Číslo: 1/2011

Ročník I.

OÚ Dobrčice

1. dubna 2011 cena: bezplatně

ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané, zastupitelstvo naší obce se usneslo, že v zájmu zlepšení
informovanosti občanů o dění v obci, bude vydávat obecní noviny. Právě v rukách držíte
první číslo. Pevně věřím, že se obecní noviny stanou oblíbeným čtvrtletníkem a přispějí
k vaší informovanosti nejen o práci zastupitelstva obce, ale o veškerém dění v Dobrčicích.
starostka obce Ing. Petra Hübnerová
SLOVO REDAKČNÍ RADY
V nultém čísle „DOBRČICKÝCH NOVIN“ jste se měli možnost seznámit s redakční
radou, s dopisovateli, s formou emise a distribuce novin. Pro doplnění informace
sdělujeme, že práce redakční rady i dopisovatelů je bezplatná. V letošním roce budou
noviny distribuovány všem občanům zdarma do poštovních schránek. Tisk novin, jejich
kompletace i roznos zabezpečuje obec, takže náklady na noviny jsou minimální.
Redakční rada děkuje všem dopisovatelům i ostatním občanům za jejich příspěvky.
Doufáme, že se vám již první číslo našich novin zalíbí jak svým obsahem, skladbou
jednotlivých rubrik, tak i grafickou úpravou. Protože začínáme, přivítáme vaše připomínky
a náměty do příštích vydání novin.
SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V únoru zastupitelstvo obce pogratulovalo k významnému životnímu
jubileu - sedmdesátým narozeninám paní Miladě Kašpárkové

