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Milí spoluobčané,
když píši tyto řádky stále ve mně doznívá krásný zážitek z Oslav velikonočních svátků, které proběhly v kostele sv. Anny a na které si připravili program
děti z naší Základní školy pod vedením učitelského sboru. Jejich vystoupení bylo tak úžasné, že i pan farář, otec Vítek, jen těžko hledal slova, kterými by
okomentoval interpretaci liturgického výkladu Velikonoc v podání našich nejmenších. Ještě jednou bych proto chtěl poděkovat Všem, kteří se podíleli na
přípravě celého odpoledne včetně doprovodného programu, prezentací a dílniček pro děti, který byl z důvodů nepřízně počasí přesunut do hasičské
zbrojnice.
Ještě mi dovolte zmínit jednu událost, která se uskutečnila v sobotu 22.dubna a to „Setkání příznivců vozidel s motorem vzadu z dob ČSSR“ v automuzeu Dětřichov. I tato velmi povedená akce přilákala velké množství návštěvníků obdivujících skvosty na čtyřech kolech shromážděných v bývalé továrně v
centru obce. Velký dík nejen za toto setkání, ale i za obrovský kus pořádné dřiny na vybudování automuzea a úklidu areálu patří právem panu Luboši Skalickému a jeho přátelům. Radost z povedených kulturních akcí mně kazí, nedávno připravované pálení čarodějnic, kdy někteří naši spoluobčané rozkrádají
připravené dřevo na vatru, chtěl bych těmto rádoby „hrdinům“ poslat prostřednictvím tohoto článku vzkaz o umístění fotopasti v prostoru spodního
hřiště.
S přáním krásných jarních dní
Daniel Kopecký
starosta obce
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Tento měsíc započala oprava hřbitovní zdi kolem kostela,
jak jste si jistě povšimli. Oprava havarijního stavu bude
spočívat v sejmutí omítek, koruny zdi a její následná sanace, poté budou naneseny nové omítky a vršek zdi dostane
novou krytinu z bobrovek, revitalizací projde taktéž Zastavení křížové
cesty na vnitřním líci zdi.

Z dobrovolnického nadšení se zrodila myšlenka založení spolku, který by se v první řadě
staral o kostel sv. Anny, dále o drobné památky v obci, staral by se o obecní hřbitov, kde
bychom se chtěli věnovat renovaci starých
náhrobků, o které se již nemá kdo starat a
které se navíc stávají nebezpečnými, zub času
je neúprosný, u některých hrozí i zřícení.
Chtěli bychom vzbudit u místních zájem o
dění a zkrášlování obce, seznámit je s místní
bohatou a zajímavou historií, navázat na
tradice a povznést kulturní dění. A tak slovo
dalo slovo a Dětřichov má od 14.března 2017
Dětřichovský okrašlovací spolek. Více informací naleznete na webových stránkách
www.dos.estranky.cz .

Monika Filová
předsedkyně spolku

K O S T E L A

péče. Po projednání připomínek tohoto orgánu bude
vypracována projektová dokumentace pro samotnou
realizaci parkové plochy, která by měla sloužit našim
občanům k relaxaci a odpočinku v příjemném prostředí.

Další investiční akcí bude snížení
energetické náročnosti budovy
obecního úřadu, kterým se rozumí
zateplení budovy, výměna oken a
rekonstrukce kotelny. Na tuto stavbu jsme již loni získali dotaci z Operačního programu životní prostředí.
V současné době probíhá výběrové
řízení, po jehož ukončení budeme
znát vítěznou ﬁrmu, která následně
zahájí stavební práce.

