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SLOVO STAROSTKY

Milí spoluobčané,
máme

tu

podzim

a

od

vydání

Dětřichovského občasníku uplynulo
již půl roku. Já Vás tímto srdečně
zdravím při našem druhém vydání.
Podzim

je

období,

kdy

se

nám

příroda krásně zabarvuje, dny se
krátí, ochlazuje se. Léto už je dávno
pryč a brzy přijde zima. Ale ještě
než přejdeme k zimnímu období,
shrňme si letošní rok.
Letos

jsme

se

v

obci

věnovali

různým opravám, rekonstrukcím a
přípravám potřebných projektových
dokumentací.
Provedli
našeho

jsme
Domova

hasičské
dokončili

opravu
pro

zbrojnice,

střechy

seniory
také

rekonstrukci

a

jsme

zasedací

místnosti obecního úřadu. V naší ZŠ
a MŠ byla v rámci projektu IROP
dokončena učebna pro děti a díky
získané dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj dokončujeme opravu
podlahy v tělocvičně ZŠ a MŠ.
Nyní

se

dokončuje

projektová

dokumentace k akci ,,Rekonstrukce
veřejného sportoviště“.
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….. Zpracovává se studie potřebná pro vyhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci prostor
Malého sálu. V měsíci prosinci budou podány žádosti o dotaci jak na rekonstrukci sportoviště, tak na
opravu místní komunikace s pracovním názvem ,,U Kozáků a U Klabanů“. Realizace těchto dvou akcí
závisí na tom, zda nám dotace budou poskytnuty.
Z kulturních a společenských akcí se podařil Den otevřených dveří v hasičárně, který se konal 11.
července. Byl to i den připomenutí 10 let od Bleskových povodní a za poskytnutí příspěvku k tomuto
dni v občasníku děkuji panu Ladislavu Šamkovi. Poděkování patří i panu Jiřímu Málkovi za poskytnutí
fotografií z tohoto dne.
V září se konal již 6. ročník akce pro děti „Z pohádky do pohádky“. Každoročně se sešlo na putování
Dětřichovem okolo 110 dětí. Letos byla účast zatím jedna z největších, kdy se zúčastnilo 148 dětí.
Ještě jednou děkuji všem sponzorům a všem, kteří se podíleli na zajištění průběhu této akce.
Po přípravách a uskutečnění dětské akce nás čekali přípravy na říjnové volby do krajských
zastupitelstev, které se konaly ve dnech 2. a 3. října 2020. Letošní přípravy voleb byly díky všem
opatřením z důvodu epidemie koronaviru náročnější, ale vše se podařilo připravit a zajistit tak, aby
volby proběhly hladce. Za předvolební přípravu, organizaci a průběh voleb, kterému věnovala nemalé
úsilí, patří veliké díky mojí kolegyni a zapisovatelce Evě Novotné. Děkuji i celé naší okrskové volební
komisi za činnost při volbách a jejich bezproblémový průběh.
Letošní rok se nám pomalu chýlí ke konci. Přiblížili jsme se k době předvánoční, období adventu, které
začíná 1. Adventní nedělí vycházející na 29. listopadu.
Advent je dobou radostného očekávání, rozjímání, dobročinnosti a příprav na blížící se Vánoce.
Tradičním symbolem adventu je již od 19. století adventní věnec, který zdobí nejčastěji čtyři svíčky,
představující čtyři adventní neděle. Každou neděli se na adventním věnci zapálí další svíčka, takže o
první adventní neděli hoří jedna a v poslední adventní neděli se rozzáří všechny čtyři svíčky najednou.
Neodmyslitelným symbolem Vánoc je vánoční stromeček, ozdobený obvykle stálezelený jehličnan. Svůj
původ má ve zdobení lidských obydlí chvojím na ochranu před vším zlým. Větve jehličnanů se staly
symbolem věčného života.
A nás tento pátek 27.11.2020 čeká Rozsvícení vánočního stromku. Letos však bez programu a
tradičního „svařáku“, a to z důvodu platných opatření, jako je zákaz shromažďování (povoleno 6
osob). Rozsvícení stromku bude v 18,00 hod. u autobusové zastávky na návsi za doprovodu koled
z místního rozhlasu.
Vzhledem k tomu, že strom, který jsme zdobili a rozsvěceli každoročně již několik let, je napaden
sypavkou smrkovou (houba způsobující rezavě hnědé zbarvení jehličí, které následně opadává a dřeviny
odumírají), rozsvítíme náhradní stromek. V případě pokácení stromu bude na jeho místo vysazen nový.
Dovoluji si vám připomenout soutěž o Nejhezčí adventní tvoření, kterou jsme s kolegyněmi připravily.
Informace najdete v tomto občasníku nebo na webu obce či na facebookových stránkách. Příspěvky
zasílejte od na mail: podatelna@detrichov–obec.cz do 11.12.2020. Výherce čeká odměna 😊 .

