INFORMACE
JAK SI JE PŘEDSTAVUJEME

Vážení spoluobčané,
v novém roce 2011 vám přejeme hodně zdraví, pohody a osobních i pracovních
úspěchů
Zastupitelstvo obce Dobrčice
Za účelem zkvalitnění informování občanů o veškerém dění v naší obci vám
předkládáme informační nulté číslo DOBRČICKÝCH NOVIN.
Budeme usilovat o to, aby se noviny staly informačním a diskusním fórem všech
občanů Dobrčic a staly se tak vaším oblíbeným čtvrtletníkem.
NOVÉ ZASTUPITELSTVO OBCE (ZO)
V komunálních volbách v říjnu 2010 byli zvoleni do nového zastupitelstva obce:
Božena Sitková, Ing. Petra Hübnerová, Hana Mozolová, Ing. Marek Ostrčil, Ondřej Kosík,
Vítězslav Smolka a Jaroslav Chlapečka.
Rezignaci podali Božena Sitková, Hana Mozolová a následně i oslovení náhradníci
Anna Špíšková a Jiří Králíček. V důsledku toho vzniklo nové pětičlenné Zastupitelstvo
obce Dobrčice v tomto složení:
Ing. Petra Hübnerová – starostka, Jaroslav Chlapečka – místostarosta
Členové: Ing. Marek Ostrčil, Vítězslav Smolka a Ondřej Kosík

