEB

Vydal Osadní výbor Děrné v prosinci 2020. Kontaktní email: oa_derne@centrum.cz     

Děkujeme všem ženám, které na 
jaře tohoto roku šily roušky pro naše 
spoluobčany, mnohým je dokonce 
donesly až domů. Děkujeme také těm, 
které ušité roušky posílaly do nemocnic 
či pro řidiče autobusů. 
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Alokovaná částka v rozpočtu města pro 
OV Děrné – 33 000 Kč. 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 2020:
• 9.2. 2020 – Masopustní průvod 

(zapůjčení kostýmů, nájem) 5.000 Kč
• 25. 4. 2020 - Úklid obce (odměna pro 

děti) 443 Kč
• 28.6.2020 - Pouť ke sv. Petru a Pavlu 

(pohoštění Swingová partička) 329 
Kč

• 29.8.2020 – Letní kino (půjčení filmu) 
2.500 Kč

• 12.10.2020 - Dožínky (Děrničanka, 

půjčení kostýmů pro MŠ, skákací 
hrad) 11.800 Kč

• 27.11.2020 – Vánoční 
strom(instalace, hvězda) 6.694 Kč

• 6.12.2020 - Mikuláš (sladkosti pro 
děti) 1.016 Kč

• 20.12.2020 - DRN vánoční (tisk) 
3.450 Kč

• 20.12.2020 - Webhosting (www.
derne.cz pro rok 2021) 1.700 Kč

Celkem vyčerpáno 32 932 Kč
Martin Chrástek, předseda OV Děrné

Tento rok byl pro všechny velmi hektický 
a náročný - nejen pro pořádaní akcí, 
ale hlavně pro naši sportovní činnost s 
mladými hasiči a s družstvy žen a mužů.
V lednu jsme pořádali tradiční Hasičský 
ples a v únoru - společně s Maticí 
děrenskou a kosteleckou -  tradiční 
končiny. Po těchto akcích již začalo platit 
vládní opatření. Z těchto důvodů byla 
květnová mše svatá ke cti sv. Floriána za 
naše hasiče sloužena v našem kostele 
sv. Petra a Pavla, ale bohužel bez naší 
účasti. Také tradiční průvod k osvobození 
naší obce proběhl bez účasti nás i našich 
spoluobčanů - byla pouze položena kytice 
na pomník zástupci města Fulnek. 
Z našich řad navždy odešel dlouholetý 
člen a bývalý předseda sboru SDH Děrné 
pan Lumír Bena. Čest jeho památce.
Musím také zmínit činnost výjezdové 
jednotky, která v letošním roce zasahovala 
při sedmi mimořádných událostech. 
Jednou z nich byl požár stohu, jehož 
hašení a dohled při dohašování trval 24 
hodin. Třikrát byla řešena technická pomoc 
a čerpání vody na zatopené komunikaci, 
dalšími událostmi byl výjezd k spadlému 
stromu na vozovce, dopravní nehoda na 
Kostelci a čerpání vody ze zatopeného 
sklepa rodinného domu v Děrném.  Hlavní 
činností v nouzovém stavu byla dezinfekce 
venkovních prostor u obchodu, herních 
prvků a zábradlí k hasičské zbrojnici a také 
ke kostelu. Členky SDH šily roušky, které 
byly následně dodávány do Ladoňky a do 
lékárny U Anny, kde si je mohly bezplatně 
lidé vyzvednout.
Naše trénování i soutěže se měnily 
ze dne na den, dle nařízení vlády a 
nařízení Krajského sdružení hasičů 
Moravskoslezského kraje. I tak se nám 
podařilo trénovat a účastnit se alespoň 
pěti dětských soutěží v rámci hry Plamen 

Tento rok pro nás začal vesele a pestře. 
V lednu jsme pořádali tradiční dětský 
maškarní ples v sále Kulturního domu 
Děrné. Díky zábavnému klaunskému 
programu, hravým dětem v nápaditých 
maskách a skvěle zvládnuté organizaci 
ze strany rodičů MŠ se ples vydařil ke 
spokojenosti všech. Další velmi poutavou 
akcí pro naše děti bylo zapojení do 
končinové hry Za pokladem horníků a 
permoníků.  Děti s nadšením a velkou 
výdrží plnily naučné hornické úkoly. Také 
se podílely na výrobě drobných pomůcek, 
určených na Končiny. Rok se nám začal 
rozbíhat, s dětmi jsme začali jezdit na 
předplavecký výcvik do Laguny v Bílovci, 
plánovali výlety, dny věnované tvoření, 
svátku maminek, dětí, spaní ve školce…
Naše plány bohužel - i u nás ve školce 
- zhatila covidová situace a děrenská 
mateřská škola byla 12. března uzavřena. 
Stav trval až do konce školního roku. V 
době rozvolnění, 28. června na pouti k sv. 
Petru a Pavlovi, jsme se alespoň rozloučili 