Práce probíhají dle harmonogramu i
přes nepřízeň aprílového počasí.
Akce je ﬁnancována z rozpočtu obce
a zároveň bylo podáno několik
žádostí o dotaci u kterých probíhá v
současné době posuzování a tak
tedy čekáme na rozhodnutí, v kladném případě by to byl příjemný
bonus.
Na opravu zdi by příští rok měla
navázat úprava okolí kostela sv.
Anny na veřejnou parkovou plochu, pracovně nazvanou
„Zahrada smíření
Dětřichov“
Obec
nechala
zpracovat variantní
studii řešení tohoto
prostoru, který byl
léta uzavřen a
zarůstal náletovými dřevinami a plevelem. Studii budeme
v současné době konzultovat s Úřadem státní památkové

O připravovaných investičních akcích Vás budeme
informovat v dalších číslech občasníku.
D.K.
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TOULKY DO HISTORIE OBCE …
Jedním z velmi zajímavých dokumentů, který se dochoval, je Adresář politického okresu Frýdlant v Čechách z roku 1935, kde je dopodrobna zmapovaná oblast Frýdlantska, všech jeho měst, městeček, obcí a malebných vísek, nechybí tu ani náš Dětřichov, o němž se dočteme na str. 122-128.
Trocha té statistiky z adresáře:
Počet obyvatel:

1246, z toho 1222 Němců, 24 Čechů

Starosta:

pan Josef Tschunke, sedlák

Školy:

Národní škola – dvoutřídka

Ředitel: p. August Hausdorf

Náboženství:

římsko-katolické

Farář: Děkan Augustin Lang

evangelické příslušné ve Frýdlantu
Policejní stanice:

v domě č.p. 248

Vrch.strážmistr: Rudolf Pavelka

Vlakové nádraží:

Dětřichov

Přednosta: p. Václav Bělík

Pošta:

Dětřichov, v domě č.p. 2

Peněžní instituce:

Spořitelna a záložna s.r.o.

Družstva:

Konzumní družstvo “Kupředu“, Zemědělské kasíno

Spolky:
Dobrovolní hasiči, Družba vysloužilých vojáků, Německý tělocvičný spolek, Spolek cyklistů „Šipka“, Pěvecký spolek, Katolický lidový
spolek, Kuřácký a pěvecký klub, Spolek ovocnářů a zahrádkářů, Stenograﬁcký spolek, Místní skupina spolku německé zemské mládeže
Obec byla dosti soběstačná, posuďte sami: 3 holiči-lazebníci, 4 dámské krejčové, cyklistický obchod, 1 sudař, 4 řezníci, 3 kadeřníci, 6 hostinských, 3
obchody se smíšeným zbožím, 1 obchod se sklem a porcelánem, 1 košíkář, 3 kramářství, tkalcovna, mlýn, 3 sedláři, 5 krejčích, 2 ševci, 5 tabáčníkůtraﬁkantů, 1 kořenářka, 1 obchod s domácím zvířectvem, 2 klempíři, 1 obchod s uhlím, 4 truhláři, 2 koláři, 2 obchodní cestující a 1 výrobce tkaného
zboží.
••••••••••••••••••••••••••••
Jednou z hlavních obživ na venkově bylo odjakživa zemědělství. V malebné krajině nejzápadnějšího cípu Jizerských hor pod Kančím vrchem a Vysokou se musel dozajista naskýtat úchvatný pohled, na nepřeberné množství malých barevných obhospodařovaných políček. Fotograﬁi této malebné
scenérie dochovanou na obecním úřadě v zatím nezpracovaném archívu nemáme, ale pyšníme se alespoň dvěma snímky, z dožínek z r. 1919 a fotograﬁí ze sklizně sena.