Paní Zdeňce Krátké a panu Břetislavu Čadovi přejeme hodně zdraví a spokojenosti k
šedesátinám, které oslavili v měsíci březnu.
Ke dni 31. března 2011 má obec celkem 219 obyvatel:
108 mužů a 111 žen z toho je 35 dětí do 15 let: 14 chlapců a 21 děvčat
V roce 2010 se narodily tři děti: Gabrhelík Vojtěch, Hradilová Eliška, Šimáková
Veronika. Zemřeli dva občané: Ostrčilíková Vojtěška, Číhalová Milada.
Katastr území obce Dobrčice má rozlohu celkem 240 ha.
V obci se nachází celkem 84 domů, z toho je 75 obydlených a 9 objektů je využíváno
k rekreaci.
Z ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
Obecní zastupitelstvo na svém čtvrtém zasedání 24.února 2011 řešilo následující
úkoly:
Zhodnotilo svoji činnost za uplynulé období, hlavním úkolem byla příprava rozpočtu
obce na rok 2011.
Při provedení inventarizace majetku obecního úřadu neshledala určená komise žádné
nedostatky.
Nedostatky při odvozu komunálního odpadu v měsíci lednu zaviněného firmou SITA
byly vyřešeny náhradním termínem svozu ve čtvrtek 27.1.2011. Po osobním prověření
při svozu bylo zjištěno, že v zimních měsících, kdy je na silnicích sněhová pokrývka,
není možno zajíždět vozidlem provádějícím sběr odpadu do ulice a ke trafostanici.
Z tohoto důvodu si musí občané z těchto částí obce přiblížit popelnice na parkoviště u
hospody nebo k mostu pod obecním úřadem.
Obecní zastupitelstvo vyžádalo na ministerstvu kultury registraci „Dobrčických novin“
MK noviny zaregistrovalo pod číslem MK E – 12659.
Vylosovalo sedm zájemců o samovýrobu dřeva v Dobrčickém a Přestavlckém lese.
Finanční a kontrolní výbor na svých zasedáních provedl kontroly, při kterých nebyly
zjištěny nedostatky.
Zastupitelstvo obce projednalo možnost odprodeje části plynovodu vedoucího na
katastru území obce Dobrčice Jihomoravské plynárenské společnosti. Obec Beňov
v této věci jednala s Jihomoravskou plynárenskou společností, ale ta se vyjádřila, že
z ekonomických důvodů nemá zájem o odkoupení plynovodu. Na základě této
skutečnosti přistoupíme k realizaci doposud nerealizované smlouvy ze dne 1.4.1998 o
převodu 41,1% plynovodu z obce Beňov na obec Dobrčice.
Majitel pozemku (parcela č.137) p. Habáň Luděk z H. Moštěnice požadoval změny
funkčního využití zemědělské půdy na výstavbu fotovoltaické elektrárny.
Zastupitelstvo obce ukončilo pořizování změny č.2 územního plánu na parcele č.137
v k.ú. Dobrčice (vlevo před potokem u cesty do H. Moštěnice). Toto stanovisko
zastupitelstvo zaujalo z důvodu uchování zemědělské půdy, nenarušení vzhledu
krajiny a přehodnocení přístupu ke stavbám fotovoltaických elektráren na orné půdě.
Schválilo vydávání Dobrčických novin, jmenovalo kronikáře obce paní Evu
Zbořilovou, zažádalo o dotaci 50 000,- Kč na zakoupení plovoucího čerpadla a
motorové pily pro Sbor dobrovolných hasičů Dobrčice s 50% spoluúčastí obce na
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pořizovacích cenách věcného vybavení jednotky SDH, schválilo částku 5 000,- Kč na
úhradu výdajů spojených s činností Klubu seniorů v Dobrčicích.
V závěru měsíce března zastupitelstvo obce zpracovalo harmonogram svých
krátkodobých a dlouhodobých úkolů, které hodlá realizovat.
V druhém čtvrtletí roku 2011 jsou plánovány tyto úkoly:
Úprava svahu v ulici poškozeného přívalovými dešti v loňském létě a úprava propusti
v potoku nad rybníkem. Na uvedené práce byly vyžádány dotace z Fondu solidarity
EU.
Oprava místních kulturních památek - křížů na Kamenci a na Podkřížové cestě,
výměna poškozených fotografií na pomníku obětem 1. světové války. V této
souvislosti žádáme občany, jestli mají některé fotografie použité na pomníku, aby je
zapůjčili na výrobu nových fotografií. Předem děkujeme.
Provedení menších oprav vytipovaných částí chodníků a cest v obci a vysypání
chodníku k Motáňům a Janďourkům šotolinou.
Výroba nových stylových laviček z dřevěných klád k rybníku a k ohništi na výletišti
Na koutech.
Vyčištění koryta Dobrčického potoku, kontrola stavu odpadového potrubí ústícího do
potoku a zmapování nepovoleného vyvážení odpadu k potoku.
Překrytí části kanálu směrem na Šingoust, výroba nových branek na hřiště, položení
nového linolea v zasedací místnosti (bývalá kancelář OÚ) a na balkoně v sále OÚ.
V polovině roku bude v obci instalován nový výstražný a varovný systém skládající se
z jednoho čidla monitorujícího stav hladiny vody v potoku, 8 ks hlásičů reproduktorů, které budou využívány také jako veřejný rozhlas.
VELIKONOČNÍ SVÁTKY
Velikonoce jsou pohyblivým svátkem, slaví se vždy první neděli po prvním jarním
úplňku měsíce, který letos bude 18. dubna 2011, tudíž Velikonoční neděle letos připadá na
24. dubna a Velikonoční pondělí na 25. dubna 2011. Od tohoto data se vypočítává zpětně
čtyřicetidenní postní doba, která začíná popeleční středou (škaredá středa), neděle se ale
do postních dnů nepočítají. O víkendu před popeleční středou se udržuje i v naší vesnici
tradice masopustního průvodu masek s voděním medvěda po obci, který si zatancuje
s hospodyní domu, družina je odměňována koblihami a slivovicí.
Poslední dny postní doby nesou název Svatý týden, který začíná šestou postní nedělí,
která je nazývána KVĚTNÁ NEDĚLE a končí VELKOU NOCÍ (noc ze soboty na neděli
nazýváme Velká noc). Květná neděle připomíná příchod Ježíše do Jeruzaléma. Velké
množství lidí mu vyšlo naproti, mávalo ratolestmi a provolávalo jeho slávu. V kostele se
v tento den světí kočičky (jíva).
V naší obci se dodržuje již vzácná tradice, kdy na Květnou neděli děvčata obcházejí
domy s „májkou“- hůlka s větvičkami jehličí a ozdobená barevnými mašlemi. Děvčata
zazpívají před každým domem mariánskou písničku a lidé je odmění sladkostmi, které si
děvčata ukládají do proutěných košíčků. Letos je tato tradice taktéž naplánována na neděli
17.dubna, sraz děvčat je v 9: 30 hod u autobusové zastávky.
Dalším významným dnem svatého týdne je Zelený čtvrtek, den kdy se Ježíš loučí
s apoštoly – poslední večeře, myje jim nohy a poté je po zradě Jidáše zajat při modlitbách
v Getsemanské zahradě.
Velký pátek je dnem mučení, ukřižování a smrti Ježíše Krista.
Bílá sobota je dnem modliteb u Kristova hrobu, kde je pohřbeno jeho tělo.
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Velikonoční neděle - neděle zmrtvýchvstání - Kristus vstal z mrtvých za svítání - Boží
hod velikonoční. Je to oslava života, svobody a plodnosti.
Následuje velice oblíbená tradice Velikonočního pondělí, kdy chlapci, mládenci a
muži obcházejí děvčata a ženy, přičemž je vyšvihají tatarem nebo vrbovým proutkem
(v některých oblastech se polívá), děvčata koledníky odmění malovanými vajíčky a
pohoštěním.
V náboženských tradicích následuje měsíc květen, který je zasvěcen panně Marii,
denně se konají v kostele májové pobožnosti. Dříve se chodili věřící denně modlit do
Dobrčické kapličky.
Anna Špíšková
NĚCO Z HISTORIE DOBRČIC
Naše malá obec má poměrně bohatou historii a to hlavně díky poměrně široce
rozvětvené původně vladycké, pak rytířské a panské rodině Říkovských. Podle vesnice se
nazývali z Dobrčic.
Na zdejší tvrzi, která stávala v místech nynějšího hostince a domu č. 46, seděl (vládl)
ve 14. století Sudek z Dobrčic, jenž r. 1356 své ženě Kláře pojistil 8 hřiven věna a r. 1365
2 lány, 3 podsedky a 30 hřiven věna. V 60. letech minulého století při výkopových pracích
na kanalizaci byly odkryty v blízkosti stávající budovy hostince pozůstatky silných
kamenných zdí z někdejší tvrze. V letoším roce uplyne 655 let od první zmínky o vzniku
obce Dobrčice. Některé prameny ale uvádějí dobu vzniku obce ještě před rok 1350.
Jiní téhož rodu byli Jakub a Dobran z Dobrčic. Od prvního koupil Friduš ze Štulbachu
(jinak z Línavy) se svým bratrem Alešem zde 2 lány. 11. března r. 1368 zavázal se Beneš
ze Strálku a jeho rukojmí, mezi nimi Hereš z Rokytnice, zaplatit 10 hřiven Jakubovi z
Dobrčic, jeho ženě Vratislavě a bratrům Martinovi a Vítkovi z Dobrčic. Sudek s
manželkou Ofkou prodali pak Jakubovi 2 lány, které zde měla Ofka věnem.
Jiný zdejší vladyka Vít z Dobrčic koupil r. 1484 od Jakuba z Dobrčic 7 lánů, 1/4lán,
podsedek s pustým rybníkem a lesem Kokrův háj. Zde se jen těžko můžeme dohadovat,
kde byl Kokrův háj. Mohlo to být jak na místě dnešního lesa, který zasahoval až k potoku
a to po celé délce nynější zástavby vesnice, anebo to mohlo být na opačné straně vesnice v
místech dnešního pole nad rybníkem, které bylo v té době ještě zalesněno.
Roku 1437 jmenuje se manželka Jakuba Markéta z Dobrčic. Z toho soudíme, že Jakub
byl syn předešlého. Ten zapsal své manželce 50 hřiven grošů věna ve vsi Dobrčice na
7a1/2 lánech. Téhož roku koupil od Jana zvaného Strnisko z Přestavlk a Popovic 2
svobodné dvory v Přestavlkách se 2 loukami, pustým rybníkem, 1 robotným člověkem, 2
poddanými a příslušenstvím. Dcery tohoto Jana, Markéta, Barbora a Anežka prodaly roku
1448 Jakubovi své dědictví v Přestavlkách. Tak spojil v letech 1437 až 1448 Jakub z
Dobrčic zemanské statky svého rodu v Dobrčicích se statky v Přestavlkách. Odtud se
začali psát členové tohoto rodu také z Přestavlk a odstartovali tak dlouhé společné dějiny
těchto dvou obcí.
Nakonec chci podotknout, že převážná většina těchto informací pochází ze Zemských
desek.
Jak se vyvíjely další osudy rodu Říkovských z Dobrčic a obce samotné napíšeme
příště.
Antonín Netopil
INFORMACE A ZAJÍMAVOSTI
Dne 16.března 2011 proběhla fyzická kontrola realizace projektu ze Státního
zemědělského intervenčního fondu, který bude poskytovatelem dotace na výstavbu
Strana 4 z 10