s devíti dětmi, odcházejícími do první třídy. 
A stihli jsme si pořídit i společnou třídní 
fotku. V září nastoupilo do děrenské školky 
24 dětí. V září jsme se s dětmi zúčastnili 
Dožínek s malým vystoupením k tématu 
máku. Účast na akcích v obci, návštěvy 
divadel, výlety a podobná zpestření 
vzdělávacího programu máme sice i v 
posledních týdnech omezeny, ale přesto 
žije školka pestrým vnitřním životem. 

Do školky přišel Mikuláš, s dětmi jsme 
rozsvítili Karlštejn, besídku O Mrazíkovi 
rodičům natočíme a předáme on-line. 
Chceme poděkovat za krásné možnosti 
účastnit se s dětmi na akcích obce, kde 
děti s nadšením a hrdostí přispívají ke 
zpestření programů. Děkujeme za vaši 
přízeň, finanční i materiální podporu, za 
nesčetně inspirací a vstřícnost. 

Paní učitelka Darinka Berková

ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ OV DĚRNÉ V ROCE 2020

HASIČI - OHLÉDNUTÍ ZA LETOŠNÍM ROKEM 2020

a ligy Floriánek Cup.  Na konci sezóny 
jsme s našimi mladými hasiči a vedoucími 
vyjeli na víkendové soustředění na Dolní 
Moravu. Celý víkend jsme hráli tematické 
hry a podnikali výlety do přírody.

Přejeme všem občanům a členům SDH 
Děrné šťastný vstup do nového roku 2021. 
Pokud nám to dovolí opatření vlády, 
zveme spoluobčany 31. 12. 2020 v 17.30 
h na silvestrovský ohňostroj, kde pro vás 
připravíme i oblíbený svařák.

MATEŘSKÁ ŠKOLA V ROCE 2020
A CO ŽE SE V UPLYNULÉM ROCE UDÁLO V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLCE?
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U děrenských myslivců začal letošní 
rok tradičně přípravou a konáním 
mysliveckého plesu. Nikdo v té době 
netušil, že se téměř rutinní běh života 
všech za pár týdnů otočí vzhůru nohama a 
po celý zbytek roku se bude veškerá lidská 
činnost, včetně té myslivecké, točit kolem 
pandemie COVID-19. Na úvod bych chtěl 
uvést, že kvůli nepředvídatelné situaci 
v souvislosti s pandemií a souvisejícími 
opatřeními (byť s vidinou světla na konci 
tunelu) bylo nutné zrušit plánovaný 
myslivecký ples v lednu 2021. 
Ale zpět na začátek letošního roku. 
Začneme únorovým mysliveckým plesem, 
který opět přilákal plný sál a dle ohlasů 
byli hosté opět spokojeni. V programu 
vystoupila děvčata z tanečního oboru při 
ZUŠ Fulnek pod vedením Vlasty Tarčové, 
mistři trubači z Přerova a celým večerem 
provázela tradičně kapela TNT. Znovu 
děkuji všem kolegům myslivcům, kteří ples 
připravovali a samozřejmě také hostům za 
účast a sponzorům za podporu. Budeme 
se těšit v roce 2022, kdy by se měl ples 
uskutečnit 5. února.  
Samotná pandemie a opatření s ní 
související neměly na myslivost a lov 
zásadní vliv, je však potřeba zmínit, že 
byla velmi snížena poptávka po zvěřině, 
kterou právě lovem, nutným a zákonem 
žádaným, produkujeme. Snažili jsme se 
proto alespoň v nějaké formě uskutečnit 
myslivecké hody. To se povedlo až v 
sobotu 29. srpna. Byť bez programu, který 
by znamenal velké riziko přenosu, jsem 

rád, že se alespoň tato společenská akce 
podařila uspořádat. Během roku došlo 
také k velmi významnému snížení využití 
myslivecké chaty kvůli pandemickým 
opatřením a zákazu shromažďování na 
jaře i na podzim.
A nakonec se vracíme do aktuální období, 
které bývá ve znamení společných lovů. 
Plánovaný tradiční hon jsme nakonec 
zrušili, protože by byl možný pouze bez 

společenských aktivit a setkání, a to 
jsme nechtěli. Soustředíme se nyní na 
přikrmování v krmelcích a individuální lov, 
abychom plnili plány, které i přes pandemii 
musíme dodržet.
Za celý myslivecký spolek přeji všem 
krásné a klidné prožití vánočních svátků, 
bohatého Ježíška a úspěšný vstup do 
nového roku ve zdraví a brzy snad bez 
COVID.        František Brož ml., Myslivecký spolek Děrné

Letošní rok byl ve znamení velkých 
omezení, ale i slibných výsledků. 
Bohužel, stejně jako v případě ostatních 
společenských aktivit, také fotbal postihla 
omezení spojená s pandemii koronaviru. 
Proto byla nakonec jarní sezóna předčasně 
ukončena a výsledky anulovány.

