Dětřichovský zpravodaj 2021

P.F. 2022

Vítáme Vás u dalšího vydání Dětřichovského zpravodaje a hned v úvodu
s politováním musíme konstatovat, že rok 2021 se nesl v podobném duchu
jako rok 2020. Spousta zákazů, omezení, zrušených akcí, výuka dětí on-line a
práce na home office. Doufejme, že nový rok bude veselejší a svět se vrátí do
normálu.
V lednu Charita Svitavy pořádala v naší obci popáté „Tříkrálovou sbírku“.
Vybralo se 5214 Kč.
Další sbírka se bude konat v lednu 2022 (za jakých podmínek Vás budeme ještě
informovat).
_________________________________________________________________
Vítání občánků nám epidemiologická situace neumožnila pořádat.
V březnu jsme všem sedmi dětem, narozeným v roce 2020, předali dárečky,
maminkám kytičky. Děti byly zapsány do kroniky.
_________________________________________________________________
Tradiční hasičský ples se také nekonal.
V březnu ze zdravotních důvodů ukončila paní Lelková po třech letech činnost
místního obchůdku. Nepodařilo se sehnat nového nájemce.
_________________________________________________________________
Zrušen byl i karneval.
_________________________________________________________________
Firma Akvastav Svitavy s.r.o. vyhrála poptávkové řízení s nejnižší cenou
537 431,45 Kč na vybudování tří autobusových ostrůvků.

Zastávky byly instalovány během roku. Vyrobila je firma POLAK CZ v částce
165 720,39 Kč. Dřevěné prvky vyrobili a osadili do čekáren naši zaměstnanci a
sklo nám celé sponzoroval pan Oldřich Svoboda a paní Tužínská z Vysokého
Pole. Na střechách zastávek byly vysázeny netřesky. Do zastávek budou ještě
nainstalovány nové koše a lavičky.

Ve spolupráci s místní SDH byla postavena májka. „Kácení máje“ však letos
v důsledku omezení neproběhlo.

_________________________________________________________________
26. 6. uspořádal místní SDH cyklovýlet. Trasa vedla Dětřichov – Opatov –
Opatovec – Svitavy (Rosnička) – Koclířov – Vysoké Pole – lesem k hájence nad
Dětřichovem – Dětřichov víceúčelové hřiště, kde bylo připraveno zasloužené
občerstvení nejenom pro účastníky cyklovýletu.

31. 8. Loučení s prázdninami byla letos první veřejná akce, která byla bez
omezení povolena.
Toto se odrazilo na účasti, ta byla opravdu hojná. Poděkování patří paní
Tužínské za zpestření programu projížďkou dětí na koni, tak i panu hajnému za
zapůjčení vzduchovek, mažoretkám za krásné vystoupení, HZS Pardubického
kraje - stanici Svitavy za dopravu vody a zapůjčení agregátu na výrobu pěny a
v neposlední
řadě
všem,
kteří
se
na
této
akci
podíleli.

V letošním roce jsme chtěli pokračovat v opravách místních komunikací.
Nesehnali jsme však firmu, která by byla ochotna tyto opravy provést.
Na místní komunikaci směr Koclířov byla letos díky uzavírkám zvýšena doprava.
Díry byly několikrát opraveny svépomocí.
Po stížnostech občanů na zvýšený provoz a žádostech o omezení rychlosti na
komunikaci od křižovatky u pily pana Kharbaky po křižovatku u Kulturního
domu, došlo po konzultaci s PČR a MěÚ Svitavy (odbor dopravy) k souhlasu s
umístěním značek Křižovatka a značky doporučující rychlost.
U výjezdů z obydlených částí byla na tuto komunikaci nainstalována dopravní
zrcadla.
_________________________________________________________________
23. 10. DRAKIÁDA
Pro děti i rodiče jsme spolu s hasiči pořádali pouštění draků. Létalo jich kolem
třiceti, vítr foukal a byla strašná zima. Všichni jsme uvítali opékání párků u
ohýnku a zahřáli se slaďoučkým čajem a svařeným vínem.