Volnočasového centra v Dobrčicích. Při kontrole byly zjištěny závady, které bylo
nutné odstranit. Jednou ze závad bylo umístění cedule s nápisem BUFET na zděné
budově, na jejíž odstranění se již dotazovalo několik občanů. Tato cedule byla
v rozporu se zásadami pro poskytnutí dotace, a proto musela být na základě rozhodnutí
kontroly SZIF svěšena.
V letošním roce je naplánován svoz komunálního odpadu na následující úterky 19.4.,
17.5., 14.6., 12.7., 26.7. – mimořádný, 9.8., 24.8. – mimořádný, 6.9., 4.10., 1.11.,
29.11., 27.12.2011 a 24.1.2012.
Upozorňujeme občany na jarní termín přistavení kontejneru na velký domovní odpad
na parkoviště před hospodou od pátku 15. dubna do neděle 17.dubna 2011.
V poslední době se množí případy vyvážení stavebního odpadu, suti a jiných odpadů
do cest a zákoutí v okolí Dobrčic na obecní pozemky. Upozorňujeme občany, že
vytváření těchto černých skládek je protizákonné a zjištění narušovatelé zákona budou
pokutováni. Pěkné okolí naší obce nám leckdo závidí, a proto si ho udržujme v čistotě.
Nezapomínejme, že trhání petrklíče a plicníku lékařského, jehož výskyt se stává
stále vzácnějším, je přísně zakázáno.