Významnou změnou, se kterou přišli muži 
do nové sezóny, bylo opětovné zařazení 
týmu pod TJ Děrné. Tímto bychom také 
chtěli poděkovat klubu Fotbal Fulnek 
za úspěšnou několikaletou spolupráci, 
která však úplně neskončila, jelikož naši 
dorostenci stále hrají pod společným 
týmem právě s Fulnekem. Fanoušci, kteří 
přišli o jarní sezónu, si mohli spravit chuť 
a podpořit naše sportovce až v podzimní 
části, do které v letošním roce vstoupily 
celkem tři naše celky: družstvo starší 

V LETOŠNÍM ROCE JSME PLES STIHLI, V ROCE 2021 VŠAK NEBUDE

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2020 VE FOTBALE

přípravky, družstvo dorostu pod hlavičkou 
TJ Děrné / Fotbal Fulnek a družstvo mužů. 
Odehrána byla více než polovina zápasů 
podzimní části sezóny, avšak vlivem 
zpřísňujících se opatření byla nakonec 
soutěž přerušena a měla by se dohrávat 
na jaře.
Družstvo mužů, vedené trenérem 
Jaroslavem Šestákem, si do přerušení 
nevedlo vůbec špatně, a to také díky 
letním posilám a sehranému týmu: 
odehrálo celkem 7 zápasů a všechny 
nakonec vítězně. Jeden zápas vyhráli také 
kontumačně kvůli nenastoupení soupeře 
k utkání. Mužům Děrného aktuálně patří 
první místo se ziskem 23 bodů a skóre 
29:5.
Stejně dobře vykročilo do podzimní části 
také družstvo dorostu, které si zatím drží 
2. místo v tabulce s celkovým ziskem 13 
bodů a skóre 23:12. Družstvo dorostu 
vedou trenéři Jan Baláš, Martin Brož a 
Martin Schoppik.
Děti ze starší přípravky Děrného, pod 
vedením Petra Moce a Petra Dani, 
prozatím odehrály několik zápasů, na 
kterých sbíraly a rozvíjely své fotbalové 
zkušenosti, utvrzovaly kolektiv a hlavně si 
užívaly radosti ze hry.
Velice si vážíme podpory ze strany 

fanoušků, kteří pravidelně a ve vysokém 
počtu navštěvují domácí zápasy, velké 
dík patří partnerům za finanční či věcné 
dary a také městu Fulnek, které finančně 
podporuje fotbal v Děrném. Děkujeme 
také trenérům, dále Mirku Krystkovi a jeho 
rodině za gastronomické speciality při 
utkáních a hospodskému Vláďu Pellarovi 
za vedení bufetu. Děkujeme všem, kteří 
se podílejí na rozvoji fotbalu v Děrném.

V této době by již také probíhaly 
intenzivní přípravy na tradiční Štěpánskou 
zábavu, která je velmi oblíbená a hojně 
navštěvovaná. Situace s COVID-19 a 
platná omezení však znamenají odložení 
diskotéky až na příští rok.
Přejeme mnoho dárků pod stromečkem 
a do nového roku vše nejlepší, hlavně 
zdraví.           

Zdeněk Gold a František Brož, TJ Děrné

Opatření související s epidemií COVID-19 
značně zasáhly – kromě jiných oborů 
– i kulturní sféru. Bez akcí není kde 
vystupovat. Přísná epidemiologická 
opatření dokonce znemožnila i konání 
zkoušek.
Přesto bychom v odcházejícím roce našli 
několik okének, ve kterých se Děrničance 
podařilo vystoupit. Před začátkem 
„covidu“ to byly dvě tradiční akce – nedělní 
lázeňský koncert v klimkovických lázních 
26. ledna a o dva týdny později děrenské 
končiny – s hraním po vesnici a pak i v 
průběhu večerní masopustní zábavy.
V neděli 23. srpna jsme se pokoušeli 
zpříjemnit odpoledne zaměstnancům a 
klientům Domova Na zámku v Kyjovicích. 
Jde o domov se zvláštním režimem a 
domov pro seniory, určený pro osoby 
starší 60 let, u nichž je míra závislosti 
na pravidelné pomoci jiné osoby středně 
těžká až úplná. Vedení domova chtělo 
původně pozvat na akci celou obec, z 
epidemiologických důvodů byl koncert 
nakonec omezen pouze na obyvatele 
Domova. Vystoupení proběhlo pod širým 
nebem před Domovem, kam zaměstnanci 
vyvezli své klienty na lůžku i na vozíku. 