Hospodářství jako obživu mělo ve vsi na 50 sedláků a statkářek, ať se jednalo o menší či velké statky,
které zaměstnávaly dalších 22 pomocníků v zemědělství, 4 děvečky a 1 čeledína.
Mezi jedno z největších hospodářství se řadilo stavení s č.p. 104, kde hospodařila rodina Leubnerových,
dcera starého pana Leubnera se do Dětřichova vrátila prvně r. 1994 a zavítala také letos se svým chotěm
na obecní úřad a na farmu k Maiksnerovým, 70 let po odsunu svých rodičů. Zatímco Maiksnerovi hospodaří zhruba na 250 hektarech, pan Zielbach v Německu u Lohra-Dam na „pouhé“ desetině.
/zleva Rainer Zielbach a Elke,roz. Leubnerová, paní Helga,nar. v Dětřichově, p. Josef Maiksner a p. Rudolf
Jarisch/
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TOULKY DO HISTORIE OBCE …
Ta nejstarší hospodářství se dle čísel popisných nacházela na konci obce směrem ke Kristiánovu, dodnes se jich dochovala spousta, jdou od hrázděného stavení, kde žili kdysi
staří Hrnkovi, přes Staňkovi až ke Květům, dále k mostu u pana Bufáka a za ním směle pokračuje podél Olešky pár dalších.
Kdyby domy, němí svědci časů dobrých i zlých, mohly mluvit, byly by to až příběhy hororové. Hospodářským stavením s historií až hrůzu nahánějícím je dům, který dodnes nese
č.p. 69.
Z Hájkovy kroniky:
1852, sebevražda
12. března se o 1. hod. odpoledne zastřelil v komoře svého domu Antonín Richter, rolník z Dětřichova č.p. 69, ve věku 22 let. Byl to syn zbožných a řádných rodičů. Otec, již
dávno zemřelý, byl dlouhý čas dozorcem dětřichovské školy. Příčina samovraždy měla být loterie.
1922, vražda otce
Dne 24.srpna byl 54 letý rolník, Anton Richter, zavražděn svým synem Antonínem, který ubil svého otce sekerou. Richter-syn se po činu šel udat četnictvu a u soudu vypovídal,
že jeho otec se o hospodářství nestaral, udržoval poměr s jinými ženami, matku a jeho často bil a nebezpečně jim vyhrožoval. Kolem jedné hodiny v noci přišel z hostince a
celou noc křičel. Ráno v pět hodin vnikl do komory, kde Richterová spala, s loveckou puškou v ruce a ohrožoval ji úderem pažbou ručnice. Syn přišel matce na pomoc, když
viděl, v jakém nebezpečí se matka nalézá, uchopil sekeru, která stála mezi jiným nářadím v koutě, a s ní udeřil otce, který se po této ráně skácel k zemi. Syn se obhajoval tím, že
hájil jen ohroženou matku. Porota ho osvobodila. Richter-syn byl ihned propuštěn na svobodu. Takový rozsudek nikdo nečekal, i když se nepočítalo s velkým trestem. Mnozí
však řekli: “Byl to přece jen otec!“

1936, sebevražda
Dne 2. března oběsila se manželka rolníka 37 letá Marie Richterová, roz. Neumannová, v Dětřichově č.p. 69. Důvod k tomu činu měla být nemoc a duševní deprese. Sebevražedkyně byla manželkou Antonína Richtera, který r. 1922 zavraždil sekerou svého otce. Jak lidé hovoří, měl to být již 5.případ v tomto domě.

Hospodářství č.p.69

Památkově chráněné č.p.67, nad silnící jeho vejminek č.p.68

I k památkově chráněnému objektu č.p.67, kde nyní hospodaří Listopádovi, se váže tragický příběh. Z vyprávění pana Jarische: Žila v něm rodina Weikertova. Pan Weikert byl
sedlák, jeho choť porodní bába. Dcera se provdala za pana Heera a odstěhovala se do vejminku č.p. 68. Oba jejich chlapci /6 a 8 let/ si šli v září po válce r. 1945 hrát ven. Objevili
nevybuchlou munici a při manipulaci s ní, jim vybuchla, starší z chlapců to zaplatil životem.
Připravila Monika Filová