Martina Kohoutová

S pozdravem

starostka obce
2

*Co se událo a co se děje u nás v obci*
Z pohádky do pohádky
V sobotu 12. září jsme se opět po roce sešli na akci Z pohádky do pohádky. Počasí nám přálo,
účast byla hojná. Děti si užily krásné odpoledne při plnění úkolů na trase, kde na ně čekaly
pohádkové postavy. V cíli
mohly pokračovat v dalších
soutěžích. Milé překvapení
pro ně byl skákací hrad,
ukázka výcviku psů celní
správy Heřmanice, malování
na obličej, tvoření, stánek
Besipu a paintball. Nechybělo
občerstvení pro děti i dospělé.
Odpoledne jsme zakončili
zapálením symbolické vatry. Děkujeme za účast a budeme se těšit zase za rok 😊
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Den otevřených dveří v hasičárně u příležitosti 10 let od povodní
Při příležitosti 10-ti let po povodních jsme připravili s obcí Dětřichov v sobotu 11. července
vzpomínkovou akci pro připomenutí „Bleskových povodní z roku 2010“. Hosté mohli zhlédnout
prezentaci s fotografiemi a videa z roku 2010. Zároveň proběhl i Den otevřených dveří SDH
Dětřichov, jehož součástí byla i ukázka zásahové techniky a nových přívěsných vozíků. Během dne
probíhaly také projížďky naší technikou. Byl představen i nový gril, který naši členové sami
zkonstruovali a byl poprvé představen starostce obce jako překvapení. Návštěvníci si mohli pochutnat
na grilovaném seleti a poté i na grilované kýtě na novém grilu. Z příspěvku sponzora byla zajištěna
hudba, která provázela celý odpolední program. Akce byla velice úspěšná.
L. Šamko

Vážení hasiči, děkuji za zorganizování Dne otevřených dveří a za milé překvapení v podobě grilu, který
jste ve svém volném čase vyrobili. Povedla se vám úžasná věc. Děkuji M. Kohoutová.
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*Gratulujeme*

V měsících květen – prosinec svá životní jubilea oslavili nebo teprve oslaví:
Kubát Jiří (60), Málek Jiří (60), Papáček Emanuel (70), Papáčková Jindřiška (96), Vaňková Jana
(80), Rožková Zuzana (60), Staňková Zdeňka (60), Strejcová Jana (60), Šulcová Ivanka (70),
Drapáková Ludmila (86), Holasová Václava (83), Pecina Květoslav (88), Řezníčková Alena (81),
Šantrochová Libuše (60), Kubátová Marie (81)

Všem našim jubilantům přejeme jen to nejlepší, hodně
štěstí a hlavně zdraví.

Omluva p. Brabcové
Vážená paní Brabcová,
v dubnovém občasníku došlo k chybnému uvedení Vašeho výročí. Oslavila jste 60. narozeniny, nikoliv
80.. Osobně jsem se Vám omluvila při předání balíčku a slíbila jsem, že omluvu uveřejním v dalším
Občasníku. Dovolte mi, abych se Vám tímto ještě jednou omluvila za špatně uvedené výročí.
Děkuji Martina Kohoutová

Narozená miminka v obci v roce 2020
Bielčíková Eliška, Cina Lukáš, PartlJakub, Salamánková Patricie
a Štiťák Matyáš
Dětem i jejich rodičům přejeme hodně zdraví, spoustu lásky a štěstí.
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Volbydo zastupitelstva kraje 2.-.3.10.2020

Hlasování proběhlo v pátek dne 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu
dne 3. října 2020 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.Z celkového počtu 559 voličů naší obce
se zúčastnilo voleb 36,67 %.

Poř. č.