Bylo dojemné, jak za zvuků polky a 
valčíku paní ošetřovatelky vytáčely v kole 
své stařenky a staříčky, kteří jinak sotva 
chodili. Z tváří i ze závěrečného potlesku 
posluchačů bylo poznat, že si ten den užili 
všichni…
Než zase epidemiologicky přituhlo, využili 
jsme „domácího hřiště“ a zahráli v září 
děrenským spoluobčanům na tradičních 
dožínkách. Ani „dechový dorost“ nezahálí: 
děrenští žáci ZUŠ na dechové nástroje 
hráli na loňský Štědrý den koledy po 
vesnici a před děrenskou „půlnoční“. 
Letošní Josefy jsme sice s lidovou melodií 
neobešli, ale snad to vyjde napřesrok. 
Vydatně vypomohli naši mladí muzikanti 

při květnovém procesí okolo kostela. A 
pak důstojně zastoupili Děrničanku na 
děrenské pouti k sv. Petru a Pavlu – jak v 
procesí kolem kostela, tak při následném 
posezení, kdy si poutníci i místní 
obyvatelstvo mohlo vyslechnout několik 
swingových a filmových melodií v podání 
Swingové partičky (kde početně dominují 
děrenští muzikanti), pod bedlivým a 
obětavým dohledem pana učitele Martina 
Maléře ze ZUŠ Fulnek. Děkujeme všem 
příznivcům za přízeň (občas nás můžete 
slyšet na vlnách Radia Proglas nebo ČRo 
Ostrava) a přejeme vstup do nového roku 
2021 s Vaší oblíbenou melodií na rtech.

Jiří Svobodník

DĚRNIČANKA V ROCE 2020
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Víkend vyhrazený Dožínkám (19. 9.) si dal 
opravdu záležet a nabídl nám počasí jako 
malované. Prostranství před hospodou 
jsme celé zaplnili, sešlo se nás opravdu 
nečekaně 
Dožínky letos provázelo téma máku. 
Organizátorům se podařilo připravit 
spoustu makových lákadel:  maková byla 
výzdoba, vystoupení dětí z mateřské školy 
s tanečky a básničkami bylo o máku. Petr 
Daňa nás v průvodním slovu seznámil se 
spoustou informací o této plodině, jeho 
pěstění a zpracování. Makové byly také 
frgály a palačinky ke kávě, připravované 
ve stáncích. A naše Děrničanka přidala k 
zábavě písniček jako máku.
K našim Dožínkám patří také pořádné vyžití 
pro děti. To letos úspěšně zajistil skákací 
kombajn, ukázka zemědělského nářadí a 
traktorů a kreativní koutek s rukodělnými 

činnostmi. Dožínky se letos opět vydařily. 
Velké poděkování patří organizátorům za 
bezvadnou přípravu a vám všem, kteří jste 

se přišli společně pobavit, za podporu a 
výbornou atmosféru. 

Darina Berková

Letošní rok byl na společné komunitní 
akce skoupý, přesto jsme jich několik 
zažili. 
V jarní první vlně pandemie jsme se 
rozhodli pokračovat – byť za zostřených 
epidemiologických opatření – v tradičním 
klapotání vesnicí, které začíná večer na 
Zelený čtvrtek a končí polednem na Bílou 
sobotu. Kluci a holky vyšli do uliček Děrného 
a Kostelce klapotat celkem sedmkrát, 
aby tak nahradili zvonění kostelních 
zvonů, které na tuto dobu „odlétají do 
Říma“. Neprocházeli jsme jako každý 
rok vesnicí ve velké skupině, ale rozdělili 
jsme si klapotačky a obvyklou trasu a 
každá rodina pak chodila jen „svůj“ úsek. 
V červnu jsme se zapojili do organizace 
děrenské pouti ke sv. Petru a sv. Pavlu. 
Po mši v kostele následovalo posezení 
před Kulturním domem Děrné, kde nám 
mimořádně namísto tradiční Děrničanky, 
která nemohla tentokrát vystoupit, zahrála 
Swingová partička. Děkujeme jim, že nás 
nenechali „na holičkách“ a pomohli tak 
vytvořit slavnostní ráz celé poutní oslavy. 
Součástí společného dopoledne bylo i 