Perlička: Po několika letech jsme opět Dobrčice a ne Dobřice.

I maličkosti dělají obec krásnější (stará nahrazena novou).

V měsíci březnu provedli zaměstnanci obce pan Antonín Navrátil a pan Alfréd Kosík
opravu poškozeného žlebu v cestě na Šingoust.
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KULTURA
Sbor dobrovolných hasičů Dobrčice pořádá každý rok Hasičský ples a letošní, který se
uskutečnil 21. ledna, byl v jednom ohledu opravdu výjimečný – účast na plesu překonala i
ty nejoptimističtější odhady některých našich členů. Skupina Rytmix se postarala o
vynikající hudbu a tak o zábavu nebyla nouze. Své úchvatné vystoupení zde měly i členky
TJ Sokol Beňov. Některé dámy si odnesly plné náruče pomerančů z pomerančové volenky
– jim je nutné vzdát hold, že pomohly tolika mužům vyprázdnit jejich kapsy od těžkých
mincí. Zlatým hřebem večera bylo losování tomboly, která byla jako už tradičně velmi
bohatá díky příspěvkům štědrých sponzorů a členů sboru. Věřím, že zájem o Hasičský ples
bude i v dalších letech velký, díky dobré hudbě, zábavě a nezapomenutelné atmosféře.
Marek Ostrčil
V pátek 4. 3. 2011 se konal Maškarní bál obce Dobrčice a Klubu seniorů. K tanci a
reji masek hrála skupina Z.O.N.A. Spousta nápaditých masek a produkce ztvárněných
postav byla skutečnou lahůdkou pro všechny zúčastněné. Ti, kteří si chtěli zasoutěžit,
mohli vyhrát ceny v bohaté tombole a poté v soutěži o cenu starostky obce, šťastnou
výherkyní ceny starostky se stala paní Zdenka Chaloupková. Nejlepší masky byly
odměněny hodnotnými cenami, ale podle názoru většiny návštěvníků si ocenění zasloužily
všechny masky.
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V DOBRČICÍCH NA MASOPUSTNÍ TRADICE NEZAPOMÍNAJÍ
V sobotu 12. března 2O11 se uskutečnilo vodění medvěda u příležitosti masopustu. Za
doprovodu řízné muziky procházel obcí medvěd se svou družinou, ve které nechyběly
tradičně velmi povedené masky. Medvěd tancoval s hospodyňkami domu, kteří je na
oplátku pohostili koblihami a domácí slivovicí. Děkujeme všem, kteří se jako masky
zúčastnili průvodu a pobavili tak celou vesnici a tím přispěli k udržení kulturní tradice
v naší obci.

