Červenec 2016

Dětřichovský občasník
zprávy a informace ze života obce

Slovo starosty :

Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou
historicky první číslo Dětřichovského
občasníku.
K vydávání tohoto zpravodaje
nás vedly časté dotazy Vás
občanů na komplexní informace o životě a dění v naší obci.
Forma časopisu se teprve rodí,
během několika čísel by se
měla ustálit a tak prosím
omluvte nedostatky prvních
vydání. S pomocí Vašich připomínek a podnětů se to snad
brzy podaří a věřím, že kvalita
tohoto našeho periodika bude
mít v budoucnu jen rostoucí
tendenci. Na tomto místě bych
se rád pravidelně vyjadřoval
jen k určitým hlavním událostem, ostatní témata budou na
následujících stranách. Svůj
prostor uvnitř každého čísla
nalezne jak vedení školy tak
zástupci organizací, neměl by
chybět kalendář připravovaných akcí a událostí v obci.
Velice vítaná budou zamyšlení
nebo náměty ve formě Vašich
případných příspěvků v dalších
číslech. Vše
směřujeme k
tomu, abyste se v naší obci
cítili spokojeni a abyste se snad
někdy v blízké budoucnosti
zapojili, byť třeba jen svou
účastí do dění v obci a nebo na
akcích pořádaných místními
organizacemi. Věřte mi, že je
to ta největší odměna pro ty,
kteří se tyto akce snaží pro Vás
připravit.
Dovolte mi nyní popřát Vám
spokojené a příjemné prožití
období prázdnin a zasloužených letních dovolených.
Daniel Kopecký

Vzácná návštěva
V pondělí 27.června dopoledne jsme s panem starostou hostili vzácnou návštěvu, manžele Moniku a Franze Hanikovi z Burghaunu a
spolu s nimi pana Rudolfa
Jarische /* 1932 Dětřichov/ z Lutherova města
Wittenbergu. Návštěvu
jsme uvítali na obecním
úřadě, velmi se jim líbila
tradice vítání občánků,
kterou u nich neznají. Hosté nahlédli do obecní kroniky a pak také do kostela a
na místní hřbitov, kde při
focení objevili nejeden
poklad. Tatínek paní Hanikové, rozené Scholze, pocházel z Bílého Potoka, kde
měl nad Bártlovou boudou
soustružnickou dílnu, ze
které se dodnes dochovalo
jen trčící ozubené kolo
s tyčí v korytě potoka,
tatínek pana Haniky se
narodil pro změnu v Chebu.
Oba jsou velkými mecenáši
místního kraje, v loňském
roce nechali na své náklady

spolu s hejnickým nadšencem panen Jechem zrekonstruovat hrob významného
hejnického lékaře Hermanna Franze Holtscheka ,

druhý domov. Setkání
jsme zakončili v zasedací
místnosti obecního úřadu,
kde jsme měli pro hosty
připraveno tříchodové me-

kterému zde přezdívali
zázračný lékař. V roce
2008 v Dětřichově
s oldřichovským rodákem
Rudi Köhlerem vyčistili a
nazlatili hrob děkana Langa. Do tohoto kraje se vracejí vícekrát do roka, jak
sami tvrdí, je to jejich

nu a posezení u kávy. Na
oplátku jsme dostali pozvání do muzea Friedlandstube do Hünfeldu, které disponuje zajímavými sbírkami z Frýdlantska a velice
bohatým archívem
s historií tohoto kraje.
Monika Filová

Upozornění!
Vážení občané, v měsících srpnu a září budou probíhat práce na opravách místních komunikací.
V souvislosti s těmito pracemi Vás žádám o pochopení a trpělivost, odměnou za ztížené životní podmínky nám budou hezké komunikace v obci.
D.K.
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Stavíme mosty mezi národy …
Loni v srpnu jsem se zapojila do semináře Síla z kořenů německočeského pracovního kroužku pro dějiny a současnost v rámci rodinné perspektivy v Hejnicích, kde jsem tlumočila z němčiny a do němčiny a zároveň představila moje rodové kořeny probádané prozatím do roku 1864. Přednášela jsem
v rámci tzv. třetí generace vnuků a vnuček o příchodu rodiny mého dědečka
Jána Luptáka /†80/ do Sudet, kdy se po válce doosidlovalo pohraničí.
Stejně tak jako my nevíme, co se dělo v Německu, když se tam hrnuly
masy odsunutých Němců, tak ani Němci nevědí, jaké to tu bylo po válce
s příchodem nového obyvatelstva. Podala jsem svědectví o tom, že ne všichni,
kdo sem přišli osidlovat, byli zlatokopové a rabovači, a také, že tu lidé nedostávali domy zadarmo, jak se v Německu mnozí domnívají. Na seminář došla řeč i
doma a vzpomnělo se na staré album po Němcích, které zůstalo v č. p. 104, kde
dodnes bydlí od osídlení rodina
Maisknerova.
Album bylo ale po dlouhá léta jinde a tak když v r. 1994 dorazili
potomci tehdejších obyvatel, neměl pan Maiksner tušení, že nějaké album
vůbec existuje. I tak tu pro všechny případy rodina Leubnerových zanechala adresu. Trvalo to nějaký ten měsíc, než paní Maisknerová adresu
našla. A tak mi to nedalo a sedla jsem k počítači a zjistila, že adresa je
funkční dodnes, dokonce i s telefonním číslem. A tak jsem žhavila dráty
k přátelům do Německa, manželům Hanikovým z Burghaunu, pan Franz
Hanika pracuje v Muzeu Friedlanstube v Hünfeldu v Hesensku, jeho žena
Monika vede rodinné terapie a německo-český pracovní kroužek pro dějiny a současnost. A pak už to šlo doslova jako po másle. Paní Zielbachová,
roz. Leubner, sice to odpoledne nebyla doma, ale volala jim ihned nazpět.
Přes pana Herbiga, který zajíždí do Hejnic několikrát do roka, se tak album z přelomu 19. a 20.století dostalo od paní Evy Filové, roz. Maiksnerové, přeze mě do Hejnic, kde si jej vyzvedl pan Herbig a odvezl do Hünfeldu, kde bylo k nahlédnutí v muzeu Frýdlantska příp. zájemcům po dobu
jednoho týdne. Pak si jej po dlouhých 70 letech přijela vyzvednout vnučka
majitele zemědělské usedlosti č. p. 104 a radost byla veliká. Necháme se
překvapit, zda Zielabachovi přijmou pozvání pana Jarische a dorazí do Dětřichova a na německou poutní mši do Hejnic, která se každoročně koná 2.července.