Voliči v

Vydané

Volební

Odevzdané

seznamu

obálky

účast v %

obálky

559

205

36,67

205

Volební strana

Platné hlasy
202

Platné
hlasy
celkem

5

Demokratická strana

2

zelených- ZA PRÁVA ZVÍŘAT
16

Svoboda a přímá demokracie

10

(SPD)
19

Česká pirátská strana

9

20

Starostové pro Liberecký kraj

104

33

Občanská demokratická

16

strana
45

Česká strana sociálně

5

Volební komise

demokratická
50

ANO 2011

28

63

Komunistická strana Čech a

14

Moravy
70

Trikolóra hnutí občanů

4

78

Změna pro lidi a pro krajinu

3

82

Rozumní- Petr Hannig- za

1

spravedlnost a životní jistoty
85

Pro KRAJinu

6

6

Příspěvky našich občanů
Nové včelařské stanoviště v Dětřichově
Poslední dobou se na mě obrací spoluobčané, zda bych jim neumístil alespoň jeden včelí úl na jejich
zahrádku. Z důvodu, jak je známo, včel v přírodě značně v posledních letech ubylo. Ty doby, kdy jeden
včelař viděl druhému včelaři do oken, jsou pryč. Proto jsem se rozhodl přiblížit část mých včelstev blíž
k zahrádkám pěstitelů v obci. A částečně tak uspokojit požadavky občanů, kteří touží vidět více včel na
kvetoucích květech ve své zahrádce. Je známo, že včela sbírá nektar a pyl v okruhu 5 Km.
Není žádným tajemstvím, že jsem začal modernizovat stavební objekt ve středu obce, kde mimo jiné
vznikla terasa, na kterou umístím část včelstev. A současně zkulturním život včelám a hygienické
podmínky s prací se včelami a jejich produkty.
Vznikl tak samostatný projekt terasy, která bude sloužit k chovu včel v hodnotě 145.550 Kč. Projekt
byl předložen Krajskému zastupitelstvu Libereckého kraje prostřednictvím odboru Životního prostředí
a zemědělství, s žádostí o dotaci. Krajské zastupitelstvo na svém zasedání 27.8.2019 usnesením č.
356/19/ZK schválilo a odsouhlasilo v oblasti podpory včelařství program č. 8.3 podpořit vzniklý
projekt nejvyšší možnou částkou 40.000 Kč.

č.OLP/3237/2019.
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Včela, jak je všeobecně známo, je užitečná pro člověka nejen přínosem medu, jako významná,
doplňující a zdravá potrava do jídelníčku. Ale také opylováním kvetoucích rostlin a
zemědělských plodin. Užitečná pro člověka je i řadou dalších významných produktů. Mezi
nejznámější můžeme zařadit pyl, propolis, mateří kašičku, včelí jed, ale také léčení včelím
vzduchem. Proto zvažuji vytvořit podmínky k tomuto léčení na novém včelařském stanovišti.

Léčení: Včelí vzduch
Jedním z nových včelích produktů je i včelí vzduch. Jedná se o
výpary z úlu, které jsou směsicí odpařených látek z medu,
propolisu, larev, pylu, mateří kašičky, silic a dalších neznámých
látek. Včelí vzduch se doporučuje i pro to, že vnitřní prostor úlu je
sterilní. Včely totiž vše, co nového přijde (nebo je včelařem
přidáno), ihned oblepí slabou vrstvou propolisu (který, jak již víme,
má antibiotické a antibakteriální účinky) a veškeré nečistoty či
uhynulé včelky, larvy, vajíčka, ihned z úlu odnesou.

Zdroj: Apires.sk

Dýchání včelího nebo úlového vzduchu je prozatím v České republice v „plenkách“. Ovšem
jsou zaznamenány velké přínosy pro nemocné a to především v zahraničí, kde se tato metoda
používá už několik desítek let. V Čechách tato metoda léčení není ještě tak běžná, ale členové
ČAPIS (Česká apiterapeutická společnost) se snaží, aby dýchání úlového / včelího vzduchu
bylo mnohem více dostupné.
Úlový vzduch pomáhá při Bronchitidě, Astmatu, alergiím, chronickým onemocnění plic,
oslabení imunitního systému a náchylnosti k infekcím, při infekcích dýchacích cest,
chronických bolestech hlavy a migrén, stresu a depresích. Už samotné včelaření pomáhá při
špatné náladě. Vždy se ale poraďte se svým lékařem a v případě alergie na včelí produkty,
toto léčení určitě bez porady s lékařem nezačínejte.
Při výše zmíněných problémech, se doporučuje 1/2 – 3/4 hodinová sezení v intervalech 2x až
3x týdně. Ovšem nelze paušalizovat, neboť každé onemocnění a každý nemocný si žádá
individuální přístup. Dosti se odborníci dohadují, zdali můžou alergici na pyl (či včelí produkty)
a astmatici, kteří mají zhoršení astmatu při pylové sezóně, dýchat včelí / úlový vzduch, když
je úl plný pylu. Pyl, který se nalézá v úlu je ovšem zvětšiny zpracovaný, tudíž nehrozí jeho
samovolný pohyb po úle. Pro komfort a jistotu takovýchto pacientů, obsahují inhalátory
vzduchu pylový filtr.
Použitá literatura:
Ing. Štefan Demeter, CSc. – Apiterapie -Léčení včelími produkty