Tradiční rozsvícení stromečku a vánoční besídku s čerty Krampusáky letos
nebylo možné uskutečnit. Museli jsme odvolat i koncert souboru Dalibor v
místním kostele.
Připravili jsme pro děti do 15 let balíčky, které byly zájemcům o návštěvu
Mikuláše, andělů a čerta rozdány. Mikuláš vybral 1900 Kč a ty předal paní
ředitelce Mateřské školy na nákup hraček.
Občanům nad 65 let byly věnovány poukázky v hodnotě 200 Kč na nákup
v Qantu.
Poukazů se rozdalo v letošním roce 53.
24. 12. od 16.00 hodin se uskuteční v našem kostele sv. Petra a Pavla Půlnoční
mše svatá. Po mši bude požehnání vánočního stromku na návsi.
_________________________________________________________________
ODPADY
Z důvodu změny zákona o odpadech (nárůst skládkovného a vstupních nákladů)
zdražila firma Liko Svitavy a.s. z původních 792 Kč na 852 Kč na občana za rok.
Obec, díky třídění odpadu občany cenový rozdíl pokryje z příspěvků za vytříděný
odpad od firmy EKO-KOM a.s.
Pro rok 2022 se zdražuje poplatek za komunální odpad na 700,- Kč na osobu za
rok.
Všechny dosavadní úlevy zůstávají v platnosti.
_________________________________________________________________
VODNÉ
Vzhledem k letošním zvýšeným nákladům za energie a vstupním nákladům dojde
od 1.1. 2022 ke zdražení vodného na 50,- Kč/m3 .
Obec v letošním roce investovala do oprav a sanace obecního vrtu téměř
690 000,- Kč.
V plánu je rozšíření ochranného pásma a z důvodu zhoršující se kvality vodního
zdroje (vrtu) i vybudování nového vrtu.
Rozpočet obce na rok 2022 je 7 000 000,- Kč v příjmech i ve výdajích.
Největší výdaje budou na opravy místních komunikací a záležitosti kolem pitné
vody.

NOVINKY ZE ŠKOLKY – připravila Kristina Kösslerová
Rok 2021 pro MŠ začal velmi slibně, děti si zvykaly na nový úložný prostor
s matracemi. Ve školce jsme také uvítali několik praktikantek, které s námi
zažily spoustu legrace. Vzhledem ke covidové situaci si děti vyzkoušely také
distanční výuku a postupně se během měsíce dubna začaly vracet zpět do MŠ.
Kromě zážitků a vycházek v okolí obce i si děti užily výlet do Parku Jana Palacha
ve Svitavách, kde jsme společné dopoledne zakončili zmrzlinou.
Na konci školního roku jsme se rozloučili na školní zahradě nejen s předškoláky,
ale také s naší kuchařkou a uklízečkou Hanou Kubešovou a přivítali jsme novou
pomocnou sílu Jitku Chloupkovou.
Děti si také mohly v letních měsících v prostorách zahrady vyzkoušet pěstování
bylinek, zeleniny a ovoce na záhoncích a společně se staraly o úrodičku
s novými konvičkami.
Po prázdninách na děti ve školce čekaly nejen paní učitelky v plné síle, ale také
nové šatničky od firmy POLAK CZ s.r.o., které tímto opět moc děkujeme.
Ve školce jsme přivítali spoustu nových dětiček, se kterými jsme zdobili školku
svými nápady a výtvory. Během začátku nového školního roku se do školky
zakoupily stolečky a židličky do jídelny, stejně jako zrcadla a potřebné vybavení.
Tímto všem děkujeme za podporu, velké díky patří naší paní ředitelce Haně
Dobiášové za postupné vylepšování školky a těšíme se s Vámi rodiči na
společné akce a zážitky v dalším roce.
Srdečně Vám přejeme nádherné Vánoce a klidný vstup do nového roku 2022,
vaši zaměstnanci mateřské školy.
_________________________________________________________________

PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE NA ROK 2022:
Pro děti a dospělé: Bobiáda, Hasičský ples, Karneval, Výlet do ZOO Praha,
Ukončení prázdnin, Drakiáda.
Vše se bude odvíjet dle omezení nařízených naší vládou.

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS SLUŽBU MOBILNÍ ROZHLAS, DÍKY KTERÉ VÁS
BUDEME EFEKTIVNĚ INFORMOVAT PŘÍMO DO VAŠEHO TELEFONU.

Mažoretky - Úspěšná reprezentace obce Dětřichov
Mažoretky Violette působící v naší obci se 6. 11. 2021 zúčastnily nepostupové
mažoretkové soutěže O pohár města Hranice. Oddíl děvčat Violette 2 pod
vedením Hany Trunečkové a Aleny Pfeiferové vybojoval v kategorii kadetky
starší hned 2 medaile. V očích laické poroty se dětřichovské mažoretky umístily
na bronzové pozici. Z pohledu odborné poroty, jež hodnotila výkon nejen
z estetického, ale také z technického hlediska, se děvčata umístila na 2. místě.
Děkujeme mažoretkám za reprezentaci naší obce a přejeme jim mnoho
úspěchů v jejich dalším působení.

