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Jsou před námi poslední dny roku 2020, jehož začátek se nesl v duchu mnoha
plánů. Nikdo z nás si nedokázal představit, jakým výzvám budeme nuceni čelit
a co všechno se v roce 2020 pro nás změní.

V lednu Charita Svitavy pořádala v naší obci počtvrté „Tříkrálovou sbírku“.
Vybralo se 6.599 Kč.
Další sbírka se bude konat 2. a 3. ledna 2021
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. 2. Jsme organizovali zájezd do Prahy na muzikál „KVÍTEK MANDRAGORY“. Představení se
účastníkům líbilo. Dětřichovských občanů se zúčastnilo 14, ostatní volná místa byla
obsazena občany z okolních obcí.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29. 2. Vítání občánků - Byla přivítána holčička Sofie Bukáčková
Další vítání nám neumožnila vládní protikoronavirová opatření.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. 3. Hasičský ples – Hrála skupina „Hot Strings“.
Na ples byly prodávány vstupenky s místenkou.
Ples se vydařil. Kapacita našeho Kulturního domu byla zcela naplněna.
Tímto pořadatelé děkují všem sponzorům.
Pro příští rok zatím není vůbec rozhodnuto, jestli se ples bude konat.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12. 3. Byl vyhlášen nouzový stav kvůli šíření pandemie koronaviru. Trval 66 dní – vláda ho
vyhlásila na celé území státu a provázela ho přísná omezení. Tento stav ovlivnil chod
úřadů a pořádání kulturních akcí.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14. 3. Připravovaný karneval pro děti byl zrušen.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17. 5. Skončil nouzový stav, ale řada omezení platí dál.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30. 5. Zrušili jsme objednaný autobus do ZOO Praha, kam jsme se chystali s rodiči a dětmi na
výlet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ve spolupráci s místní SDH byla postavena májka – mezi
mašlemi vlály i roušky. Veřejné „Kácení máje“ letos
v důsledku omezení neproběhlo.

31. 8. Loučení s prázdninami, jsme pořádali ve spolupráci s SDH. Děti na hřišti střílely ze
vzduchovky, měly k dispozici skákací hrad, mohly si zajezdit na koni, účastnit se
soutěží a přišel i kouzelník. Ve spolupráci HZS Svitavy byla na víceúčelovém hřišti
vytvořena velká pěnová koupel, někde měla výška pěny dosah až dvou metrů. Děti za
soutěže získávaly razítka a za ně dostaly medaile.

Pro výjezdní jednotku Sboru dobrovolných hasičů byl pořízen nový 9 místný
automobil Ford Transit. Tento vůz v celkové hodnotě 999.541 Kč byl pořízen z dotací
Ministerstva vnitra 450.000 Kč, Pardubického kraje 300.000 Kč a my se podíleli částkou
249.541 Kč.

V letošní roce se opravila cesta od provozovny firmy POLAK s.r.o. po značku
Dětřichov, v částce : 1.067.474 Kč. Firma POLAK CZ s.r.o. spolufinancovala tuto akci. Na
Vysokém Poli byla opravena cesta asfaltovým recyklátem od křižovatky směr Kösslerovi
v celkové částce: 422.594,86 Kč.
V příštím roce se bude v opravách pokračovat dle finančních možností.

Drakiáda, která se pořádá každoročně v září, byla také zrušena.
5. 10. OPĚT VYHLÁŠEN NOUZOVÝ STAV
Tradiční rozsvícení stromečku a vánoční besídku s čerty Krampusáky letos nebylo možné
uskutečnit.
Připravili jsme pro děti do 15 let balíčky a ty jim byly Mikulášem, andělem a čerty rozdány.
Občanům nad 65 let byly věnovány poukázky v hodnotě 200 Kč na nákup v místním
obchůdku.
Těch poukazů se rozdalo v letošním roce 52.

24. 12 od 16.30 hodin se uskuteční při dodržení veškerých koronavirových
opatření v našem kostele Petra a Pavla Mše Půlnoční

