Milí spoluobčané,
zdravím Vás poprvé v letošním roce v obnoveném zpravodaji naší obce. Jsou to již tři roky od vydání třetího a
zároveň posledního čísla ,,Dětřichovského občasníku“, který bychom chtěli, v případě Vašeho zájmu, vydávat.
následuje pár slov starostky obce……
Jaro je v plném proudu a my si letošní jarní dny užíváme s nasazenými rouškami. Všichni víme, že to není
žádný nový módní doplněk, ale nezbytnost, která nás chrání před šířením coronaviru s názvem SARS-CoV-2
způsobujícího infekční onemocnění dýchacích cest COVID-19. Nošení roušek je jedno z přijatých opatření, se
kterým jsme byli nuceni se naučit žít. Nebylo to jednoduché, ale zvládli jsme to. Roušky budeme nosit ještě
nějakou dobu, jak dlouho zatím nikdo neví. Proto apeluji, noste roušky i nadále, dodržujte všechna přijatá
opatření…… Chráníte tím sebe i okolí. Za dodržování všech opatření Vám všem DĚKUJEME!!!
Poděkování patří našim občanům, kteří na nic nečekali a pustili se do šití látkových roušek pro své blízké,
sousedy, ale i pro obec. Velmi si vážím a děkuji i Vám všem s nabídkou dobrovolnické činnosti.
Děkuji všem zaměstnancům obecního úřadu za zodpovědný přístup při své každodenní práci a odvahu, díky
které jsme nepřestali fungovat.
V neposlední řadě děkuji paní Miloslavě Zitové, panu Petrovi Hamtilovi a jejich zaměstnancům, že nepřerušili
prodej v naší obci a naši spoluobčané si tak mohli nakoupit nezbytné potraviny, drogerii a další věci v místě
svého domova.

Vážení a milí spoluobčané, srdečně VÁM všem děkuji za podporu a trpělivost.
Přeji Vám pevné krásné jarní dny, pevné nervy a hlavně hodně zdraví……
Martina Kohoutová
Starostka obce

Co se událo a co se děje u nás v obci
Jednou z příjemných událostí bylo slavnostní předání nového dopravního automobilu Volkswagen
Crafter skříň naší jednotce sboru dobrovolných hasičů, které se uskutečnilo 8. února 2020.
Po dlouhé době se nám podařilo získat nový vůz, a to díky dotačnímu titulu Ministerstva vnitra
Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru, dále příspěvku z Rozpočtu Libereckého kraje
a v neposlední řadě díky zástupcům obce Dětřichov.

V měsíci únoru jsme měli ještě jednu slavnostní událost. Na sobotní odpoledne 29. února dostali
pozvání do zasedací místnosti Obecního úřadu v Dětřichově rodiče, aby se svými blízkými, našich tří
nově narozených občánků ke slavnostnímu aktu ,,Vítání občánků“. Přivítat svého občánka přišli
rodiče Tobiáška Vágnera a Mikuláška Marka …….. Přejeme jim hodně zdraví, štěstí a láskyplné rodiče

Gratulujeme jubilantům
V měsících leden – duben svá životní jubilea oslavili nebo teprve oslaví:
Jan Růžarovský (70), Jiří Holas (81), Marta Bairichová (93), Alena Pochylá (70), Hana Kluchová (60),
Jaroslav Andrš (70), Josef Šantroch (60), Růžena Hamtilová (86), Vladimír Dobrý (85), Jiří Kubát (81),
Božena Brabcová (80), Jan Filo (70), Ladislav Kubát (60), Věra Pecinová (83), Milan Sýkora (80),
Jiří Strnad (70)
Všem našim jubilantům přejeme jen to nejlepší, hodně štěstí a hlavně zdraví ☺

Pro rodiče, kteří mají jít se svou ratolestí k ,,Zápisu do prvního ročníku“

Naše škola Vám nabízí tyto možnosti:
•

elektronickou formou on-line (nejjednodušší)

•

zasláním žádosti poštou na adresu školy: Základní škola a mateřská škola, Dětřichov, okres
Liberec, příspěvková organizace, Dětřichov č.p. 234, 464 01 Dětřichov.

•
•

zaslání žádosti emailem: podatelna@skoladetrichov.cz
datovou schránkou IDS: hnumcq5
Zapsány budou děti, které se narodily od 1.9.2013 do 31.8.2014. Žádost o zápis podává i dítě, které
mělo odklad školní docházky.
Podle § 46 odst. 1 a § 36 odst. 4 školského zákona ředitel školy stanovuje dobu zápisu do prvního
ročníku základního vzdělávání, a to do 30. dubna 2020.
Pokud budete chtít žádat o odklad školní docházky, doporučujeme Vám objednat své dítě už nyní k
vyšetření školní zralosti v pedagogicko-psychologické poradně.
PPP Liberec:
telefon 482 710 517, mobil: 731488 235, e-mail: info@pppliberec.cz
O odklad školní docházky musí zákonní zástupci požádat v den zápisu.