Uctění památky faráře Langa
Dětřichov si 28.května připomněl 75. výročí od zavraždění
kněze, děkana Augustina Langa,
místními nacistickými
fanatiky.
V kostele přivítal pan
starosta na 70 návštěvníků, mezi nimiž nechybělo ani 5
Langových
pamětníků,
s
panem
Jarischem spolupracujeme již déle, byl Langovým
ministrantem
spolu
s panem Metelkou, který
dorazil také. Uctění památky se tak zúčastnilo přes
20 německých návštěvníků.
Z politických kruhů k nám zavítal starosta Frýdlantu Ing. Dan
Ramzer a poslanec parlamentu
České republiky Radim Holeček. Po přivítání následovala

mše svatá, celebrovaná frýdlantským otcem
Audym. Na řadu přišla dvojjazyčná přednáška
o historii kostela a o životě Augustina Langa,
po jejím skončení došlo i na malé
překvapení, minikoncert, kdy nám
zahráli část Dvořákovy Novosvětské symfonie a část Schubertovy
Ave Maria na trubku pan Jaroslav
Kubát z Frýdlantu a varhaník Hans
Lau z Jablonce nad Nisou, který
doprovázel také mši.
Cestou, kterou se před 75 lety
ubíral smuteční průvod s rakví
otce Langa taženou koňmi, jsme se
vydali i my. Následovalo požehnání
a položení kytice, symbolicky zástupci z řad
Němců, rodákem p. Rudolfem Jarischem, a
panem starostou za stranu českou. Celé odpoledne bylo zakončeno v kulturním domě, kde
byla ke zhlédnutí výstava s dokumenty a knihami týkajícími se osoby otce Augustina.
O životě faráře Langa si můžete přečíst na stránkách

Pálení čarodějnic
Noc z 30. dubna na 1. května byla pokládána za magickou. Svátek se původně pravděpodobně slavil o úplňku, jenž byl nejblíže dnu, nacházejícímu se přesně mezi jarní rovnodenností a
letním slunovratem. Lidé věřili, že tuto noc se
čarodějnice slétají na čarodějnický sabat, a skutečně je tato noc jedním z největších pohanských
svátků.
Jako již tradičně proběhlo pálení čarodějnic na fotbalovém hřišti, kterému předcházel
lampionový průvod dětí v maskách různých pohádkových bytostí převážně ježibab, bosorek, čarodějů a čarodějnic. O vatru se postarali dobrovolní
hasiči a taktéž o doprovodný program a občerstvení, upálený symbol vítání jara vyrobili naše
šikovné děti ze ZŠ a MŠ Dětřichov. Od sobotního
rána se zrak mnohých upíral s obavami k obloze,
která nevěstila nic dobrého, přesto se Filipojakubská noc vydařila a počasí k nám bylo milostivé.
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Dětská hasičská soutěž
ve střelbě ze vzduchovky

Ukliďme obec
Celosvětový
svátek věnovaný naší planetě Zemi – Den Země,
připadá každý rok na 22.
duben. Oslavuje Zemi, která jediná ze všech planet
sluneční soustavy umožňuje existenci života – lidí,
živočichů i rostlin. V rámci
tohoto svátku jsme na 16.
dubna
vyhlásili
akci
„Ukliďme obec“, do které
se zapojilo bez mála třicet
obyvatel naší obce a po
zásluze jim patří velké
poděkování. Rád bych také
poděkoval panu Rostislavu
Paprčiakovi za organizaci
úklidu v prostorech bývalé-

ho nádraží. Ke svátku Dne
Země se také jako každý
rok připojila i naše ZŠ a
MŠ úklidem v okolí staré
školky a „Kohouťáku“. Před
sobotním úklidem jsem
projížděl katastr obce a se
smíšenými pocity zjišťoval,
že je jen málo míst, které
bude nutné uklidit a to i
díky Vám občanům, kteří
udržují pořádek ne jen na
svém pozemku, ale i za
hranicemi oplocených zahrádek. Dopolední očistu
obce doprovázenou slunečními paprsky zakončilo
opékání buřtíků. Děkuji
všem, kteří nejsou lhostejní ke svému okolí.