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Na začátku roku 2020 se MŠ účastnila lyžařského výcviku v Přívratě.
Do funkce zastupující ředitelky se po mateřské dovolené vrátila Magdaléna Novotná.
S ní nastoupila také nová paní učitelka Kristina Kösslerová.
Vzhledem ke covidové situaci musela být MŠ od poloviny března uzavřena.
Zpět se MŠ otevřela v květnu. Ale bohužel již žádné organizované akce nemohly proběhnout.
Navštívily pouze Vodárenský les a hřiště ve Svitavách.
Během prázdnin byla MŠ uzavřena, děti se vrátily do MŠ v polovině srpna.
Na konci srpna proběhlo odložené loučení s předškoláky. Při této příležitosti bylo oznámeno,
že se zpět vrací do funkce ředitelky školy Hana Dobiášová. Pedagogy doplnila ještě nová paní
učitelka Jana Nečasová.
Rozloučili jsme se tedy s Evou Frantovou a Magdalenou Novotnou. Paní Frantová nám
přislíbila výpomoc, když bude potřeba.
V průběhu podzimu nastaly v MŠ malé změny. Obec nakoupila nové skříně na matrace a
ložní prádlo. Nové matrace a ložní prádlo je postupně dokupováno a bude hotové v lednu.
Jménem MŠ jsem oslovili pana Poláka a jeho firmu POLAK CZ s.r.o. o sponzorský dar.
Přislíbil nám novou šatnu pro děti, botníky, držáky na houpačky a dětský domeček na
zahradu.
!!!ZA CELOU MŠ MNOHOKRÁT DĚKUJEME VŠEM KDO PODPORUJÍ ROZVOJ NAŠÍ ŠKOLKY !!!
Dále se bude v MŠ postupně modernizovat vybavení školky.
V prosinci si děti užily Karneval a Vánoční besídku. Tentokrát pouze samy bez rodičů.
Věříme, že v dalším roce už bude situace přijatelnější a brzy se všichni opět setkáme na
akcích školky.
Krásné Vánoce a šťastný vstup do Nového roku 2021 přejí zaměstnanci mateřské školy.

ODPADY
Z důvodu změny zákona o odpadech (nárůst skládkového) zdražila firma Liko Svitavy a.s. z
původních 708 Kč na 792 Kč na občana za rok.
Pro rok 2021 se zdražuje poplatek za komunální odpad na 650,- Kč na osobu za rok.
VODNÉ
Vzhledem k narůstajícím nákladům za správu obecního vodovodu
odebrané vody došlo ke zdražení vodného na 37,50 Kč/m3

a snížené spotřebě

PLÁNOVANÉ AKCE NA ROK 2021:
Výměna autobusových zastávek včetně opravy jejich přístupu, pokračování oprav místních
komunikací. Další plánované kulturní akce budou upřesňovány během roku podle dané
situace.
Správa lesa za rok 2020
Těžba dřeva činila 514,16 m2 – jednalo se o těžbu předmýtní a mýtní kůrovcovou. Rozdíl
těžby činí o 346,08 m2 méně oproti loňskému roku.
Pěstební činnost
Bylo vysazeno 13.900 sazenic z toho: 12.000 ks buků
1.800 ks smrků
50 ks modřínů
50 ks třešně ptačí
Oplocení kultur 1,23 km.
Chemická ochrana proti klikorohu borovému, opakovaně třikrát 44.000 sazenic.
Ožínalo se 12,67 ha.
Nátěrem proti okusu bylo ošetřeno 19.600 ks sazenic.
Vzhledem k nízkým cenám obchodu s dřevní hmotou stát a kraj uvolnil dotace.
Byly nám schváleny dotace na zalesnění a prořezávky ve výši 162.930 Kč. Na kůrovcovou
těžbu z roku 2019 žádost činila 246.760 Kč. Tato dotace byla celostátně pokrácena o 25 % a
nám bylo přiznáno 186.000 Kč. Nyní nás čeká sestavení žádosti o dotace na prořezávku,
ožínání a ochranu kultur.
Světlo na duši. Zdraví a štěstí v novém roce za správu lesa přeje Josef Kopecký.
Statistika obce:
K 13. 12. 2020 má naše obec 324 obyvatel.
Narození: Nicolas Zdražil, Daniel Chaloupka, Jan Lelek, Antonín Mrštný a Mikuláš Kameník.
Přistěhovaní: 14 občanů
Odstěhování: 7 občanů
Narození: 5 občánků - Zdražil Nicolas, Chaloupka Daniel, Lelek Jan, Mrštný Antonín a
Kameník Mikuláš
Zemřelí: 2 občané – Flášar Miroslav, Tuček Josef
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JUBILEA
Kupský Pavel, Kameník Jaroslav, Bukáčková Helena
Pfeifer Jiří, Mervartová Helena, Šedý Cyril
Tomčíková Naďežda, Bukáček Bohumil, Menšík Ladislav, Kumhala Hynek,
Křemenáková Dana, Bukáčková Helena
Krahulec Jan, Rozlívková Jana, Brázdová Genovéva, Klusák Karel, Tučková Milada,
Kodytek Luděk
Dvořák Josef
Kumhalová Zdeňka