rozloučení s dětmi, které opustily školku, 
aby od září nastoupili už jako školáci do 
školy. Pan hospodský se postaral o dobré 
pití a klobásky, dobrovolnice připravily 
slané i sladké pamlsky na stolech, další 
se zapojili do chystání stolů a lavic a 
samozřejmě i do úklidu. 
V září jsme pak společně s Maticí 
zorganizovali Dožínky, o kterých je 
samostatný článek na jiném místě. 
Jsme rádi, že Vyhlídka nad rybníkem je 

hojně navštěvovaná a slouží jako místo 
odpočinku a cíl procházek. Pravidelně ji 
čistíme od odpadků, kosíme a hrabeme 
trávu a zaléváme lípu zasazenou u 100. 
výročí vzniku Československa.  Letos 
jsme začali pracovat na „vyhlídkové“ 
desce, kde budou zaznačeny všechny 
viditelné kopce a kopečky. V příštím roce 
bychom ji chtěli instalovat, o čemž vás 
budeme informovat.
Letos jsme v prosinci plánovali uspořádat 
vánoční dílny pro děti i rodiče v Kulturním 
domě Děrné, bohužel jsme je kvůli 
vládním nařízením museli zrušit. Stejně 
tak letos nebudeme spoluorganizovat Živý 
betlém. 
Přejeme všem krásné Vánoce, pokoj a 
klid v našich duších, v našich domovech i 
v celé naší vesnici. 

Za spolek K PRAMENŮM Lenka Daňová

DĚRENSKÉ DOŽÍNKY 2020

ŽIVOT V DĚRNÉM POHLEDEM SPOLKU K PRAMENŮM

V sobotu 9. února 2020 proběhlo v naší 
vesnici tradiční zakončení masopustu. 
Tentokrát se naše vesnice proměnila ve 
významnou lokalitu s cennými nerostnými 
surovinami. Na řadě míst vyrostly těžební 
věže a dolovalo se. V dolech na Tranziku 
nebo u Siváků se dobývalo uhlí, u Goldů 
zlato, v bývalé pískovně se pak těžily 
pneumatiky a další odpad. Historie 
hornictví byla předvedena našim dětem 
formou hry, která proběhla týden před 
Končinami. U jednotlivých dolů, kterých 
bylo na vesnici celkem devět, byly děti 
seznámeny vždy s nějakou zajímavostí, 
týkající se života havířů. Největší a 
nejhlubší Důl Jindřich byl slavnostně 
otevřen v končinovou sobotu dopoledne 
před kulturním domem. Řada havířů 
pak prošla obcí v tradičním končinovém 
průvodu. Večerní masopustní zábava s 
pochováním basy se nesla také v duchu 
života havířů. Zajímavostí letošního 
ročníku bylo natočení historicky prvního 
děrenského videoklipu s názvem „S kým 
to má“, kde řada našich končinových 
hvězd zažila své hvězdné chvíle před 
kamerou, některé z nich dokonce 
premiéru (a pravděpodobně i derniéru) v 
gynekologické ambulanci. Končiny nejsou 
jen o masopustním průvodu a sobotním 
večeru, ale také o řadě příprav, kdy se 
po několik týdnů můžeme scházet a 
připravovat program, který byl v letošním 
roce jedním z těch náročnějších. Těší nás, 
že se každý rok připojují noví účastnící 
včetně mladých. Snad tedy tato končinová 
tradice bude dále pokračovat.
Spolek Matice děrenská a kostelecká vám 
všem děkuje za účast a za vaši finanční či 
materiální podporu během končin. Zisk z 
této akce byl (tak jako každý rok) použit v 
naší vesnici. V letošním roce byly pořízeny 
další sety stolů a lavic (tzv. pivní sety) a 
byla čerstvě opravena lávka přes potok 
„Na Markovém“. Pokud máte zájem o 
zapůjčení pivních setů pro rodinné oslavy 
apod., kontaktujte někoho z členů spolku. 
Ještě jednou děkujeme za vaši podporu a 
přízeň. 
Končiny se v roce 2021 uskuteční v sobotu 
13. února. Vzhledem k nepředvídatelné 
epidemiologické situaci nevíme, zda 
a v jaké formě proběhnou. Pokud to 
situace dovolí, projde vesnicí tradiční 
průvod masek a večer se uskuteční 
zábava s pochováním basy, tentokrát bez 
doprovodného programu. 

