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Dětřichovský občasník
zprávy a informace ze života obce

Vážení spoluobčané,
zdravím Vás na sklonku
prázdnin a dovolených u
dalšího vydání našeho
občasníku, které jsem
plánoval na konec září.
Jak se říká „Člověk míní, život mění“ a jsem
tomu velice rád, pozitivní ohlasy na první
číslo a nashromážděné
materiály, přesvědčili
redakční radu i mne
vydat druhé číslo již na
sklonku měsíce srpna.
Titulní strana periodika
je opět věnována významné události, která
se uskutečnila na základě několika milníků vážících se k historii naší
obce a to „Dětřichovské
slavnosti“ myslím, že
jsme si důstojně tato
výročí připomněli a
oslavili. Jako dárek a
připomínka, budiž Vám
občanům samolepka,
která je přílohou tohoto vydání.
Ve stínu těchto myslím
ryze příjemných událostí je vandalismus, kdy
dochází k ničení obecního majetku, věcí, které
jsme zvelebili pro širokou veřejnost a věřte,
jen těžko se s takovým
chováním smířím, více
uvnitř listu.
S přáním krásného babího léta
Daniel Kopecký
starosta obce

Ohlédnutí za Dětřichovskými slavnostmi
Několik významných výročí o víkendu oslavili v
Dětřichově. V rámci Dětřichovských slavností si místní
připomenuli 635
let od první písemné zmínky o
obci, 140 let od
založení místního
sboru dobrovolných hasičů a 40
let od ukončení
provozu úzkorozchodné trati
Frýdlant - Heřmanice. Na fotbalovém hřišti v
malé obci pod Albrechtickým kopcem se sešlo
během dne zhruba 500
až 600 návštěvníků slavností. Díky vydařenému
počasí přilákala akce poměrně velký počet lidí
z širokého okolí. „Jen ve
svijanském stanu se vytočilo zhruba 1200 piv,“
shrnul starosta obce Daniel Kopecký (Unie pro
sport a zdraví). Kromě
občerstvení si návštěvníci užili také ukázku práce
složek záchranného systému nebo třeba ohňostroj, který po setmění

celou akci ukončil. Program celého dne začínal
úderem desáté hodiny

ranní povodňovou mší v
kostele sv. Anny, která
připomněla ničivé povodně ze srpna 2010, která
zasáhly také Dětřichov.
Na hasičské zbrojnici
poté byla odhalena pamětní deska. Téma povodní si přítomní připomněli i po jedné hodině
odpolední. Při té příležitosti došlo k uvedení
v život praporu dětřichovských hasičů a
k jeho požehnání. Členové
místního dobrovolného
sboru hasičů také pře-

vzali ocenění, stejně jako
zasloužilí členové sboru.
V průběhu dne si mohli
lidé nejen
připomínat
všechna výročí, která
v obci slaví,
ale také se
bavit. Dopoledne prošel
obcí průvod
s dechovou
hudbou, odpoledne hrála
k tanci i poslechu skupina
FBAND.
V podvečer je na podiu
vystřídala hudební skupina Volupsije. „Na slavnosti máme vesměs jen pozitivní reakce a to od lidí
všech věkových kategorií.
Už teď proto přemýšlíme, kdy slavnosti zopakujeme,“ uzavřel starosta.
Podle něho to však nejspíš v příštím roce nebude.
Zdroj: Liberecká drbna
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Z pohádky do pohádky
V loňském roce SPOZ Dětřichov ve spolupráci s SDH Dětřichov uskutečnil 1. ročník akce pro
děti s názvem ,,Z pohádky do pohádky“.
Tato akce měla úspěch, a proto v ní
budeme pokračovat i v letošním
roce. Z pohádky do pohádky se
uskuteční 27.8.2016.
Start bude připraven za Obecním
úřadem. Pro děti budou připravené
soutěže a v cíli občerstvení pro
děti i dospělé.
Těšíme se na Vaši účast
Váš SPOZ a SDH

Turnaj o Pohár Dětřichova
ve stolním tenisu
Dne 24.9. 2016 pořádá obec Dětřichov a
oddíl stolního tenisu
Viktorie Dětřichov
turnaj ve stolním tenisu.
Turnaje se mohou zúčastnit všichni bez
rozdílu věku. Z účasti jsou vyloučení
hráči z registrovaných i neregistrovaných soutěží.