JAK SI NAŠE NOVINY PŘEDSTAVUJEME:
1. Tisk a distribuce, příspěvky do DOBRČICKÝCH NOVIN
Vydáváním DOBRČICKÝCH NOVIN budeme informovat všechny občany obce
Dobrčice o obsahu jednotlivých jednání a plánovaných záměrech obecního zastupitelstva.
Dále o všem, co se v obci děje a co se připravuje v nejbližším období.
DOBRČICKÉ NOVINY budou vycházet zpravidla čtvrtletně nebo i častěji, podle
potřeby. Distribuce bude zabezpečena roznosem do poštovních schránek.
Noviny jsou bezplatné.
Tisk zabezpečuje OÚ Dobrčice, obsah jednotlivých vydání schvaluje redakční rada.
Jednotlivá čísla budou číslována vzestupně od čísla 1, v lomítku bude uveden rok vydání.
Příspěvky do DOBRČICKÝCH NOVIN zabezpečuje redakční rada, která si vyhrazuje
právo úpravy příspěvků za účelem zkrácení nebo jazykové korektury.
Uvítáme, když i z řad občanů budou přicházet podněty vztahující se k zajímavým
událostem v obci.
2. RUBRIKY DOBRČICKÝCH NOVIN
Obecní zastupitelstvo obce Dobrčice (stručný obsah jednání a záměry OZ)
Kultura a sport (uskutečněné a plánované akce v této oblasti)
Okénko do minulosti (upozornění na pamětihodné události v obci)
Kronika (jubilanti, novorozenci, navždy odešli, novomanželé, přistěhovali se…)
Informace (upozornění občanů na významné události následujícího období)
Inzerce (propagace různých akcí, služeb a klasická inzerce PRODÁM-KOUPÍMDARUJI)
3. REDAKCE DOBRČICKÝCH NOVIN
Redakcí DOBRČICKÝCH NOVIN je Obecní úřad obce Dobrčice
Šéfredaktor: Vítězslav Smolka
Redakční rada:
Zástupci šéfredaktora – Antonín Netopil
Technický redaktor – Roman Zbořil, Jaroslav Chlapečka
Kronikářka obce Dobrčice – Eva Zbořilová
Dopisovatel ze Sboru dobrovolných hasičů Dobrčice – Václav Bernát
Dopisovatelky z Klubu seniorů – Zdenka Mlčáková, Zdenka Chaloupková
Dopisovatel ze spolku Římskokatolická církev – Anna Špíšková
Dopisovatel za starousedlíky obce Dobrčice – Jaromír Ostrčil, Zdeněk Špíšek
Dopisovatel za novousedlíky obce Dobrčice – Eva Jurčíková
Dopisovatel za dobrčickou mládež – Lukáš Záhorský, Jan Klimecký
Jazyková korekce – Jana Chlapečková
Grafická úprava – Marek Ostrčil
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Z ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
Obecní zastupitelstvo se po volbách sešlo třikrát.
Na svém ustavujícím zasedání uskutečnilo volbu starosty a místostarosty, zvolilo
předsedu finančního výboru Ing. Marka Ostrčila a předsedu kontrolního výboru Ondřeje
Kosíka.
Na svém druhém zasedání zvolilo zastupitelstvo obce členy těchto výborů: do
finančního výboru Petra Karlíka a Ing. Dušana Kozmona, do kontrolního výboru Helenu
Karlíkovou a Zdenku Mlčákovou.
Dále schválilo prodej přebytečného hasičského auta ARO-240 panu Alanu Kulmovi
z Ostravy za nejvýhodnější nabídku 17 150,- Kč.
Občané byli informováni o návrhu Krajského úřadu Olomouckého kraje na vyhlášení
přírodní památky „Přestavlcký les“. Podle posledních informací dojde ke zmírnění
těžebních podmínek při hospodaření s lesem prezentovaných v návrhu. Nikdo z občanů
Dobrčic není vlastníkem lesa, proto se tato záležitost týká pouze obcí Dobrčice, Přestavlky
a Stará Ves. Každá z obcí vlastní ideální třetinu lesa o rozloze 43 ha, celkem 129 ha.
Starostka obce pověřila do funkce obsluhy nádrže (rybníka) pana Jaroslava Mlčáka.
Zastupitelstvo se usneslo na počtu tří zaměstnanců obecního úřadu: účetní Markéta
Michálková na plný pracovní úvazek a zaměstnanci na veřejně prospěšné práce Antonín
Navrátil na plný pracovní úvazek a Alfréd Kosík na zkrácený pracovní úvazek. Jmenované
pracovníky plánuje OÚ zaměstnávat i v roce 2011.
Na třetím zasedání zastupitelstvo schválilo obecně závazné vyhlášky platné od
1. ledna 2011:
Vyhláška č.1/2010 o místním poplatku systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - poplatek se nezvyšuje, zůstává
stejný, tj. 380,- Kč za jednoho poplatníka jako doposud. Poplatek uhraďte na OÚ do
31. května 2011.
Vyhláška č.2/2010 o místním poplatku ze psů - poplatek se nezvyšuje, zůstává stejný,
tj. 50,- Kč za jednoho psa jako doposud. Poplatek uhraďte na OÚ do 30. června 2011.
Dále zastupitelstvo neschválilo pokračování na Změně územního plánu obce Dobrčice
č. 2, jedná se o změnu funkčního využití pole (parcela č. 137), nacházejícího se po levé
straně před potokem, cestou směrem na Horní Moštěnici, za účelem výstavby další
fotovoltaické elektrárny.
Finanční výbor provedl první kontrolu hospodaření, neshledal početní nesrovnalosti,
ale vznesl připomínky a návrhy k úsporám např. ve změně telefonního operátora.
INFORMACE A ZAJÍMAVOSTI
Dopravní dostupnost zachována
Pro uklidnění občanů oznamujeme, že byla podepsána smlouva s provozovatelem
autobusové dopravy na rok 2011 ve stejném rozsahu jako doposud. Ke zlepšení dopravní
dostupnosti proběhla přípravná jednání o zřízení dalšího spoje kolem desáté hodiny
dopoledne ve směru do Přerova.
Prodej plynovodu
Při plynofikaci obce v roce 2001 (plynovod z Přestavlk do Dobrčic a dále do Beňova)
naše obec realizovala tuto stavbu společně s obcí Beňov.
Na základě podílu vložených financí na tuto společnou stavbu vlastní obec Dobrčice
41,1% a Beňov 58,9% plynovodu. Obec Beňov, která nám půjčila chybějící částku
2 739 000,- Kč, si půjčku jistila smlouvou, podle které bude vlastníkem plynovodu do
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splacení půjčky. Půjčka byla splacena, ale doposud nebyl zrealizován převod části
plynovodu (41,1%) na obec Dobrčice. Obě obce se podílí na výdajích i zisku spravedlivě
podle procenta vlastnictví. Obec Beňov má v úmyslu plynovod prodat Jihomoravské
plynárenské a. s.. Vzhledem ke stavu věci, zastupitelstvo uvažuje o prodeji dobrčického
podílu včetně 30 ks přípojek, které vlastní obec Dobrčice, stejné firmě. Podle předběžných
jednání je zřejmé, že prodej nebude mít žádné negativní dopady na naše občany a tato
společnost si již při výstavbě plynovodu sjednala předkupní právo. Žádáme občany, kteří
se chtějí podrobněji seznámit s tímto záměrem nebo vznést připomínku, aby tak učinili
v době úředních hodin OÚ nebo na nejbližším jednání zastupitelstva.
Kronika obce Dobrčice
Kronika naší obce není dlouhodobě vedena. Zastupitelstvo požádalo paní Evu
Zbořilovou, aby pokračovala ve velmi záslužné práci svého otce pana Františka Ostrčilíka.
Paní Zbořilová přislíbila, že bude o Kroniku obce Dobrčice dobře pečovat. V této
souvislosti žádáme občany o pomoc při soustřeďování vzpomínek, významných událostí a
informací (úmrtí, narození, svatby, stěhování, atd…), fotodokumentace i dobových
pohlednic. Veškeré poskytnuté písemnosti i fotografie vám budou po okopírování vráceny.
Děkujeme.
Kultura
POSEZENÍ KLUBU SENIORŮ

Klub seniorů uspořádal v neděli 7. prosince 2010 předvánoční posezení spojené
s výstavkou nádobí našich babiček používaného při pečení vánočního cukroví, které při
posezení také nechybělo. Před Mikulášskou nadílkou, při které obdržel každý zúčastněný
drobný dárek, pogratulovali přítomní ke krásným sedmdesátinám paní Evě Hradilové.
Kultura
Ples Sboru dobrovolných hasičů Dobrčice se bude konat v pátek 21. 1. 2011 od 20:00 hod.
Ples obecního úřadu a Klubu seniorů se bude konat v pátek 4. 3. 2011 od 20:00 hod.
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KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VOKÁL Z PŘEROVA
Klub seniorů ve spolupráci s obecním úřadem uspořádal v neděli 12. prosince 2010
vánoční koncert pěveckého souboru VOKÁL z Přerova. Krásné písně i vánoční výzdoba
navodily v posluchačích příjemnou předvánoční atmosféru.