Petr Daňa

KONČINY 2020 ANEB SEJDEME SE V DOLY
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903678 Vítkov-Bílovec-Ostrava Platí od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021
884678 Vítkov-Fulnek-Bílovec-Klimkovice-Ostrava

ČSAD Vsetín a.s.
Ohrada 791, 755 01 Vsetín, provoz Vítkov, Školní 333
tel.: 601 254 489, info: 597 608 508 (spoje  1-24, 201-210)
Transdev Morava s.r.o.
Bozděchova 567/8, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava, provozovna Ostrava
tel.: +420 702 250 282, info: +420 597 608 508 (spoje  51-66, 251-252)

678
č.spoje

km zastávka zóna
0 0 0 0 Vítkov,aut.st. 85-98
1 1 1 1 Vítkov,Horní Ves D 85
3 3 3 3 Vítkov,Prostřední Dvůr D 85
6 6 6 6 Větřkovice,kult.dům 85-38
7 7 7 7 Větřkovice,mlýn D 85
8 8 8 8 Větřkovice,Nové Vrbno D 85-82
8 8 8 8 Fulnek,Dolejší Kunčice,střed D 82
8 8 8 8 Fulnek,Dolejší Kunčice,dolní D 82

11 11 11 11 Fulnek,Vlkovice,rest. 81-82
12 12 12 12 Fulnek,Vlkovice,u kříže D 81
14 14 14 14 Odry,Tošovice,rozc. D 80-81
14 14 14 14 Fulnek,Jerlochovice,hor.konec D 81
15 15 15 15 Fulnek,Jerlochovice,rest. 81
16 16 16 16 Fulnek,nám. 81
17 17 17 17 Fulnek,žel.st. õ 81
19 19 19 19 Fulnek,Děrné,rozc. 81
21 21 21 21 Kujavy,rozc.Pohořílky D 86-81
23 23 23 23 Fulnek,Pohořílky,střed D 81-86-76
25 K K 25 Bílov,střed 76
28 28 28 28 Bílovec,žel.st. õ 76
29 29 29 29 Bílovec,rest.Beseda 76-34
32 32 32 32 Velké Albrechtice,Plemenářská farma D 76
36 36 36 36 Bravantice,rozc.Bílovec 75-76
40 40 40 40 Klimkovice,Josefovice,rozc. D 78-2-10-75
43 43 43 43 Klimkovice,centrum 78-2-10
44 44 44 44 Klimkovice,hřbitov D 78-2-10
45 K 45 K Klimkovice,Václavovice D 78-1-2-10-77
48 K 48 K Ostrava,Poruba,Splavní D 77-1-2-78
48 K 48 K Ostrava,Poruba,Fakultní nemocnice 77-1-2-78
49 K 49 K Ostrava,Poruba,vozovna 77-1-2-78
K 47 K 47 Ostrava,Polanka,Janová D 10-1-2-77-78
K 50 K 50 Ostrava,Svinov,Jelínkova 77-1-2-78
K 51 K 51 Ostrava,Svinov,náměstí 77-1-2-78
K 53 K 53 Ostrava,Svinov,nádraží õ 77-1-2-78

53 53 53 53 Ostrava,Svinov,mosty õ 77-1-2-78
53 53 Ostrava,Svinov,nádraží õ 77-1-2-78