PLÁN AKCÍ NA NEJBLIŽŠÍ OBDOBÍ
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Paintball park Dětřichov
Nově otevřené hřiště pár minut a pár kilometrů od
Liberce, konkrétně v Dětřichově u Frýdlantu.
Pokud hledáte zábavu pro sebe a své známé, nebo
máte zájem o skvělou team-buildingovou aktivitu,
pak jste tu správně. Paintball je skvělou hrou s
kapkou adrenalinu, která Vás a Vaše přátele
vtáhne do hry a jen tak nepustí. Je pro vás připraveno hřiště s cca 3300 m2, s více jak 30-ti bariérami
a zázemím pro až 20 hráčů.
Více na: http://www.paintballparkdetroit.cz/

Za přítelem Josefem Vlasákem
Když někdo umře, to se stává v naší republice a na celém světě často, tak se to bere jako součást života. Narodit se můžeš, ale umřít musíš. Důležité
je jak okamžik života, jsi prožil. Když jsem si 22.08.2016 přečetl parte pana Josefa Vlasáka z Kristiánova / Heřmanic/ tak jsem si vzpoměl na své dětství. Oba jsme se stali spolužáky v národní škole v Kristiánově, po roce 1945, tedy po druhé světové válce. Já byl domorodec a do opuštěných domů
se přistěhovali Češi, Slováci, Ukrajinci, Jugoslávci a rodiny, jejichž otcové bojovali proti Německu ve sboru generála Ludvíka Svobody. Všichni žáci
jsme se vešli do jednotřídky bez rozdílu znalostí řečí, vyspělosti, tělesného postižení, náboženského vyznání či politické orientace.
Slečna učitelka pocházela z podkarpatské Rusi. Navázala úzkou spolupráci v Obecním úřadě a spolu s představiteli úřadu navštěvovala naše rodiče.
Vysvětlovala jim jak si představuje jejich spolupráci. Z domova jsme potom dostali varování, abychom se jeden druhému nesmáli, nenadávali, ale
účinně pomáhali při učení. Museli jsme si zvolit tříčlenný třídní výbor, který zapisoval naše prohřešky při cestě ze školy a potom domů. Výsledek byl
ten, že přestupky a provinění řešili vždy doma v rodině. Největší trest byl zákaz návštěvy kina a shlédnutí fotbalového zápasu. Každé ráno jsme si
prohlíželi následky fyzického trestu a zadané rady, abychom se mohli polepšit.
Šestiletou převýchovou během války jsem byl velmi fyzicky zesláblí a tak Místní hospodářskou komisí bylo dáno na vědomí občanům, že každý den
dostanu od soukromě hospodařící rodiny Vlasákových půl litru mléka. O tento akt se postaral místní pekař pan Karel Kalenský a členové předválečné
ﬁnanční stráže obce SOS Heřmanice. Paní Vlasáková se mě jednou zeptala zda bych si chtěl udělat školní úkoly u nich. Já souhlasil a tak se s Pepíkem
sblížil. Chodil jsem ze školy k němu přímo, kde jsem dostal polévku a mohl setrvat až do večeře, protože mí rodiče pracovali tehdy až do 16:00 hodin.
Mezičas jsme vyplnili drobnými hospodářskými pracemi.
Pepík se mne příležitostně zeptal, zda bych s ním chtěl ministrantovat v dětřichovském kostele, který bude znovu otevřen. Souhlasil jsem rovněž i
mý rodiče. Zhruba po dvou týdnech trénování úkonů s panem farářem jsme měli prémiovou mši. Kostel byl zcela zaplněn a pan farář nám v zakristii
řekl, že půjdeme věřící doprovodit až k bráně kostela. Po vyjití z kostela se ozval potlesk a lidé nám děkovali. Jednu stranu špalíru tvořili domorodci –
původní obyvatelé, tvz. Němci a druhá strana byli nový obyvatelé Dětřichova a okolí.
Oba dva jsme měli radost, že jsme něco udělali pro lidi, kteří chtěli žít nový život. Nikdo na mně nepokřikoval, že jsem nevěřící, že nejsem katolického
vyznání, ba ani pokřtěn v katolickém kostele a že jsem Němec. V roce 1945 byli úplně jiné podmínky života než dneska.
Jednou nám pan farář řekl, že budeme společně sloužit poslední mši, neboť on je přeložen. Po Mši svaté, jsme na faře dostali čaj a české buchty.
Vyslechli jsme plamenné politické řeči a potom jsme byli informováni, že se pořídí společná fotograﬁe, která se s dopisem pošle papežovi do Říma v
Itálii. Tuto kopii jsem později viděl u pana Hájka – kronikáře Dětřichova. Po úmrtí Pepíkova otce se jeho rodina odstěhovala do Kunratic a já do Prahy.
Při náhodných setkáních jsme vždycky vzpomínali na praktickou činnost našich rodičů.
Když jsem četl Pepíkovo parte, uvědomoval jsem si, že jsme byli vlastně průkopníci českoněmeckého a německo-českého usmíření. Nemuseli jsme
se jako dnes scházet v Praze ani na Sněžce, abychom se nerušeně mohli domlouvat na našich
snahách a potřebách pomoci druhým, což se nám tenkrát jevilo samozřejmé.
V upomínku na naše přátelství jsem nyní zakoupil pískovcové sousoší „ Poslední večeře Páně“. S
mým novým přítelem Tomášem Cereňukem jsme předali panu starostovi v Dětřichově Danielu
Kopeckému zmíněné pískovcové sousoší, s tím aby požádal věřící o umístění v kostele Svaté Anny
– což byla babička Ježíše Krista. S Pepíkem jsme prožili těžké dětství kolektivizace vesnice a uvědomovali jsme si, že musíme pomáhat sobě a lidem. Uvědomovali jsme si, že konkrétní práce v
obci je na vyšší úrovni usmiřování než nic neříkající slova mnoha kariéristů a handrkování se o
majetek na který doplácí nová generace.

