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Vážení spoluobčané,     
s blížícím se koncem roku 2015 přinášíme přehled dění, které proběhlo v naší obci – ať už na poli kulturním 
či společenském. 
Jak jste si jistě všimli, kulturní dům září novotou – jak zvenku, tak i zevnitř. K původnímu plánovanému 
zateplení a výměně oken sálu se vedení města rozhodlo ke kompletní rekonstrukci rozvodů elektro, vody, 
vytápění a sociálních zařízení v celém objektu. To byl také důvod, proč se rekonstrukce protáhla téměř o půl 
roku. Nicméně dnes je vše hotovo a my opět můžeme využívat prostory jak ke kulturním, tak i ke sportovním 
účelům.  Tímto vás také chceme vyzvat k využívání sálu pro rodinné oslavy, sportovní vyžití apod. Městské 
kulturní centrum Fulnek bude v lednu 2016 realizovat kompletní renovaci parket sálu a v průběhu příštího 
roku ještě proběhne montáž ochranných sítí pro plnohodnotné využití sálu na lehké sporty. Ceník pronájmu 
sálu jak pro sportovní využití, tak pro kulturní akce bude aktualizován a zveřejněn začátkem roku 2016. V 
sále bude možno provozovat sporty, jako jsou florbal, badminton, soft tenis, stolní tenis, kondiční cvičení. 
Bohužel se stále nedaří nalézt zájemce o provoz zdejší hospody. Na poslední straně zpravodaje naleznete 
aktualizovaný záměr pronájmu.
Další výbornou zprávou pro Děrné je zařazení rekonstrukce malého hřiště, včetně úpravy prostranství před 
obchodem, do rozpočtu města na rok 2016. Po téměř desetiletém úsilí vše nasvědčuje tomu, že se dočkáme 
zkulturnění centra vesnice a naše děti a mládež kvalitního a moderního hřiště. 
Velkou a nákladnou rekonstrukci povrchu fotbalového hřiště připravuje pro příští rok tělovýchovná jednota 
Děrné. V roce 2015 se podařilo nalézt zdroj vody a vybudovat studnu nutnou pro závlahu nového trávníku. 
Tato akce je financována z vlastních zdrojů, ze zdrojů okresního fotbalového svazu a z dotace města Fulnek.  
Pokud se rekonstrukce rozběhne podle plánu, přinese jistě změnu v organizaci utkání všech fotbalových 
družstev. O změnách vás budeme informovat.
Za financování těchto investičních akcí patří velký dík vedení města.

Vážení spoluobčané, přejeme vám a vašim blízkým pokojné prožití vánočních svátků a do nového 
roku 2016  pevné zdraví,  Boží požehnání a spokojený život v naší obci.

Nejbližší kulturní a společenské akce:  
25. 12. 2015 (pátek)  Živý Betlém  – od 17:00 h před KD Děrné, následně přemístění do stáje u Pachtů 
26. 12. 2015 (sobota)  Štěpánská diskotéka – KD Děrné 20:00 h
03. 01. 2016 (neděle)  Novoroční koncert DH Děrničanka a žáků ZŠ TGM - KD Děrné – od 16:00 h
08. 01. 2016 (pátek) Tříkrálová sbírka – od 16:00 h
16. 01. 2016 (sobota) Dětský maškarní ples – KD Děrné 14:00 h  
16. 01. 2016 (sobota) Hasičský  ples – KD Děrné 20:00 h         
23. 01. 2016 (sobota) Myslivecký ples – KD Děrné 20:00 h
06. 02. 2016 (sobota) Končiny - průvod masek, pochování basy
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Děkujeme všem, kteří se starají o údržbu a opravy drobných sakrálních 
památek v naší vesnici
•	 Kaple sv. Notburgy – rodina Antonína Svobodníka
•	 Švédská kaple (Jelení kopec) – v současné době 

bez udržovatele
•	 Kaple Berggoldova (Šindlerova) – rodina Zdeňky 

Benové
•	 Obraz Panny Marie na Mezicestí – rodina Františka 

Velecha
•	 Obraz sv. Františka (u Nováků) – rodina Jiřího 

Šichora
•	 Obraz Panny Marie na Jelením kopci – rodina 

Stanislava Šmeidlera

•	 Obraz sv. Rodiny na fulneckém chodníku – rodina 
Petra Dani

•	 Kříž v osadě Kostelec u č.p. 19  - rodina Pavly Čížové
•	 Kříž před Kostelcem (u silnice) – rodina Borovských
•	 Kříž před kostelem – Zdeňka Chrástková
•	 Kříž Na platkách (u silnice) – rodina Jaroslava 

Skočka
•	 Kříž za kostelem (1911) – rodina Martina Chrástka
•	 Kříž u Fulneku – rodina Zdeňka Golda

Vánoční bohoslužby

24.12.   Fulnek 16:00 a 22:00 
25.12.   Děrné 8:00, Fulnek 9:00 
26.12.   Děrné 8:00 , Fulnek 9:00
31.12.   Fulnek 15:30, Jerlochovice 23:00
1.1.   Děrné 8:00, Fulnek 9:00

Město Fulnek vyhlásilo veřejnou finanční podporu projektů z rozpočtu města 
Fulneku na rok 2016
Podporovány budou:                                                                                                                                       
a) programy a projekty zaměřené na podporu kultury, 
vzdělávání a volnočasových aktivit pro občanskou 
veřejnost, mimoškolních aktivit škol, aktivit ve prospěch 
zdravotně postižených občanů a humanitárních aktivit, 
aktivit spojených s ochranou přírody, sociální a zdravotní 

oblastí (neinvestiční dotace),                                                                                                                          
b) programy zaměřené na podporu sportu, včetně 
hasičského sportu (neinvestiční dotace). 
Žadatelé mohou žádat o poskytnutí veřejné finanční 
podpory do 15. ledna 2016. 
Podrobnosti na www.fulnek.cz .