Pr
ac

ov
ní

 d
ny

1 3 5 7 51 53 9 11 55 61 13 57 15 17 59 19 21
XH XH XH XH XH XH XH XH XH XH XH XH XH XH XH XH XHdb
3:25 4:45 5:25A 6:10A 7:40 11:30 14:43 16:20 17:15 19:35
3:26 4:46 5:26 6:11 7:41 11:31 14:44 16:21 17:16 19:36
3:29 4:49 5:29 6:14 7:43 11:34 14:47 16:24 17:19 19:39
3:33 4:52 5:32 6:17 7:46 11:37 14:50 16:27 17:22 19:42
3:35 4:54 5:34 6:19 7:48 11:39 14:52 16:29 17:24 19:44
3:38 4:57 5:36 6:21 7:50 11:42 14:55 16:32 17:27 19:46
3:42 5:01 5:40 6:25 7:54 11:46 14:59 16:36 17:31 19:49
3:43 5:02 5:41 6:26 7:56 11:47 15:00 16:37 17:32 19:50
3:47 5:06 5:45 6:30 7:59 11:51 15:04 16:41 17:36 19:52
3:49 5:08 5:47 6:32 8:01 11:53 15:06 16:43 17:38 19:54
3:52 5:10 5:49 6:34 8:02 11:55 15:08 16:45 17:40 19:56
3:54 5:12 5:51 6:36 8:04 11:57 15:10 16:47 17:42 19:59
3:56 5:14 5:52 6:37 8:06 11:59 15:12 16:49 17:44 20:01
3:59 5:17 5:55 6:20 6:40 7:00 7:20 8:10 9:50 10:50 12:02 13:25 14:20 15:15 16:52 17:47 20:03
4:02 5:20 5:57 6:23 6:42 7:03 7:23 8:14 9:53 10:53 12:05 13:28 14:22 15:18 16:55 17:50 20:05
4:06 5:23 6:01 6:27 6:46 7:07 7:27 J 9:57 10:57 12:09 13:32 14:26 15:22 16:59 17:54 20:09
4:09 5:25 6:04 6:30 6:49 7:10 7:30 8:18 10:00 11:00 12:12 13:35 14:29 15:25 17:02 17:57 20:12
4:12 5:27 6:07 6:33 6:52 7:13 7:33 J 10:03 11:03 12:15 13:38 14:32 15:28 17:05 18:00 20:15
4:16 5:31 K 6:37 K 7:17 7:37 K 10:07 11:07 12:19 13:42 K 15:32 17:09 18:04 20:19
4:21 5:37 6:16 6:42 7:01 7:22 7:42A 8:26 10:12A 11:12 12:24 13:47 14:41 15:37 17:14 18:09A 20:24A
4:24 5:41 6:20 6:45 7:05 7:25 7:45 8:30 10:15 11:15 12:27 13:50 14:43 15:40 17:17 18:12 20:27
4:27 5:43 6:23 6:48 7:08 7:28 7:48 J 10:18 11:18 12:30 13:53 14:46 15:43 17:20 18:15 20:30
4:31 5:46 6:26 6:51 7:11 7:31 7:51 J 10:21 11:21 12:33 13:56 14:49 15:46 17:23 18:18 20:33
4:34 5:50 6:29 6:54 7:14 7:34 7:54 8:38 10:24 11:24 12:36 13:59 14:52 15:49 17:26 18:21 20:36
4:38 5:54 6:33 6:58 7:18 7:38 7:58 8:43 10:28 11:28 12:40 14:03 14:56 15:53 17:30 18:25 20:40
4:39 5:55 6:35 6:59 7:20 7:39 7:59 8:44 10:29 11:29 12:42 14:04 14:58 15:55 17:31 18:26 20:41
4:41 5:57 K 7:01 K 7:41 8:01 8:46 10:31 11:31 K K K K 17:33 18:28 20:43
4:44 6:00 K 7:04 K 7:44 8:04 8:49 10:34 11:34 K K K K 17:36 18:31 20:46
4:45 6:01 K 7:05 K 7:45 8:05 8:51 10:35 11:35 K K K K 17:37 18:32 20:47
4:48 6:04 K 7:08 K 7:48 8:08 8:54 10:38 11:38 K K K K 17:40 18:35 20:50
K K 6:38 K 7:23 K K K K K 12:45 14:07 15:01 15:58 K K K
K K 6:42 K 7:27 K K K K K 12:49 14:11 15:05 16:02 K K K
K K 6:43 K 7:28 K K K K K 12:50 14:12 15:06 16:03 K K K
K K 6:45 K 7:30 K K K K K 12:52 14:14 15:08 16:05 K K K

4:55 6:11 6:47B 7:15 7:32 7:55 8:15 9:01 10:45 11:45 12:54 14:16 15:09 16:07 17:47 18:42 20:57
4:57 6:13 7:17 7:57 8:17 9:03 10:47 11:47 17:49 18:44

882613 Fulnek-Pustějov-Studénka Platí od 13. 12. 2020 do 11. 12. 2021
884613 Fulnek-Pustějov-Studénka

Transdev Morava s.r.o.
Bozděchova 567/8, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava, provozovna Nový Jičín
tel.: +420 606 601 848, info: +420 597 608 508 (spoje  51-54)
Transdev Morava s.r.o.
Bozděchova 567/8, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava, provozovna Ostrava
tel.: +420 702 250 282, info: +420 597 608 508 (spoje  2-16, 201-206)

613
č.spoje

km zastávka zóna
0 0 0 0 Fulnek,nám. 81
1 1 1 1 Fulnek,žel.st. õ 81
K 2 K 2 Fulnek,Děrné,střed 81
3 3 3 3 Fulnek,Děrné,rozc. 81
K 4 K 4 Fulnek,Jílovec,střed 81
5 5 5 5 Kujavy,rozc.Pohořílky D 86-81
5 5 5 5 Kujavy,U Vlachů D 86
5 5 5 5 Kujavy,rozc.Hladké Životice D 86
6 6 6 6 Pustějov,rozc.Bílovec D 86
6 6 6 6 Pustějov,pošta 86

