
                     Dětřichovský zpravodaj 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení a milí spoluobčané, 

      přiblížil se nám konec roku a s ním čas adventu. Je to období velkého shonu a nervozity. 

Je to zároveň jedno z nejkrásnějších období v roce. Proto se všichni zkusme alespoň na 

chvíli zastavit a užít si radostné chvíle vánočních svátků se svými nejbližšími.  Jako každý 

rok v předvánočním období, předkládáme svým občanům krátký přehled o dění v obci.   

 



TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

V lednu Charita Svitavy chtěla u nás uskutečnit pošesté „Tříkrálovou sbírku“.  

V důsledku koronavirových opatření koledníci nechodili po obci, ale pokladnička byla  
na obci a vybralo se 3320 Kč. 
 

Tříkrálová sbírka 2023 - Místo pro krále 

23. ročník Tříkrálové sbírky bude probíhat na Svitavsku od 2. do 15. ledna 2023. Prostředky 

ze sbírky chce již tradičně Charita použít na přímou sociální pomoc a zajištění dostupnosti 

terénních služeb občanům měst a obcí Svitavska. Máte – li zdravé nohy, čas a chuť pomáhat, 

jde to i koledováním. A můžete se při tom dokonce stát králi. Království Dětřichov čeká na 

své krále. Láká vás nová zkušenost?  Přidejte se. Pokud se chcete do koledování zapojit, 

kontaktujte prosím Miriam Holubcovou, tel: 730 594 542 

O průběhu a výsledku sbírky vás budeme informovat na našich webových a facebookových 

stránkách.  

Charita Svitavy – pomáháme společně! Děkujeme.  

ZMĚNY NA OBCI 

Od ledna máme novou kronikářku. Stala se jí paní Mgr. Tereza Bajerová.   
Paní Marie Kösslerová, která ukončila činnost psala naši kroniku od 1.1.1999. 
 
Tímto paní Kösslerové moc děkujeme. 
 

2.4. KARNEVAL 

 Po covidové pauze jsme mohli znovu uspořádat karneval. Na úvod vystoupily mažoretky 

Dětřichov.  Pro 47 masek byly nachystány odměny. 

   

 

 

 

 

 

 

 



23.4. STROMY PRO BUDOUCNOST 
 
Obec získala na tuto akci dotaci ve výši 246 000 Kč z SFŽP ČR.  Sraz účastníků byl u kostela. 
Občané pomohli zasadit 64 stromů. Byla jimi osázena cesta mezi Vysokým Polem a lesem 
směrem na Koclířov a svah u kulturního domu. Na hřišti bylo pro účastníky připraveno 
zasloužené občerstvení.   
 
 

 

  

 

 

 

29.5. KONCERTNÍ VYSTOUPENÍ 

Zavítala k nám kapela Žalman a spol. a při této 

příležitosti vystoupilo jako host pěvecké sdružení 

Dalibor. 

Toto byla soukromá akce paní Miroslavy Tužínské. 

Vstupenky bylo možno zakoupit na smstiketu, nebo 

na obci. 

K poslechu bylo možné zakoupit i výborné víno 

z Moravy. I když se akce zúčastnilo málo občanů naší 

obce, akce se moc vydařila a podle mínění paní 

Tužínské nebude rozhodně poslední.  

 

 

 



4.6. ZOO PRAHA 

Obec pro děti a rodiče zorganizovala výlet do ZOO Praha. V rámci Dne dětí byl zaplacen 

autobus do Prahy. Vstupné bylo zakoupeno obcí hromadně a bylo vybíráno při přihlášení 

k zájezdu. Autobus byl naplněný, počasí bylo přívětivé, akce se vydařila.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

18.6 TENISOVÝ TURNAJ 
 
Pan Žilinčík a panCvrkal 
uspořádali na víceúčelovém 
hřišti již 10. ročník 
tenisového turnaje 
(čtyřhra). Vítězem se stala 
dvojce M. Rozlívka – M. 
Pavlíček, na druhém místě 
skončili J. Holubec – P. 
Musil, třetí místo obsadili P. 
Sedlák – J. Voříšek. Turnaje 
se zúčastnilo 6 dvojic. 
Nejmladšími nováčky byli   
Š. Rozlívka – V. Žilinčík   
 



27.8. ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI 
 
Proběhlo tradiční rozloučení s prázdninami – pro děti byla ve spolupráci s HZS Pardubického 
kraje stanice Svitavy přichystána pěna, dva skákací hrady, koně manželů Broulíkových z 
Opatova, malování na obličej, střelba z kuše a vzduchovky, …..  