Foto: Miluše Ostrčilíková, Eva Obadálková (Chaloupková)

SOVÍ NOC V DOBRČICÍCH
V pondělí 14.března zavítala do Dobrčic paní Věra Malátková ze záchranné stanice
pro zraněná a handicapovaná zvířata v České Třebové. Přivezla s sebou i své dva svěřence,
trvale handicapované sovy - výra Cherie a puštíka Fifíka.
Necelé dvě hodiny děti i dospělí poslouchali její vyprávění o zvláštnostech sovího
života, seznámili se s různými druhy sov, které hnízdí v České republice. Úsměvné
historky a zkušenosti z odchytu a péče o zraněná zvířata pobavily i rozesmály, ty méně
úsměvné nutily k zamyšlení nad dopadem lidské činnosti. A to nejen na ptačí říši. Všichni
si snad zapamatovali, jak se zachovat při nálezu zraněného volně žijícího zvířete a budou
si příště umět poradit.
Vyprávění bylo doplněno ukázkami sovích hlasů, viděli jsme, jak sova létá, prohlédli
jsme si vývržky. Překvapila nás velikost siluety letícího puštíka a rozesmál rozčepýřený
vzhled sovích mláďat, tzv. haluzníků. Největším zážitkem pro všechny ale jistě byla
možnost prohlédnout si sovu zblízka a moct se dotknout jejího krásného jemného peří.
I v naší obci sovy můžete spatřit, zkuste se za soumraku zastavit v zahradě a chvilku
poslouchat a dívat se. A pokud najdete zraněné zvíře z volné přírody, můžete se obrátit na
Záchrannou stanici pro živočichy ORNIS v Přerově (Bezručova 10, telefon: 581 219 910,
724 947 543, e-mail: ornis@prerovmuzeum.cz).
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DOBRČICE V DOBOVÝCH FILMECH
Ve středu 16. března 2011 obecní úřad uspořádal promítání starých filmů o Dobrčicích
z padesátých a šedesátých let minulého století. Filmy pořídil bývalý kronikář obce
František Ostrčilík. V letošním roce syn zesnulého kronikáře Karel Ostrčilík ztracené
filmy naštěstí nalezl a osobně je na dobové promítačce promítl dobrčickým občanům.
Vysoký zájem diváků příjemně překvapil pořadatele této akce, vždyť přišlo téměř půl
vesnice. Velmi živo bylo při samotném promítání. Filmy nejsou zvukové, tudíž je
komentoval pan Ostrčilík. Ale z řad diváků se nadšeně ozývala řada doprovodných
poznámek k jednotlivým osobám zaznamenaných na filmovém pásu. Také naši senioři se
poznávali coby malé děti. Přítomní novousedlíci byli velmi překvapeni dobovým
vzhledem obce, v záběrech jsou zřejmé změny na návsi, převážné většiny stavení, vzhledu
uliček, místního rybníka a také již neexistující drůbežárna. Dále bylo možné shlédnout
záběry z povodní z 5.8.1962, masopustní průvod s voděním medvěda, cvičení místních
hasičů, úpravy místní točny a řada záběrů z okolí vesnice.
Tato akce měla velmi kladnou odezvu, jedni se vrátili o více než půlstoletí zpět a ti
mladší nebo novousedlíci měli možnost poznat své spoluobčany a vesnici Dobrčice tak,
jak by ji bez nalezených historických filmů nikdy nepoznali.

PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE
V sobotu 2.4.2011 pořádají manželé Smolkovi v hostinci „ Na tvrzi“ již tradičně
„Dobrčické slivkošt“. Příjem vzorků 0,3 l v hostinci.
Od 4.4. do 31.5.2011 pořádá obec a Klub seniorů v sále obecního úřadu výstavu
znaků obcí a erbů měst okresu Přerov, dalších moravských měst, evropských
států, hlavních měst evropských států, a obrazů místního malíře pana Josefa Jandy.
Prohlídnout si výstavu máte možnost v úřední době OÚ a každou sobotu a neděli od
14:00 do 15:00 hod obohacenou o sbírku mlýnků, hodin a výklad pana Jandy.
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Na květnou neděli dne 17. dubna 2011 od 9:30 hod chození děvčat po obci s májkou.
Od úterý dne 19.dubna do 24. dubna 2011 pořádá Klub seniorů Dobrčice v sále
obecního úřadu výstavku kraslic, perníčků, tatarů, pohlednic a velikonočních
ozdob. Pokud vlastníte nebo zhotovujete výrobky související s Velikonocemi, můžete
je na výstavce prezentovat.
V sobotu 23. dubna 2011 odpoledne uspořádá dobrčická mládež ve spolupráci
s obecním úřadem Velikonoční turnaj v ping-pongu, na který vás všechny zveme
buď jako soutěžící nebo diváky. Občerstvení bude zajištěno. Soutěžní kategorie: děti,
ženy, muži a první tři místa v každé kategorii budou odměněna.
V sobotu 30. dubna 2011od 18:00 hod se koná na návsi „SLET ČARODĚJNIC“.
K tanci a rejům čarodějnic u ohně, dovádění, soutěžím a hrám jsou zvány všechny
nejen dobrčické čarodějnice od těch nejmenších až po ty zasloužilé!
V sobotu dne 4. června 2011 od 14: 00 hod pořádá SDH Dobrčice na výletišti „Na
koutech“ již tradiční DĚTSKÝ DEN.
RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
Zima sice ještě neřekla své poslední slovo a může nás i překvapit, ale jaro již klepe na
dveře a zahrádkářům začínají práce na zahradě. Srdce zahrádkáře potěší první květy, které
se otevírají pod paprsky jarního slunce a vykvétají první cibuloviny – sněženky, následují
bledule, šafrány a drobný cibulový kosatec síťkovaný. Oblíbené jsou také bramboříky,
vykvétají i první skalničky. A začneme třeba u skalky, ze které odkryjeme chvojí, ale
nevyhazujeme je, abychom ho mohli použít při změně počasí. Skalku vyčistíme od
odumřelých rostlin a spadaného listí. To samé uděláme v záhonu trvalek, odstraníme zimní
kryt, trvalky a traviny seřízneme a záhony vyčistíme. Koncem měsíce března odstraníme
také chvojí z růží, odhrneme zem a přihnojíme. Z trávníku vyhrabeme listí, zbytky loňské
trávy a mech a dáme na kompost. Máme nejvyšší čas dokončit výsadbu listnatých,
jehličnatých stromů a keřů. Později vysázené dřeviny vyžadují větší pozornost, především
zálivku. Avšak je třeba si uvědomit, že jaro je pro většinu druhů již nouzovým termínem,
pouze pro broskvoně je jaro vhodnější.
Půda by měla být dostatečně prohřátá a stanoviště vyhnojené s odpočatou půdou. Řez
v zimním období zásadně vyloučíme, neboť může způsobit klejotok a jiné choroby.
Obecně platí, že peckoviny řežeme vždy během vegetace, běžná doba je po sklizni.
Pokud jsme nestihli zrýt na podzim, je nejvyšší čas. Jakmile to počasí dovolí, začneme
připravovat záhony na nejranější zeleninu, vyhnojíme je a urovnáme. V této době je již
možný výsev kořenové zeleniny. Do skleníku vyséváme ředkvičku a salát, dále
pokračujeme košťálovinami, celerem a jinými druhy. Koncem měsíce již vysazujeme
cibuli a sazečku na záhon. Nesmíme zapomenout na jahodník, který vyčistíme od starých
listů a přihnojíme. Pokud nám mladé rostliny povytáhl mráz, opatrně zatlačíme zpět.
Samozřejmě, že výčet prací je daleko obsáhlejší, uvádíme jen to nejnutnější.
Snad ani nemusíme připomínat zákaz vypalování trávy, při kterém se zničí veškerá
mikroflóra a půdní mikroorganismy, včetně drobného užitečného hmyzu.
Na závěr jednu dobrou radu jak využít popel ze dřeva. Pro mnohé rodiny se stalo
topení dřevem alternativou, tak proč nevyužít popel jako hnojivo. Popel ze dřeva obsahuje
živiny, nejvíce si ceníme hlavně obsahu vápníku 20 – 30 % CaO) a draslíku (6 – 10 %
K2O) a poměrně vysokého obsahu fosforu (2 – 4 % P2O5) a hořčíku (4 – 7 % MgO). Jako
rámcovou dávku lze uvést 5 – 20 kg na 100 m2. Nižší dávku lze užívat na půdách bez
potřeby vápnění a vyšší tam, kde je potřeba vápnit. Po aplikaci je potřeba popel zarýt.
Zcela nevhodným prostředkem zlepšování půdy jsou saze, popel z uhlí a briket a škvára
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kvůli obsahu rizikových prvků. Tyto látky bychom neměli dávat ani do půdy, ani do
kompostu.
Antonín Netopil
RECEPTY PANÍ SMOLKOVÉ
Kdo by neznal výborné cukroví paní Emílie Smolkové. Paní Smolková do každého
čísla novin poskytne recept ze své kuchařky. Tentokrát to bude:
MRAMOROVÝ KOLÁČ
Umícháme 30 dkg másla, 7 žloutků, 30 dkg cukru a citrónovou kůru, mícháme cca ½
hodiny.
Dále ze 7 bílků ušleháme sníh, přidáme 22 dkg mouky, 1 prášek do pečiva a 15 dkg
loupaných nastrouhaných mandlí. Všechno smícháme dohromady, směs rozetřeme na
vymazaný a vysypaný plech a pečeme v mírně vyhřáté troubě.
Po upečení koláč potřeme citronovou polevou (mletý cukr a citronová šťáva).
Rozvaříme tabulku čokolády, kterou nahusto nakapeme na polevu a špejlí rozetřeme do
mramorového vzoru. Koláč krájíme ve tvaru kosočtverců. Dobrou chuť!
AUTOBUSY Z DOBRČIC DO PŘEROVA A ZPĚT
Dobrčice, rest.