10 10 10 10 Studénka,Butovice,rest.Obecní 75-86
11 11 11 11 Studénka,Butovice,lékárna 75
12 12 12 12 Studénka,Butovice,Mírová 75
13 13 13 13 Studénka,Butovice,Budovatelská 75
K 13 13 K Studénka,Butovice,Vagónka hl.vrát. 75

15 15 15 15 Studénka,rozc.k žel.st. D 75
15 15 15 15 Studénka,žel.st. õ 75

Pr
ac

ov
ní

 d
ny

51 7 3 5 53 9 11 13 15

So
bo
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, n

ed
ěl

e 
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st
át

em
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an

é 
sv

át
ky

201 203 205
XH XH XH XH XH XH XH XH XHdb 6+H 6+H 6+H

da
4:30 5:40 6:53 8:20 10:20 13:20 14:38 16:58 20:20 10:47 14:47 17:47
4:33 5:43 6:56 8:23 10:23 13:23 14:41 17:01 20:23 10:50 14:50 17:50
K K 6:59 K K 13:26 14:44 17:04 K K K K

4:36 5:46 7:02 8:26 10:26 13:29 14:47 17:07 20:26 10:53 14:53 17:53
K K 7:05 K K 13:32 14:50 17:10 K K K K

4:38 5:48 7:08 8:28 10:28 13:35 14:53 17:13 20:28 10:55 14:55 17:55
4:39 5:49 7:09 8:29 10:29 13:36 14:54 17:14 20:29 10:56 14:56 17:56
4:41 5:51 7:11 8:31 10:31 13:38 14:56 17:16 20:31 10:58 14:58 17:58
4:44 5:54 7:14 8:34 10:34 13:41 14:59 17:19 20:34 11:01 15:01 18:01
4:46 5:56 7:16AB 8:36AB 10:36AB 13:43 15:01AB 17:21AB 20:36 11:03 15:03 18:03
4:50 6:00 7:20 8:40 10:40 13:47 15:05 17:25 20:40 11:07 15:07 18:07
4:52 6:02 7:22 8:42 10:42 13:49 15:07 17:27 20:42 11:09 15:09 18:09
4:53 6:03 7:23 8:43 10:43 13:50 15:08 17:28 20:43 11:10 15:10 18:10
4:55 6:05 7:25 8:45 10:45 13:52 15:10 17:30 20:45 11:12 15:12 18:12
K K 7:27 8:47 K K K K K K K K

4:58 6:08 7:30 8:50 10:48 13:55 15:13 17:33 20:48 11:15 15:15 18:15
5:00 6:10 7:32 8:52 10:50 13:57 15:15 17:35 20:50 11:17 15:17 18:17

X jede v pracovních dnech 6 jede v sobotu D spoj zastavuje jen na znamení nebo požádání
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky H spoj s bezbariérově přístupným vozidlem õ možnost přestupu na železniční dopravu
da nejede 24.12.20 db nejede 31.12.20
A spoj 3 vyčká v zastávce Pustějov,pošta příjezdu spoje 10 linky 882625 nejvýše 5 minut
B na spoj 3 navazuje v zastávce Pustějov,pošta spoj 10 linky 882625 do Nového Jičína
A spoj 5 vyčká v zastávce Pustějov,pošta příjezdu spoje 14 linky 882625 nejvýše 5 minut
B na spoj 5 navazuje v zastávce Pustějov,pošta spoj 14 linky 882625 do Nového Jičína
A spoj 53 vyčká v zastávce Pustějov,pošta příjezdu spoje 16 linky 882625 nejvýše 5 minut
B na spoj 53 navazuje v zastávce Pustějov,pošta spoj 16 linky 882625 do Nového Jičína
A spoj 11 vyčká v zastávce Pustějov,pošta příjezdu spoje 24 linky 882625 nejvýše 5 minut
B na spoj 11 navazuje v zastávce Pustějov,pošta spoj 24 linky 882625 do Nového Jičína
A spoj 13 vyčká v zastávce Pustějov,pošta příjezdu spoje 36 linky 882625 nejvýše 5 minut
B na spoj 13 navazuje v zastávce Pustějov,pošta spoj 36 linky 882625 do Nového Jičína
Na lince platí Tarif Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na
lince.
Na lince je povolen nástup do vozidel pouze předními dveřmi s kontrolou jízdních dokladů řidičem.