Včelař Stanislav Hlaváč
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*Informace*
Úřední hodiny obecního úřadu v Dětřichově
platné od 12. října 2020
V rámci vyhlášeného nouzového stavu se omezila také činnost úřadů tak, že úřední hodiny pro veřejnost
budou po dobu dvou týdnů jen dva dny v týdnu a pět hodin denně
PONDĚLÍ

9,00 - 12,00

a

14,00 - 16,00 HOD

STŘEDA

9,00 – 12,00

a

14,00 – 16,00 HOD

Doporučujeme občanům, aby pro komunikaci s úřadem prvotně využívali dálkové přístupy, jako jsou telefony,
elektronická pošta (e-mail) nebo datová schránka.
Kontakty –
-

starostka: tel. 724 179 804,
e-mail: starosta@detrichov-obec.cz
podatelna: tel.: 482 317 042,
e-mail: podatelna@detrichov-obec.cz
ucetni@detrichov-obec.cz
- datová schrána= ID schránky: rr7bjdf
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UPOZORŇUJEME
POPLATNÍKY NA
KONEČNÝ TERMÍN
SPLATNOSTI
POPLATKU ZA
LIKVIDACI
KOMUNÁLNÍHO
ODPADU,
KTERÝ BYL 30. ZÁŘÍ
2020. KDO JEŠTĚ
NEMÁ UHRAZENO,
NEPRODLENĚ TAK
UČIŇTE.
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*Plánované akce*
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Vážení spoluobčané,
přeji Vám, ať prožijete co nejklidněji nadcházející čas adventní. Čas, ve kterém budete chystat svá
překvapení pro ty, které máte rádi, čas, ve kterém budete uklízet, péci a chystat se na příchod
Štědrého večera. Přeji Vám, abyste prožili krásný a ničím nerušený Štědrý večer v kruhu svých
blízkých. Dětem přeji, aby pod vánočním stromkem našly hodně dárečků a ať je alespoň jeden z nich
splněním jejich toužebného přání.
Také mi dovolte Vám i vašim blízkým popřát šťastný vstup do nového roku, hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti a úspěchů v osobním i pracovním životě.
Martina Kohoutová
Starostka obce

Dovolím si krátké připomenutí jednoho významného výročí, které se týká naší obce, jehož datum mi
připomněli manželé Zrzavý svou milou návštěvou na obecním úřadu.
V dopoledních hodinách letního dne 25.8.2020 jsem měla možnost přivítat manželé Zrzavý, kteří mi
přišli předat Pamětní list u příležitosti 120. výročí uvedení do provozu úzkokolejky Heřmaničky.
Tímto bych chtěla manželům Zrzavým poděkovat za milou návštěvu a předání Pamětního listu v den
120. výročí uvedení do provozu železniční tratě Frýdlant v Čechách – Heřmanice, nazývané
Heřmanička.
Děkuji Vám

Slovo závěrem………..
Děkuji všem za zaslání příspěvků, za poskytnuté fotografie do Dětřichovského občasníku.
I nadále platí, kdo bude mít zájem o zveřejnění příspěvku v občasníku, ať nám zasílá příspěvky na mail:
podatelna@detrichov-obec.cz nebo je doručí osobně na obecní úřad.
Svým kolegyním, Evě a Jiřině, děkuji za spolupráci při tvoření druhého čísla Dětřichovského občasníku
😊😊
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Kontakty
Obec Dětřichov
Dětřichov č.p.2
464 01 Frýdlant
Starostka obce: Kohoutová Martina
Mobilní telefony
Starostka: +420 724 179 804
Pevná linka: +420 482 317 042
E-mail
Obec:podatelna@detrichov-obec.cz
účetní: ucetni@detrichov-obec.cz
starostka obce:
starosta@detrichov-obec.cz
místostarosta obce:
mistostarosta@detrichov-obec.cz

14