Černá kronika
Vážení občané, na fotografii vidíte sloupek branky
vedoucí k požární nádrži po návštěvě vandalů.
Myslím , že většina z nás se snaží místo kde žije,
bydlí a tráví většinu
času zkrášlit a ne
ničit a demolovat
oplocení, které
jsme minulý rok nově vybudovali a ještě hrubě urážet
naše občany.

Místo konání - Malý sál Dětřichov,
prezentace do 8:30 hod., zahájení
turnaje v 9:00hod.

Pachatelé byli ztotožněni jen mne
mrzí, že díky jejich
věku nemohu přidat
také jejich foto.

Přihlášení je možné na tel. č.
724024889 nebo 723210997 nebo
osobně na obecním úřadu Dětřichov do
28.9.2016.
Počet účastníků je z kapacitních důvodů
omezen. V omezeném množství bude
možné zapůjčení pálky. Občerstvení bude zajištěno. Hrát se bude dle platných
pravidel stolního tenisu. Startovné je
zdarma.
Těšíme se na Vás.

Pevně věřím, že díky Vaší všímavosti bude těchto
skutků ubývat.
D.K.
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Dětřichovský fotbal
Přípravná utkání:
Chotyně 2:2 Viktoria—Branky: Ráž. D. 2,
Jokers Frýdlant 2:3 Viktoria Branky: Matoušek, Ráž.L. Vágner.
Soupiska: Pavlík, Ráž.Miloš. Kareš, Vízner,
Mičunovič, Válek, Abert, Bohuněk, Kožarik,
Kohucik, Vágner, Ráž.Marek. Chmátal, Patrman, Vnouček, Ráž.Lukáš. Matoušek,
Ráž.David. Prokopec.

Kalendář utkání podzim 2016!
Horní Řasnice-Viktoria 20.8. 17:00
Viktoria-Dolní Řasnice 27.8. 17:00
Bílý Potok-Viktoria 3.9. 17:00
Viktoria-Kunratice 10.9. 17:00
Derby!!! Viktoria-Jindřichovice 17.9. 16:30
Pertoltice-Viktoria 24.9. 16:30
Jokers-Viktoria 2.10. 15:00
Viktoria-Horní Řasnice 8.10. 16:00
Dolní Řasnice-Viktoria 15.10. 15:30
Viktoria-Jokers 22.10. 15:30
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PORADNA PRO GAMBLING A
JINÉ ZÁVISLOSTI
Advaita, z. ú., která poskytuje v POradním a SEtkávacím Centru (POSEC) ve Frýdlantu ambulantní poradenství v oblasti závislostí, rozšířila své poskytované
služby.
Na poradnu pro gambling a
jiné závislosti se mohou i
nadále obracet lidé, kteří
mají problémy s alkoholem
či jinými drogami, ale také
lidé, kteří jsou ohroženi
nelátkovou závislostí – mají
potíže s hazardem
v podobě hraní automatů
nebo sázení na sportovní a
jiné výsledky, s nadměrným
trávením času na počítači
při hraní her, na sociálních
sítích apod. Pomoc a podporu poradna nabízí i osobám
blízkým výše uvedených
lidí.

Plánované akce do konce roku 2016
27.8.2016

Z pohádky do pohádky

17.9.2016

Zájezd do Litoměřic

24.9.2016

Turnaj o pohár Dětřichova ve stolním tenisu

1.10.2016

Svoz nebezpečného odpadu

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

Poradna zůstává otevřena každé liché úterý od 9 do
17 hodin na Havlíčkově náměstí 304 (POSEC). Schůzku si můžete domluvit na telefonním čísle
732 315 469. Kontaktní osobou je Mgr. Lenka Jedličková.
Více informací najdete na webových stránkách
www.advaitaliberec.cz.

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.