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

23.-24.9. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 

V naší obci byla pouze jedna kandidátka. Složení zastupitelstva zůstalo stejné jako v minulém 
volebním období.  

 

5.11. MUZIKÁL 
 
 Divadelní spolek Doveda Sloupnice uvedl autorský muzikál Legenda o zbloudilých duších 
v našem Kulturním domě. Obcí byl zajištěn i prodej občerstvení během představení.  Škoda, 
že místních občanů bylo méně než přespolních. Vstupné bylo dobrovolné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

26.11. MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA  

Po dvouleté přestávce vlivem covidových opatření jsme uspořádali Mikulášskou besídku.    

Ve vánočně vyzdobeném kostele si bylo možno zakoupit adventní věnce, vánoční ozdoby a 

svíčky. Tímto patří velký dík rodině Zahálkových. Po rozsvícení stromečku, který nám 

posvětili pan Mons. Pavel Dokládal - farář z Fatimy Koclířov. Poté jsme se odebrali ke 

kulturnímu domu, kde jsme zhlédli ohňostroj a velkolepý příchod čertů Krampusáků 

z Proseče. Po nadílce anděla a Mikuláše jsme měli možnost ochutnat výborný ovárek nebo 

párky v rohlíku. 

Pro děti byly přichystány mikulášské balíčky. Pro naše děti zdarma, přespolní si zakoupili 

poukázky za 60 Kč. Bylo připraveno 120 balíčků.  

  

 

 

 

 

Děkujeme za pomoc všem, kteří pomohli při pořádání této náročné akce.   



5.12. byla možnost objednat si čerta s Mikulášem a andělem domů. Vybralo se 1410 Kč, 
které se věnují do školky na hračky.     

 

MAŽORETKY VIOLETTE (2022) 

Už druhým rokem naši obec úspěšně reprezentují děvčata taneční skupiny v 

mažoretkovém sportu – Violette. Jejich vystoupení jste mohli shlédnout na obecních akcích 

(např. dětský maškarní ples, letní rozloučení s prázdninami aj.). Děvčata však vystupují i na 

dalších kulturních akcích na Svitavsku. Nedávno mažoretky vykouzlily úsměvy na tvářích 

seniorů ve Vendolí, kde ve spolupráci s dětmi z místní základní školy zpestřily odpolední 

program obce. 

Od loňského roku trénovaly v Dětřichově celkem 2 oddíly děvčat ve věku od 8 do 

14 let a trio. V září letošního roku byl z důvodu narůstajícího zájmu otevřen nábor, z něhož 

byla vytvořena přípravná skupina dětí ve věku 4–7 let.  

Mažoretkový sport v sobě snoubí jak pohybovou průpravu, tak estetické vzezření a 

celkový projev. Je to zkrátka sport se vším všudy, který nedává nic zadarmo. Poctivá práce 

děvčat byla letos odměněna hned na několika soutěžích, kterých se oddíly účastnily: 

v šumperské soutěži O zámeckou korunku se děvčata v kategorii miniformace umístila na 

1. a 4. místě, v Moravské Třebové si na soutěži s názvem Moravskotřebovská perla 

vybojovala 3. a 6. místo a na soutěži v Hranicích miniformace obsadily 1. a 2. místo. Na 

poslední zmiňované soutěži zabojovala také nově postavená velká formace a získala krásné 

bronzové umístění. 

Velké díky patří sponzorům mažoretek, kteří mažoretky podpořili a pomohli také 

s materiálním zabezpečením. Jedná se zejména o obec Dětřichov, která poskytla děvčatům 

týmová trička a legíny, a firmu Grund s.r.o., za jejíž sponzorský dar byly pořízeny týmové 

mikiny. Velice si vážíme takové velké pomoci a zároveň děkujeme všem rodičům a 

příznivcům za nasazení a veškerou podporu projevenou našemu oddílu a mažoretkovému 

sportu. 