Historické okénko
Zpátky do minulosti 2, když kroniky mluví...
V minulém díle jsme mluvili o první světové válce a jejím dopadu na místní obyvatelstvo. A i
když by se mohlo zdát, že útrapy jsou po konci války ty tam, místním se zde nevedlo dobře. I
ti nejpoctivější z nich museli často obcházet zákon, aby uživili sebe a své rodiny (pro
představu: jedinec musel vystačit s půlkilem chleba na celý týden). Další nejistota pro Němce
na našem území přišla 28. října 1918, kdy vzniklo samostatné Československo, a ze dne na
den se ocitli v cizí republice. Přestože se jejich počet pohyboval okolo tří milionů (23 %
veškerého obyvatelstva) a představoval tak druhou nejpočetnější národnost, bylo na ně
nahlíženo jako na menšinu. V Dětřichově obdrželi první zprávy o založení republiky tak, že
v noci z 28. na 29. října do železničních stanic v Opatově, Třebovicích a Rudoltic, přijeli
mladíci z České Třebové a strhali německy psané nápisy, plakáty a jízdní řády. Nádraží byla
vyzdobena chvojím a transparenty. Také vyvolávání názvů stanic průvodčími probíhalo pouze
v češtině, a to dokonce i v oblastech, kde žilo výhradně německé obyvatelstvo. Německým
vojákům, kteří se vraceli z fronty, byly odebírány zbraně. S koncem války byl zastaven také
válečný průmysl a dělníci byli nějaký čas bez práce. Němečtí úředníci byli nahrazováni
českými, to samé platilo u drážních zaměstnanců. Změny probíhaly také ve školství, zanikaly
německé školní třídy (během pěti let kolem pěti tisíc tříd), místo nich byly otevírány české
„menšinové“ školy, kam docházelo mnoho německých dětí. Místní kronikář nadčasově
vyjádřil pochybnost a nedůvěru k nadějeplným slovům politiků a popisování vzniku republiky
ukončil poznámkou, ze které dnes mrazí. „Až historie ukáže správnost tohoto kroku a obnovíli se dřívější spolužití, či zda se prohloubí ještě více propast mezi námi, aby se říkat muselo:
Bože smilování.“

Památník obětem války v Dětřichově.
V letech 1918-1920 vypukla epidemie španělské chřipky, která v těchto letech trápila celý
svět. Dětřichov výrazněji postihla v únoru 1920, kdy v každém domě bylo nemocných několik
členů rodiny. V domě sedláka Aloise Kramera, čp. 20, bylo nemocných osm lidí naráz. Horší
průběh byl u dospělých. Zhruba 60 % dětí zůstalo doma a místní školní rada nařídila uzavření

školy a zastavení výuky od 24. února do 8. března. Pro Vysoké Pole toto nařízení neplatilo,
jelikož se tam nemoc vyskytla pouze v ojedinělých případech.
Okolnosti jako španělská chřipka, ekonomická krize, napjaté vztahy mezi Čechy a Němci a
strach z nového válečného konfliktu vedly v roce 1938 k vystavění mariánské jeskyňky,
německy Mariengrotte. A jak název napovídá, místní zde uctívali Matku Boží, Pannu Marii.
Bylo to místo, kam se lidé chodili modlit a prosit Boha o mír a odvrácení války, a to jak před
ní, tak i v jejím průběhu. Nebyly zde ale výjimkou ani večerní májové modlitby doprovázené
zpěvem. Před kapličkou byly lavičky a na okolních stromech visely obrázky svatých patronů.
To ale nebylo v okolí výjimečné – kříže, sloupky s obrázky, nebo obrázky na stromech se
nacházely různě po celé obci. Byly zde jako poděkování, či připomínka nějaké události. Tato
symbolika nám ukazuje zbožnost místních lidí, ale našlo se i praktické využití – obrázky
sloužily jako orientační body v zimním období, mlze, vánicích… Stalo se, že se zde několik lidí
ztratilo a přes noc umrzlo. Ale známe i dva šťastné konce, kterými zakončím dnešní povídání.
Obě příhody se odehrály během druhé světové války. Tehdy se z Vysokého Pole vracel pozdě
večer pošťák do Dětřichova, a protože nebylo vidět ani na krok, zabloudil. Během svého
bloudění narazil na kupu hnoje a do rána chodil okolo, aby neumrzl. Dlouho do noci ho
sousedi hledali s petrolejkami za hlasitého volání. Nebylo to nic platné. Až nad ránem zjistil,
že je nedaleko Opatova. Druhá příhoda je o osadníkovi, který se vracel z práce, tentokrát
z Dětřichova na Vysoké Pole. Při cestě si chtěl zapálit cigaretu, ale foukal silný vítr. Otočil se
tedy zády, aby mu vítr nesfoukl sirku. Ale zamotal se… Po několika hodinách chůze narazil na
koleje mezi Lačnovem a Svitavami.

Mariengrotte v roce 1938 a dnes.

Monika Němcová

Přejeme si, aby navzdory všem omezením jsme si zachovali optimismus, víru,
zdravé rodinné vztahy a přátelství, které nám jsou v této době oporou.
Jménem celého zastupitelstva a zaměstnanců obce Dětřichov Vám přejeme
příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2021 hlavně hodně
zdraví, štěstí a budeme doufat, že příští rok se snad vše vrátí do normálu a
budeme se zase setkávat na kulturních akcích.
Tomáš Mrštný
starosta obce Dětřichov