Napsal v září 2016 Willy Eﬀenberger - spolužák
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Vzdělávání praxí znamená nové zkušenosti a větší šanci na pracovním trhu
Projekt Vzdělávání praxí propojuje zájemce, kteří chtějí získat nové znalosti a zkušenosti v reálném pracovním prostředí a na druhé straně ﬁrmy, které naopak
chtějí prostřednictvím nabízených praxí jednotlivcům pomoci, aby byl jejich vstup, nebo udržení se na pracovním trhu co nejsnadnější.
Do projektu se tak mohou zapojit lidé starší 15 let, kteří jsou uchazeči o zaměstnání, rodiče na/po rodičovské dovolené, nízkokvaliﬁkovaní nebo lidé ve věku
nad 50 let a na druhé straně ﬁrmy.
Účastníci si následně vybírají z nabízených pozic jednotlivých ﬁrem, které se do projektu přihlásily. Samotná praxe je pak v délce 1-6 měsíců dle vybrané pozice.
A vybírat je možné opravdu z velkého spektra oborů, jedná se např. o pozice v administrativní, ekonomické a strojírenské oblasti, ale také pozice v rámci
zemědělství, cestovního ruchu, stavebnictví, informačních technologií, marketingu a reklamy a mnoho dalších. Po celou dobu vzdělávání účastníka provází
zkušený a zaškolený zaměstnanec dané ﬁrmy, tzv. mentor.
Účast v projektu není nijak zpoplatněna, naopak přináší jak účastníkům, tak ﬁrmám řadu výhod. Pro účastníky je to zejména možnost prohloubení si dosavadních znalostí, získání praktických zkušeností a v neposlední řadě případnou možnost uplatnění se v dané ﬁrmě. Firmy si v projektu naopak vyzkouší svého
potencionálního zaměstnance v praxi, ověří si mentorské schopnosti svých zaměstnanců a získají kompenzaci vynaložených nákladů.
K dispozici je také regionální projektový manažer, který rád a bezplatně poskytne veškeré informace v souvislosti s projektem, zodpoví případné dotazy a
pomůže Vám s registrací.
Pro další informace můžete navštívit stránky www.vzdelavanipraxi.cz nebo facebook.com/
vzdelavanipraxi.
Regionální manažer pro Liberecký a Ústecký kraj
ing. Stanislava Karásková
Projekt je realizován Fondem dalšího vzdělávání, příspěvkovou organizací Ministerstva práce a sociál+420 778 439 644
ních věcí a je ﬁnancován z Evropského socistanislava.karaskova@fdv.cz
álního fondu prostřednictvím Operačního
programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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Gymnázium Frýdlant slaví jubileum
V prosinci letošního roku to bude
již 70 let, kdy bylo zahájeno vyučování na Státním reálném gymnáziu
ve Frýdlantu v Čechách. Předcházelo tomu obrovské úsilí rodičů a
funkcionářů městského i okresního
národního výboru. V prosinci 1947
přivítala okázalá budova v Zámecké
ulici č. 4003 (konﬁskát rodiny ClamGallasovy) první studenty.
Budova ale gymnáziu nestačila, a
tak byla na začátku padesátých let
dokončena 1. etapa výstavby školy
v dnešní Purkyňově ulici. Zde gymnázium zakotvilo až do roku 1976,
kdy se škola přestěhovala do budovy bývalého okresního soudu, kde
sídlí dodnes.
Stejně jako budovy střídalo gymnázium i rozličné názvy a počet ročníků. Zažilo jedenáctiletku, střední
všeobecně vzdělávací školu i gymnázium čtyřleté a osmileté, kterým