V nadcházejícím novém roce přejeme všem hodně zdraví, pohody a krásných zážitků 

prožitých v kruhu rodiny a přátel.  

Mažoretky Violette a jejich trenérky 

  



MATEŘSKÁ ŠKOLA 

 

Co je nového v naší školce ?  
 
Nový rok 2022 jsme úspěšně zahájili s novými hračkami po Vánocích. Na jaře se děti 
zúčastnily plaveckého kurzu ve Svitavách a jezdily na různá divadelní představení. 
Navštívily také dopravní hřiště, kde si osvojily základy dopravní výchovy.  

Na konci školního roku jsme se rozloučili s našimi předškoláky na zahradě MŠ a společně 

s rodiči jsme si opekli buřty.  

Během letních prázdnin se ve školce konaly velké úpravy a rekonstruovala se třída MŠ. 

Proběhla zde výměna světel ve všech prostorách, ve třídě byl vyměněn koberec, skříně, 

poličky, stůl a bylo vymalováno. 

Děti se mohly od poloviny srpna těšit na zbrusu novou třídu a koukat na zahradu, kde se 

začalo budovat nové venkovní hřiště. Postavil se na zahradě i plot, aby ochránil děti před 

pádem. 

Venkovní hřiště bude zcela dokončeno na jaře 2023.  Již se na něj těšíme.  

Věříme, že se letos podaří uskutečnit vánoční besídku již s rodiči, aby všechny děti mohly 

sdílet svoje zážitky s rodiči. Možná přijde i Ježíšek. 

Tímto bych chtěla poděkovat panu starostovi a celému zastupitelstvu, které nás podpořili 

v realizaci nových věcí u nás ve školce. MOC DĚKUJEME. 

Dále bych chtěla poděkovat svému týmu za jejich skvělou práci. 

 

Za celý tým Vám přejeme krásné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví v novém roce 

2023.  

 

       Dobiášová Hana 

 

 

 

 

 

 



HOSPODAŘENÍ OBCE 

Na podzim jsme nechali firmou SÚS Pardubického kraje, cestmistrovství Svitavy opravit díry v 

cestě na Vysoké Pole, na Koclířov a po obci. Akce stála 298 100 Kč. 

 

SPRÁVA LESA ZA ROK 2022 

Můžeme říci, že letošní rok byl na ústupu těžeb kůrovcových. Celkem bylo vytěženo 1435 m3,  

z toho 231 m3 kůrovcové těžby. Těžba úmyslná byla prováděna v mladých probírkových 

porostech. Jako výchovný zásah - rozčlenění přibližovacími linkami.  

Zalesnění kultur bylo provedeno na ploše 2,13 ha 

Smrk 900 ks 

Modřín 450 ks 

Jedle 300 ks 

Javor  4000 ks 

Buk 13000 ks 

Oplocení kultur – 1185 m 

Prořezávky – 10,32 ha 

Drcení klestu – 2,10 ha 

Stahování klestu s pálením 2580 m3 dřevní hmoty. 

Ochrana kultur – klikoroh, ožínání, nátěry proti okusu 25,65 ha. 

Čas radosti, veselosti nechť provází svátky vánoční i celý nový rok. Pevné nervy a zdravíčko ať 

slouží.  

Za správu lesa přeje Josef Kopecký     

 

 

 

 

 

 



STATISTIKA 

K 14.12.2022 má naše obec  410 obyvatel   -   343 CZE 

                                                                                      2  SVK 

                                                                                    65   UKR 

V letošním roce se narodilo 7 miminek:  Nina Bajerová, Malvína Medková, Viktorie 

Trunečková, Mikuláš Pohl, Viktorie Mrštná, Tomáš Kumhala a Karolína Kubišová 

Zemřeli 4 občané: Bohumil Kříž, Vlastimila Burešová, Zdeňka Kumhalová a Josef Jirčík   

Jubilea 

50 let: Tomáš Kössler, Miluše Ševčíková 

60 let: Karel Lelek, Jaroslav Vostřel , Květoslava Barešová 

70 let: Marta Mrštná, Jana Pfeiferová, Josef Drdla, Jaroslav Kopecký, Josef Špička 