Místní Sbor dobrovolných hasičů obce Dětřichov uspořádal dne 18.6. 2016 pro dětské hasičské soutěžní družstva „Střeleckou soutěž“ na místním hřišti.
Počasí se vydařilo a soutěž navštívilo přes 60 střelců,
kteří si zastříleli o zajímavé ceny. Po skončení si každý
účastník odvezl diplom a ti lepší jak celá družstva tak
jednotlivci, krásné poháry a medaile určené pro vítěze.
Ceny při vyhlašování předali vítězům sponzoři soutěže
manželé Paprčiakovi, kterým za tento dar děkujeme.
Nutno podotknut , že 1.místo v kategorii družstvo mladších hasičů získalo místní SDH Dětřichov
a v jednotlivcích 1.místo v kategorii mladších Karolína
Tomešová z SDH Dětřichov, tímto všem zúčastněním
vítězům blahopřeji

Dětřichovské slavnosti 6. srpna 2016
Nejvýznamnější kulturně
společenskou událostí letošního léta budou
„Dětřichovské slavnosti“,
v rámci kterých si připomeneme několik důležitých milníků, které se váží k historii
naší obce – 635 let od první
písemné zmínky o obci, 140
let od založení Sboru dobrovolných hasičů, 40 let od
ukončení provozu Úzkorozchodné trati
Frýdlant –
Žitava na českém území

a pietní vzpomínku na
katastrofální bleskovou povodeň, která se
před 6. lety, přehnala
naším krajem a hluboce zasáhla do našich
životů.
Těším se, že všechny
tyto historické události oslavíme se ctí.

Kinematograf Pavla Čadíka
Jako již tradičně zavítá v srpnu do frýdlantského
výběžku věhlasný
Kinematograf Pavla Čadíka
se svým promítáním pod širým nebem a jednou
z jeho zastávek bude i naše obec.

Termín promítání v naší obci byl domluven na
10. srpna 2016 a těšit se můžete na film „Revival“.
Začátek promítání bude po setmění.

Obec Dětřichov Vás zve na

Vinobraní Litoměřice 2016
Odjezd z Dětřichova v 7:oo hod.
Doprava zdarma.
Zájemci se mohou hlásit na OÚ Dětřichov do
2.září 2016.

Platby za komunální odpad
Frekvence

Roční platba

Pololetní platba

14ti denní

1358,-

679,-

týdenní

2250,-

1125,-

kombinovaný

1806,-

903,-

Plánované akce do konce roku 2016
23.7.2016

Hasičská soutěž „ O pohár starosty obce“

6.8.2016

Dětřichovské slavnosti

10.8.2016

Čadík kinematograf - film „ REVIVAL“

27.8.2016

Z pohádky do pohádky

Kombinovaný = od října do března každý týden, od dubna do konce
září jednou za 14 dní

17.9.2016

Zájezd do Litoměřic

Termíny splatnosti:

24.9.2016

Turnaj o pohár Dětřichova ve stolním tenisu

1. pololetí - úhrada do 31.března

1.10.2016

Svoz nebezpečného odpadu

2. pololetí - úhrada do 30.září

15.10.2016

Návštěva divadelního představení

12.11.2016

Svatomartinská taneční zábava

25.11.2016

Rozsvícení vánočního stromku

3.12.2016

Mikulášská besídka

10.12.2016

Adventní koncert

21.12.2016

Vánoční besídka

Poplatek za psa
1 pes

100,- Kč / rok

Každý další pes

150,- Kč / rok

důchodci

50,- Kč / rok

Poplatky můžete uhradit hotově na podatelně OÚ Dětřichov, nebo
převodním příkazem na č.ú. 24323461/0100 vedeného u Komerční
banky Frýdlant.
O variabilní symbol si prosím nejprve zavolejte na Obecní úřad.
Bližší informace získáte na telefonním čísle 482 317 042

Obecní úřad

Úřední hodiny:

Dětřichov č.p. 2
464 01 Frýdlant v Čechách

Pondělí

8:00-12:00 13:00-17:00

Úterý

8:00-12:00

Telefon: 482 317 042
Email: obecdetrichov@seznam.cz
WWW: www.detrichov.net

Středa

8:00-12:00 13:00-17:00

Čtvrtek

8:00-12:00

Datová schránka: rr7bjdf

Pátek

8:00-12:00

Vydává obec Dětřichov
Budeme rádi pokud se rozhodnete přispět článkem, oznámením nebo reportáží
z některé z našich budoucích akcí, případně i s nějakou fotografií.
Pokud by tak bylo, využijte prosím kontaktů zde uvedených.