stále zůstává s předpokladem poskytnout co nejkvalitnější vzdělání
studentům z celého Frýdlantska.

FOTO: GOOGLE.COM

Školou prošly stovky úspěšných absolventů, na studentská léta ve
Frýdlantu vzpomíná i leckterý Liberečan, někdy se dokonce povedlo, že Frýdlantští byli ve třídách v menšině.
Na gymnáziu se vystřídalo také mnoho profesorů. Za socialismu se
navíc formou umístěnek do pohraničí často dostávali politicky

F O T B A L

I I I . T Ř Í D A - S E V E R
Titulek popisující obrázek nebo
graﬁku

nevhodní lidé, nikoli však pedagogicky; frýdlantské gymnázium tak
nabízelo špičkové středoškolské
vzdělání
Oslavy výročí proběhnou letos na
podzim. A protože za 70 let se
může odehrát mnoho zajímavých
věcí a příběhů, začalo gymnázium
svou historii mapovat. Přispět k
tomu mohou i bývalí profesoři či
absolventi. Mohou to být vzpomínky, fotograﬁe, ale i další
„upomínkové materiály“. Zkrátka
vše, co se k historii váže. Tyto
materiály můžete zasílat na speciální e-mailovou adresu
vyroci@gymfry.cz nebo klasicky
poštou na adresu
Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884,
464 01 Frýdlant v Č.
Již nyní se budeme těšit na vaše
milé příspěvky.
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Turnaje se zúčastnilo zhruba 25 dětí. Děti byly rozlosovány do pěti skupin, vítěz každé skupiny postoupil do ﬁnálového pavouka. První tři místa obsadili bratři a bratranci Nohejlovi z Frýdlantu (všichni již aktivně hrají za SKST Frýdlant). Vítězství vybojoval Václav Nohejl. Na to, že jsme byli na
vůbec prvním turnaji, myslím, že
jsme si vedli dobře.
Zdeněk Brelka ml.
dvakrát těsně prohrál a jednou dokonce vyhrál. Bára
Patřičná bojovala
statečně ale ani na dílčí vítězství to (zatím) nestačilo. Turnaj se bude
konat opět v září 2017, takže už se těšíme a doufáme, že toho „urveme“ víc.

S pozdravem
Zdeněk Brelka

Obecní úřad
Dětřichov č.p. 2
464 01 Frýdlant v Čechách

Telefon: 482 317 042
Email: obecdetrichov@seznam.cz
www: detrichov.net
Dat. schránka: rr7bjdf

Úřední hodiny:
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