5:02

6:20

7:20

8:07 roz.

12:06

13:20

14:205
14:30

roz.

Přerov, aut. st.

5:18

6:35

Dobrčice, rest.

15:31 roz. 15:42

7:35
17:17

8:18

12:20

13:35

17:46

19:22

21:12

roz.

Přerov, aut. st.

15:42

15:55

17:37

18:00

19:35

21:25

Přerov, aut. st.

6:25

6:306

8:00 roz.

9:306

10:00

12:00

12:55

roz.

Dobrčice, rest

6:38

6:45

8:11

9:45

10:17

Přerov, aut. st.

13:555

14:00

14:406

14:45

16:00

roz.

Dobrčice, rest

14:05

14:12

12:11

13:07

17:10

18:25

roz.

14:54

15:02

16:16

17:21

18:39

22:30
Přerov, aut. st.
18:306 20:00
Dobrčice, rest
18:44
20:14
22:43
- pracovní den
5 - pátek 6 - sobota
- neděle roz. - jede z/na rozcestí
ZÁVĚREM
Zveme vás na 5. zasedání Zastupitelstva obce Dobrčice, které plánujeme na čtvrtek
12. května 2011 od 18:00 hod v sále obecního úřadu.
Více na www.mostenka.cz/dobrcice

Foto: JCh
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