Hasiči
VALNÁ HROMADA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DOBRČICE
Vážení čtenáři,
úvodem bych Vás chtěl všechny přivítat v novém roce a zároveň popřát mnoho štěstí, sil,
spokojenosti a hlavně zdraví.
Ohlédnutí za rokem 2010 a činností SDH Dobrčice proběhlo 18. prosince na Valné
hromadě Sboru dobrovolných hasičů Dobrčice. Rok 2010 byl pro hasiče jeden
z nejaktivnějších a to hlavně díky jarním rozmarům počasí, které zapříčinilo rozsáhlé
povodně nejen v okrese Přerov, ale i v Čechách. Jednotka SDH se zúčastnila pomocných
prací odčerpávání vody z přerovské teplárny a z nedalekých Říkovic, kde bylo zapotřebí
nejen odčerpávat vodu, ale i stavět z pytlů hráze, aby se voda ze zatopených polí nedostala
do vesnice. Další pomocná účast byla při sesunutí podmáčeného svahu v „ulici“ v naší
obci. Naší obcí se také prohnala velká voda z průtrže mraků a voda zaplavila několik
zahrad domů přilehlých k rozvodněnému toku, kde bylo zapotřebí hasičů při odklízení
naplavenin.
Na valné hromadě byl zvolen nový velitel jednotky SDH Václav Bernát, jeho zástupce
Ivan Zlámal a novým preventistou se stal Erik Kosík. Dosavadnímu veliteli Ivanu
Zlámalovi a preventistovi Ondřeji Číhalovi děkujeme za jejich dobře odvedenou práci.
V loňském roce ve spolupráci s obecním úřadem bylo pro jednotku SDH pořízeno
nové hasičské auto GAZ Gazelle, které jste měli možnost vidět při malém simulačním
cvičení na točně obce. Většinu prací na hasičském voze si dobrovolní hasiči udělali
svépomocí. Peníze na rekonstrukci a některé vybavení našetřili pomocí brigád v Přerově a
prodeje železného šrotu. Rok 2010 byl pro SDH Dobrčice dá se říct úspěšný. Letošní rok
nás všechny teprve čeká, tak aby se nám dobře rozběhl, přijďte všichni na tradiční
hasičský ples, který se koná v pátek 21. ledna od 20 hodin.
S pozdravem za Sbor dobrovolných hasičů Dobrčice V. Bernát.
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Sport
Novoroční turnaj ve stolním tenise
V neděli 2. ledna 2011 odpoledne uspořádali mladí dobrčáci ve spolupráci s obecním
úřadem Novoroční turnaj v ping-pongu obce Dobrčice, který se stal již tradiční akcí
v době vánočních svátků.
Jako obvykle se ho mohli účastnit všichni příchozí s chutí si zahrát a pobavit se.
Nálada byla úžasná a atmosféra při zápasech maximálně soustředěná na nejlepší výkony.
Asi jediná větší skvrnka na tak báječném odpoledni byla nebývale malá účast hráčů
v kategorii Děti, ve které o putovní pohár zápasili jen 3 hráči.
Během zápasů se mohli hráči i diváci občerstvit v „bufetu“, který si vzaly na starost
paní Eva Zbořilová a paní Zdenka Mlčáková. Moc jim děkuji za spolupráci a pomoc při
organizování této akce.
Výsledky:
Děti: 1. M. Drtil, 2. T. Jurčík, 3. A. Franke, Ženy: 1. K. Klimecká, 2. J. Hastíková,
3. P. Hübnerová, 4. E. Jurčíková, 5. A. Záhorská, Muži: 1. T. Skácelík, 2. M. Michálek,
3. P. Zývala, 4. J. Žalmánek, další muži bez pořadí – D. Franke, P. Hastík, K. Honěk, L.
Jurčík, J. Klimecký, M. Klimecký, M. Ostrčil, L. Záhorský.
Všem hráčům děkuji za úžasné výkony, výhercům gratuluji a budu se na všechny těšit
zase příště. Za organizátory s přáním všeho dobrého v novém roce M. Ostrčil.

ZASTUPITELSTVO ZÁVĚREM
Zveme Vás na následující zasedání Zastupitelstva obce Dobrčice, které plánujeme na
čtvrtek 24. února 2011 v 18:00 hod v sále obecního úřadu.
Foto: Jaroslav Chlapečka – JCh
Více na www.mostenka.cz/dobrcice
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