INFORMACE:

KORONAVIROVÉ INFO
Jelikož o koronaviru slýcháme ze všech stran, zmíním se pouze ve stručnosti.
Od Dobrovolnické komunity 3D tiskařů z libereckého kraje jsme získali darem 20 ks obličejových
štítů. Z toho jich bylo 12 předáno členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů Dětřichov a 4 jsme
předali našim zaměstnancům.
Liberecký kraj poskytl dezinfekci, kterou jsme postupně distribuovali našim občanům. V první fázi
byly zajištěny obchody v obci, mateřská školka a klienti našeho Domova pro seniory. Další získanou
dezinfekci jsme spravedlivě rozdělili mezi občany.
Spravedlivě jsme se snažili rozdělit i získané roušky. Z počátku to bylo hodně těžké, ale postupně se
nám podařilo zajistit roušky pro všechny občany.
V minulém týdnu proběhlo dezinfikování veřejných prostranství (zastávek autobusů), prostorů
v Domově s pečovatelskou službou, které zopakujeme ke konci tohoto týdne.
Od pondělí 20. dubna 2020 jsme obnovili na úřední hodiny, a to rozsahu platném před omezením:

Ani na obecní úřad nemusíte jít s obavami. Pravidelně dezinfikujeme, používáme
roušky a dodržujeme hygienická pravidla.
Od pondělí 20. dubna 2020 došlo k uvolňování opatření.
POVOLUJE SE, pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace
•

•
•
•
•

•

Vysoké školy (vědecko-akademické instituce) – individuální aktivity v rámci studia na vysoké
škole pro studenty v posledním ročníku studia vždy do max. počtu 5 studentů.
Individuální konzultace; individuální zkoušky, zejména státní závěrečné nebo státní rigorózní
zkoušky, kterými se řádně ukončuje studium; individuální přítomnost při laboratorních,
experimentálních, uměleckých a praktických aktivitách a praxích nebo klinické a praktické
výuce, které jsou nezbytné pro dokončení bakalářského, magisterského nebo doktorského
studia, popř. dokončení bakalářských, diplomových nebo disertačních prací); individuální
návštěvy knihoven a studoven pro všechny ročníky za účelem pouze příjmu či odevzdání
studijní literatury.
Řemesla s provozovnou
Farmářské trhy a tržiště, další trhy a tržiště
Autobazary a autosalóny
Venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti v menších
skupinách za přesně definovaných podmínek (sportovci s profesionální smlouvou,
vrcholoví sportovci MO – AČR, MV ČR a VSC MŠMT)
Svatby do 10 lidí za specifických hygienických podmínek

Podle vyjádření vlády budou nejdéle platit tři klíčová opatření: OMEZENÍ POHYBU, ROUŠKY
a HYGIENA.
Pokud potřebujete roušku, dezinfekci přijďte si k nám na úřad. Kdo se nemůže osobně dostavit,
volejte na tel. číslo 482 317 042 nebo 724 179 804. Rádi Vám roušku i dezinfekci přivezeme ☺☺

ODPADY

Vážení spoluobčané,
od 1. dubna 2020 jsme zahájili provoz naší ,,Kompostárny“. Bohužel jsem byla nucena provoz
přizpůsobit způsobu využívání. Pravidla jsou nyní nastavena takto, kompostárna je uzamčena,
provádí se kontrola zahradního odpadu a odvoz se telefonicky domlouvá na výše uvedených
kontaktech.
Na fotografiích vidíte, k čemu se začala kompostárna využívat. Má nám všem sloužit ke skladování
zahradního odpadu. K likvidaci koberců, pneumatik, platů a ostatních věcí, které sem nepatří,
máte možnost využít sběrný dvůr FCC ve Frýdlantu nebo den svozu nebezpečného a objemného
materiálu v naší obci. Ten jsme plánovali na 25. 4. 2020, ale bohužel byl zrušen. Proto, prosím Vás,
pokud potřebujete zlikvidovat akutně tento odpad, obraťte se v tuto chvíli na FCC Frýdlant.
Předem se domluvte na tel. čísle 482 312 250.
Tyto uvedené fotografie jsou pouze malou ukázkou, co vše bylo vyvezeno na kompostárnu……

Není to pouze kompostárna, kde se likviduje všechno možné. Další co se v naší obci rozmohlo, je
netřídění komunálního odpadu. Minimálně 2x – 3x v týdnu musí naši zaměstnanci přetřiďovat
odpad v kontejnerech nebo v pohozených pytlích vedle kontejnerů. Věřte, že to není žádná
příjemná práce, a už vůbec ne v této době, kdy více než kdykoliv jindy máme dbát zvýšené hygieny
z důvodu nákazy koronaviry. Proto Vás nabádám, třiďte odpad a vhazujte je do těch správných
kontejnerů. Předejde se tím různým komplikacím a nebude docházet k tomu, že budou přeplněné
kontejnery odpadem, který tam nepatří.
V obci je umístěno několik barevně odlišených kontejnerů s označením, sloužící k třídění
komunálního odpadu a tím úsporám jednotlivých domácností. Využívejte všechna stanoviště pro
sběrné nádoby komunálního odpadu. Směsný odpad si musí každý z nás vkládat do svých popelnic.

Takto to vypadalo u kontejnerů na návsi…… vžijte se do situace těch, kteří skoro každé ráno
nastoupí a třídí a uklízí.

Věřím a doufám, že se všichni zapojíme do akce TŘÍDÍME ODPAD………….
Děkujeme

Vážení spoluobčané,
chtěla bych Vás požádat o zpětnou reakci na toto vydání občasníku. Ať to jsou reakce pozitivní či
negativní. Každé vyjádření by mohlo vést k vylepšení a odstranění nedostatků pro další vydávání.
Vaše ohlasy, jakékoliv, ráda uvítám formou písemné zprávy na e-mail nebo jinou písemnou formou.
Své reakce mi můžete sdělit i telefonicky. Za informace a podněty děkuji.
Pokud máte někdo zájem podílet se na vydávání občasníku, příspěvkem, zprávou budu ráda.

Závěrem bych vám všem chtěla poděkovat za to, že jste Dětřichovskému občasníku věnovali svůj
čas.
Přeji Vám ať to vše v klidu a hlavně ve zdraví přečkáme……..

Martina Kohoutová
Starostka obce