Změna cen vodného a stočného od 1. 1. 2016
Voda pitná (vodné) – 35,39 Kč/m3 (bez DPH), 40,70 Kč 
(vč. 15% DPH)

Voda odvedená (stočné) – 32,33 Kč/m3 (bez DPH), 37,18 
Kč (vč. 15% DPH)

Fotbalová sezona - podzim 2015
Do podzimní části fotbalové soutěže vstoupila tři družstva 
fotbalistů Děrného - družstvo mužů, družstvo starších žáků 
(ročníky 2002-2004) a družstvo starší přípravky (ročníky 
2005-2008). 
Muži se po podzimní části umístili v polovině tabulky – 
patří jim 6. příčka se 13 body. Premiéru si odbylo družstvo 
starších žáků v nové soutěži s umístěním stejným jako 

družstvo mužů – na 6. příčce s 12 body. Přípravka se 
umístila na 5. místě s 16 body.
TJ Děrné děkuje všem sponzorům za podporu a fanouškům 
za výbornou atmosféru během utkání. Poděkování patří 
také všem, kteří se jakkoli angažují v organizaci sportu 
v Děrném, zvláště pak správcům sportovního areálu – 
manželům Sivákovým.
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Tabulky fotbalistů po podzimní části sezóny 2015/2016

OS NC Line starší přípravka - sk. B

IV. třída sk. B - muži

Okresní soutěž žáků (6+1) sk. A
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Přijďte se s vašimi dětmi pobavit na 

V sobotu 16. Ledna 2016 od 14. 00 hodin v sále KD Děrné 

 Zábavný program s tancem, hrami a soutěžemi Leny Banszel Freyové 
 Bohatá tombola 

 Rybolov 
 Občerstvení připraveno 

Srdečně vás zvou rodiče a přátelé MŠ „Koťata“ Děrné 
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SDH Děrné vás srdečně zve na tradiční 

Tombola a hry o ceny

Cena 200,-Kč /večeře a místenka/

 v kulturním sále

Taneční vystoupení 
LATINSKOAMERICKÉ TANCE

K tanci a poslechu hraje

Kapela 
Dušana Pospěcha

Předprodej vstupenek Krampotová J. tel.: 739 291 179, e-mail: Krampotova.Jarka@seznam.cz
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Rok 2015 obrazem
Končiny 2015

Osvobození obce
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Rok 2015 obrazem

Den pro rodinu

Dožínky 2015

Rozsvícení vánočního stromu a Karlštejnu
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Vydal Osadní výbor v Děrném
Kontakt: oa_derne@centrum.cz, www.derne.cz

 
Rada města Fulneku 

 
MĚSTO FULNEK 

zastoupené Městským kulturním centrem Fulnek, příspěvkovou organizací, vyhlašuje 

záměr na pronájem nebytových prostor 
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), zveřejňuje město Fulnek záměr na pronájem 

nebytových prostor – 

RESTAURACE v kulturním domě v Děrném čp. 1. 
Stavba čp. 1 stavba občanského vybavení je součástí pozemku parc. č. 518 v k. ú. Děrné. 

Výměr pronajímaných prostor včetně nezbytného zázemí: 114 m2 

 
Žádosti o pronájem výše uvedených nebytových prostor zasílejte písemně do 
11.01.2016 na adresu: Městské kulturní centrum, příspěvková organizace, ul. 
Palackého, čp. 305, 742 45 Fulnek. 
Obsah žádosti: 

1. Popis využití nebytových prostor/podnikatelský záměr: 
 způsob provozní součinnosti s pronajímatelem 
 způsob spolupráce s místním osadním výborem 
 rozsah sortimentu restaurace s uvedením orientačních cen pro sezónu 2016 

Tyto specifické podmínky nabídky se stanou součástí nájemní smlouvy. 
2. Nabídka ceny celkového měsíčního nájmu za prostory restaurace. 
3. Reference z obdobné činnosti s uvedením telefonického spojení a kontaktní osoby. 
4. Úplná adresa žadatele. 
5. Úředně ověřená kopie živnostenského listu, případně výpis z veřejného rejstříku pro 

danou činnost. 
6. Originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z Rejstříku trestů ne starší 30 dnů. 
7. Podepsané prohlášení žadatele /vyžádat si v Městském kulturním centru ve Fulneku/.  

Na zasedání Rady města Fulneku, které se uskuteční 18.01.2016 v 15:00 h v budově Městského 
úřadu ve Fulneku, v zasedací místnosti v I. poschodí, přineste uzavřenou obálku obsahující 
nabídkovou cenu za měsíční pronájem výše uvedených nebytových prostor. 
Pozvánky k tomuto jednání nebudou zasílány. Prostory budou po předchozí domluvě 
zpřístupněny (kontaktní osoba: paní Kočí, tel.: 739 478 086)  
Prostory bude možné užívat do dvou dnů po uzavření nájemní smlouvy. Při rozhodování o 
přidělení nebytových prostor bude přihlíženo k navržené výši nájemného a k nabízeným 
službám potřebným pro občany.  

Ve Fulneku dne 23.11.2015 
Bc. Eva Kočí, vedoucí  Městského kulturního centra Fulnek, příspěvková organizace 