80 let: Marie Kösslerová  

 

Věková kategorie               počet obyvatel 

0-9                                               50 

10-19                                          24 

20-29                                          45 

30-39                                          49 

40-49                                          48 

50-59                                          50 

60-69                                          44 

70-79                                          26 

80-89                                            7 

 

JEŠTĚ NÁS ČEKÁ 

24.12.         Od 16.00 hodin se uskuteční v našem kostele Petra a Pavla Mše Půlnoční  



Cena vodného na rok 2023: 53 Kč za m3 
 
Odpady: 
Firma Liko a.s. pro rok 2023 navýšila odpady na 960 Kč na osobu a rok + nemovitost určenou 
k rekreaci. Zastupitelé o ceně odpadů budou rozhodovat až po uzávěrce zpravodaje. 
Informace naleznete na našich stránkách: www.obecdetrichov.cz – v sekci -informace pro 
občany. 
 
Pro lepší informovanost občanů doporučujeme se zapojit do akce mobilní rozhlas přes 
společnost Munipolis. ( bližší info na OÚ Dětřichov.)     
 
Poděkování: 
Děkujeme všem občanům, kteří se aktivně zapojili do pomoci při pořádání kulturních a 

sportovních akcí. Dále děkujeme firmám: Bioplynová stanice Dětřichov (Ing. Jaroslav Dvořák), 

Kvan- Wood (Vasyl Kharbaka), Vápnění pole Lněnička ( Jiří Lněnička), POLAK CZ ( Petr Polák), 

ZOD Opatovec, Karel Lelek, paní Evě Dobrovolné, Čerti Proseč,  Milan Johanides a HZS 

Pardubického kraje (stanice Svitavy). 

       

Akce 2023 

2. – 15.1. proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka. 

6.1. v místním kostele koncert Daliboru Svitavy od 18 hodin.  

Hasičský ples – je v jednání ke konci března 

15.5. – proběhne svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 

30.10. – svoz nebezpečného odpadu 

Červen – plánuje se výlet pro děti 

26.8. – ukončení prázdnin 

2.12. –  rozsvícení stromečku a Mikulášská besídka s čerty Krampusáky 

 

Přeji  všem občanům 

krásné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce 2023. 

                                                                                                            Tomáš Mrštný starosta  

 

 

http://www.obecdetrichov.cz/


Zpátky do minulosti, díl čtvrtý 

Nacházíme se v adventním čase, který je krásnou příležitostí k setkávání s blízkými. Divadlo i 

Mikulášskou besídku už máme za námi, tak se můžeme společně podívat na to, jak volné chvíle 

trávili němečtí obyvatelé Dětřichova v době, kterou už dávno odnesl čas. 

Spolková činnost do roku 1945 byla důležitou součástí tehdejší společnosti. Největší rozmach 

nastal před sto lety v rámci vlastenectví a konkurence Němců a Čechů. Lidé si zakládali na 

tradicích a setkávání. Každý německý spolek měl svůj český protějšek, jako příklad si můžeme 

uvést tělocvičné jednoty Turnverein a Sokol. 

Od nepaměti byla důležitou součástí společnosti hudba, lidové písně, zpěv v kostele. Vědomé 

pěstování hudby začalo v Dětřichově na konci 19. století. Prvním kapelníkem, kterého známe 

jménem byl Franz Baar z Vysokého Pole, bývalý vojenský hudebník, který začal řídit 

chrámovou hudbu a vyškolil většinu mladých hudebníků své doby. Tím mohli hudebníci 

z kostela rozšířit svou činnost i mimo něj a příležitostí ke hraní bylo spoustu v průběhu celého 

roku. Hráli na plesech, svatbách, při slavnostech prvního máje, masopustech, ale také na 

slavnostech místních spolků. Dětřichovští měli rádi zpěv a hudbu a téměř v každém domě byly 

hudební nástroje, trubky, akordeony, housle, kytary… Je důležité si uvědomit, že v této době 

nebyly v domácnostech televize ani rádia. Kdykoliv se naskytla příležitost, místní hráli do 

vesnického ticha. 