Správa lesa za rok 2021
Tak jak jsme doufali, že invaze kůrovce pomine, opak byl pravdou.
Těžba a přiblížení dřevní hmoty činila 979 m3.
Zalesněn byl sazenicemi prostokořennými 1 ha,
v počtu

smrk – 1000 ks
jedle – 100 ks
buk – 4100 ks
javor – 400 ks
olše – 150 ks
modřín –250 ks

Oplocení kultur v délce 430 m.
Ožínání kultur 19,52 ha.
Stahování klestu s pálením 2350 m dřevní hmoty.
Do nového roku 2022 dobro a pokoj za správu lesa přeje Josef Kopecký.
_________________________________________________________________
Statistika obce:
K 20. 12. 2021 má naše obec 335 obyvatel a 25 cizinců.
Narození: 5 občánků - Zdražilová Vanessa, Listíková Barbora, Plánková Lilien,
Kalina Vojtěch a Pecháček Tobiáš.
Přistěhovaní: 12 občanů.
Odstěhovaní: 4 občané.
Zemřelí: 2 občané – paní Lacmanová Helena a pan Listík Jiří.
JUBILEA
40 let Müller Jaroslav, Hehl Milan a Herzánová Petra
50 let Blažková Jiřina, Hynek Milan, Křížová Petra, Šimerle Jiří, Kovář Libor,
Kliková Milena a Dujsík Milan
60 let Bareš Rostislav a Flašarová Marie
70 let Burešová Vlastimila
80 let Prchal Zdeněk a Knotková Marie

Zpátky do minulosti 3, když kroniky mluví...
Rok od posledního příběhu utekl jako voda a je na čase Vás seznámit s nějakými
dalšími.
Kostel sv. Petra a Pavla
Nejstarší záznamy o našem kostele pocházejí z roku 1350. Tehdy to byl
kostel sv. Pavla. O jeho původní podobě toho moc nevíme. Je popisován jako
bohatě zdobený kostel se dvěma postranními oltáři. Náboženské poměry se u nás
několikrát změnily. Během husitských válek se místní věřící stali utrakvisty a
v době reformace, v 16. století, přešla většina k luteránskému vyznání. Až v roce
1624 se v kostele po dlouhé době sloužila katolická mše.
O kostel se staral farář z Opatova, který od naší obce dostával desátek. Ten
ročně činil 20 korců žita, 20 korců ovsa a pět kop grošů. Mše se zde konaly pouze
jednou za tři týdny, vždy třetí neděli a ve svátek. Vlastního duchovního správce
náš kostel získal až v roce 1773 a stal se jím Johann Prax ze Semanína.
V roce 1793 kostel vyhořel už podruhé ve své historii a v následujících
dvou letech byl na starých základech postaven kostel nový. Ten byl zasvěcen
apoštolům sv. Petrovi a sv. Pavlovi.

Požáry a vznik dobrovolných hasičů
Požáry u nás ve vesnici nebyly vůbec ničím výjimečným. Pokud v nějaké
usedlosti vypukl požár, mělo to nedozírné následky. Mnohdy vítr přenesl oheň i
na okolní domy, které vyhořely do základů. V hospodářských staveních se
skladovala sláma pro zvířata a požáry se šířily velmi rychle. Nejčastěji s nimi
pomáhal sbor dobrovolných hasičů z Opatova. Pokud ale byla špatná viditelnost,
kterou způsobila mlha, nepřišla včasná pomoc.
Příčiny vzniků požárů byly různé – nepozornost, bouřky, žhářství. Jeden
příklad konkrétního žháře se do naší kroniky zapsal 7. října 1883. Tehdy
patnáctiletý sirotek Ferdinand Hanauska, pasák krav, který bydlel v č. p. 65,
založil úmyslně požár ve vedlejším stavení a ten se přenesl dále. Úplně vyhořelo
stavení Josefa Schneidera, č. p. 66 a také stavení Josefa Biera, č. p. 65. Žhář, který
byl popisován jako „duševně zaostalý“ se po výslechu přiznal a byl předán soudu.
Ale problémy se žhářstvím byly popisovány v naší kronice už dřív. Tyto činy
dokonce doprovázely podivné výhružné dopisy.
Časté požáry vedly ke zcela logickému kroku a v roce 1883 u nás vzniká
úplně první spolek – sbor dobrovolných hasičů. Sbor se rychle rozrostl a už
v prvních dnech měl 64 členů. Čtyři měsíce po založení schválilo místní
zastupitelstvo nákup stříkačky a dalšího vybavení.
Od roku 1883 do roku 1926 zasahoval sbor u 30 místních požárů a vedle
toho měl mnoho výjezdů také do okolních obcí.

Monika Němcová

Jménem celého zastupitelstva a zaměstnanců obce Dětřichov Vám přejeme
příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku 2022 hlavně hodně
zdraví a štěstí. Doufejme, že se v příštím roce opět budeme setkávat na
kulturních akcích.
Tomáš Mrštný
starosta obce Dětřichov