 

Na snímku můžete vidět hudebníky, kteří v době před první světovou válkou hráli na lesní 

slavnosti.  

Spodní řada – Wenzel Schleppenbauch, kapelník Huscha, u třetího neznáme totožnost, 

Ferdinand Hikele, Franz Kössler. 



Stojící za nimi: U prvního neznáme totožnost, Franz Dworschak, Franz Peterle, u dalšího také 

nevíme totožnost, Ferdinand Peterle. 

V roce 1929 chtěl místní učitel Johann Wandrey vyjít vstříc místním a snažil se pro ně vytvořit 

zábavu a zpestření, aby zlepšil kulturní život v obci. Rozhodl se, že založí ochotnické divadlo, 

což se setkalo s nečekaným ohlasem. Provizorní pódium bylo zřízeno v hostinci a pro velký 

úspěch se divadlo hrálo několikrát do roka, místní divadelníci se snažili hrát také při různých 

příležitostech jako byly třeba Velikonoce, Den matek, Vánoce. Oblíbenou hrou se stalo 

Tajemství Křížového vrchu. Hra pojednávala o moravskotřebovské pověsti nešťastné lásky, 

kterou známe jako příběh o plačící Anně. Tragický příběh, který se začal psát v roce 1818 je 

často vyhledáván mezi umělci i dnes.  

 

Ochotnický spolek po vystoupení v hostinci pana Schmidta. 

Místní mládež se mohla realizovat také ve sportu, čímž zároveň utužovali přátelství. Sice 

neměli tělocvičnu, ale vystačili si s posečenými loukami, na kterých hráli fotbal. Časem se 

účastnili turnajů s týmy z okolních obcí. Kromě fotbalu chodili také plavat do rybníka, který 

musela udržovat obec, protože často docházelo k zanášení vody bahnem. Místní často 

vyhledávali kvůli plavání větší rybníky v Opatově nebo Opatovci.  

V zimě děti sáňkovali z Vysokého Pole až ke kostelu v Dětřichově, oblíbené byly také běžky, 

které se nedaly běžně pořídit, lyže si proto místní vyráběli doma. 

Všechny tyto aktivity vyústily k založení Německého gymnastického klubu v roce 1934. Klub 

měl 26 gymnastů, v menším zastoupení byly ženy, kterých bylo 16 a mladých se účastnilo 20. 



 

Slavnost spolku v září 1936. 

 

Dívčí oddíl v Dětřichově. 

Všechny akce, které spolek pořádal, byly hojně navštěvovány také přespolními diváky. V létě 

se pořádala veřejná cvičení. Členské příspěvky jim umožnily nakoupit potřebné náčiní, aby se 



mohli zlepšovat a klub se účastnil mnoha významných sportovních akcí na okresní i krajské 

úrovni. 

Pozadu nezůstala ani turistika a nadšenci si založili spolek, se kterým pořádali pěší výlety po 

okolí. Vznikla také skupina venkovské mládeže, jejíž úkolem bylo udržování starých 

venkovských zvyků. 

A když jsme u těch tradic, víte, že…? 

V příštím roce nás čeká jedno kulaté výročí, přesně před 140 lety byl v Dětřichově založen Sbor 

dobrovolných hasičů. V historii obce nalezneme několik tragických požárů, které se kvůli 

špatné dostupnosti rychle šířily a muselo se čekat na pomoc hasičů z Opatova. Popelem nepadlo 

pouze stavení, kde hořet začalo, ale vyhořelo i několik okolních domů, na které se oheň rozšířil. 

Zároveň se místní potýkali s častými útoky žhářů, což vedlo k založení vlastního sboru. 

Přípravná schůzka se konala 25. února 1883 a už o tři měsíce později měl sbor 64 dobrovolníků. 

Přilby a postroje obec nakoupila v červenci a nechala postavit hasičskou zbrojnici uprostřed 

vesnice. Prvním velitelem se stal Wenzel Kaupa z Dětřichova čp. 34. Druhá hasičská zbrojnice 

vznikla na Vísce až v roce 1922. 

Tímto přeji dobrovolným hasičům vše nejlepší i do dalších let! 

 

Hasičský festival sboru dobrovolných hasičů, rok 1932. 

          Monika Němcová 

 


