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říjen 2011

cena: bezplatně

Další číslo našich novin se představuje v novém kabátě: zkvalitnili jsme tisk, vazbu i čelní
stranu. Podařilo se nám najít firmu, JKV Trading, která nám vše pořídila za cenu nižší, než
když jsme noviny tvořili svépomocí na obecním úřadě.
redakční rada

ÚVODNÍK
Vážení občané, v úvodníku tohoto čísla Dobrčických novin vám chci jako předseda
finančního výboru přiblížit hospodaření naší obce k 3. čtvrtletí letošního roku a zároveň
vás informovat o blížících se investičních akcích obce Dobrčice.
Rozpočet obce Dobrčice je komplexní rozvržení příjmů, výdajů, vlastních finančních
prostředků a závazků z minulých let do jednotlivých kapitol rozpočtu. Protože nelze
všechny příjmy a výdaje předvídat hned na počátku roku, jednotlivé opravy rozpočtu dle
aktuálního vývoje hospodaření obce se provádí tzv. rozpočtovými opatřeními.
K třetímu čtvrtletí letošního roku již obec Dobrčice má příjmy ve výši 2 319 505,01 Kč a
výdaje ve výši 1 391 346,16 Kč. Zároveň na bankovním účtu a v pokladně disponuje
finančními prostředky ve výši 1 101 907,79 Kč. Již nyní je zřejmé, že výdaje na letošní
rok budou nižší, než bylo schváleno a ušetřené finanční prostředky budou využity
v příštím roce.
Věřím, že o investiční akce nebude v příštím roce nouze. Zastupitelstvo na poslední
schůzi odsouhlasilo zpracování projektové dokumentace na opravu vybraných úseků
místních komunikací. Na tuto akci bychom rádi získali dotaci z Programu rozvoje
venkova, ale vzhledem ke komplikovanosti projektu a brzkému termínu pro podávání
žádostí si nejsme jisti, jestli tento termín stihneme. Další možností jsou dotace z Programu
obnovy venkova, u kterého by ale byla nutná vyšší finanční spoluúčast obce Dobrčice.
Ve fázi příprav je i vypracování projektu na revitalizaci Dobrčického potoku. I na tuto
akci připravujeme v příštím roce podat žádost o dotaci z Operačního programu životního
prostředí.
Dále jednáme o koupi pozemku vedle stáčírny a rádi bychom také zakoupili i
pozemek, na kterém je hřiště. Na pozemku vedle stáčírny plánujeme vybudovat zázemí
pro děti s parkem a stávající zařízení u Výletiště chceme opravit tak, aby sloužilo co
nejlépe dětem i sportovcům. I na tyto účely zvažujeme podat žádost o dotaci např. u
Ministerstva průmyslu a obchodu. Vše bude záležet na úspěšnosti při vyjednávání o koupi
těchto pozemků a na podmínkách přidělování dotací.
Ještě letos pak budeme realizovat výměnu oken na budově OÚ v celkové hodnotě
98 000,- Kč, opravu chodníku od Chmelařového k Janďourkům a sanaci svahu v „Ulici“ a
propustku přes Dobrčický potok za rybníkem.
O všech akcích vás bude zastupitelstvo pochopitelně průběžně informovat a rádi si
vyslechneme i váš názor na jednotlivé plánované akce.
předseda Finančního výboru Marek Ostrčil
Z ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
Obecní zastupitelstvo na svém šestém zasedání 14. července 2011 a sedmém
zasedání 29. září 2011 řešilo následující úkoly:
Na základě cenových nabídek od šesti firem provedlo výběr firmy na výměnu oken v
sále OÚ. Nejnižší nabídku zaslala firma RI Okna a.s. Zlín, která provede výměnu oken
za 98 000,- Kč. Nová okna budou plastová, vzhledově a prostorově totožná s
původními okny této budovy, která v minulosti sloužila jako škola. V nemalé míře
nová okna rovněž přispějí k úspoře energie.
Dále řeší zastupitelstvo problém vyčištění odpadové kanalizace, která je v důsledku
nánosů v potoku skoro u všech výpustí do potoku téměř ucpaná.
Zastupitelstvo objednalo firmu na posouzení závažnosti narušení nosných pilířů mostu
přes potok pod obecním úřadem.
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Dále projednalo možnost sanace vlhkého zdiva u vchodu do sálu OÚ a dalo zpracovat
cenovou nabídku od firmy PRINS. Tento problém je v řešení.
Zastupitelstvo dalo vypracovat projektovou dokumentaci na opravu svahu v ulici a
opravu propustku do lesa nad rybníkem.
V souvislosti se záměrem oprav povrchu silnic v obci bylo zjištěno, že cca 50 let není
v katastru nemovitostí zapsána místní komunikace užívaná jako točna. Zastupitelstvo
řeší dodatečné zapsání této komunikace do katastru nemovitostí.
V druhé polovině roku měla v obci proběhnout instalace nového výstražného a
varovného systému skládající se z jednoho čidla monitorujícího stav hladiny vody
v potoku a 6 ks hlásičů - reproduktorů, které budou využívány také jako veřejný
rozhlas. V důsledku administrativních průtahů při výběrovém řízení provádějící firmy
bude mít instalace časovou prodlevu. Žádáme občany, aby měli pochopení se stavem
stávajícího rozhlasového zařízení v obci, které bude, doufejme, v co nejkratší době
nahrazeno novým.
Zastupitelstvo zadalo zpracování studie k podání žádosti o dotaci na revitalizaci
Dobrčického potoku z Operačního programu životního prostředí.
Byl zřízen kontejner na papír a dva nové kontejnery na bílé a barevné sklo a bylo
zřízeno další sběrné místo na plasty.
Zastupitelstvo obce se zabývalo organizací a přípravou kulturních a sportovních akcí,
celkem byly uskutečněny čtyři akce:
V sobotu 23.7.2011 proběhla na výletišti DOBRČICKÁ ČERVENCOVÁ NOC
Dne 27.8.2011 uspořádal klub seniorů akci pro děti před nástupem do školy
V pátek 23.9., 30.9., 14.10. a 27.10.2011 zajistilo přátelské fotbalové utkání
místního fotbalového klubu JUNIOR s dětským mužstvem z Horní Moštěnice
V sobotu 24.9.2011 zorganizoval SDH Dobrčické hasičské závody do kopce.
Na uskutečnění těchto akcí se podíleli členové SDH, členky klubu seniorů a dále
p.Libor Odložil, místní kapela „Memories“ bratranců Skácelíkových a country kapela
Roubíčkových a Skácelíkových. Tímto děkujeme všem.
Chválíme klub seniorů, který si zorganizoval další dvě vlastní akce, výlet do ZOO
Lešná a výlet do Chropyně a Kroměříže, čímž přispěli ke kulturnímu vyžití našich
občanů.
Zastupitelstvo rozhodlo o odprodeji 4 ks zastaralé výpočetní techniky jedinému
zájemci panu Václavu Bernátovi na výuku dětí na dětských táborech.
Blahopřejeme našim hasičům, kteří vzorně reprezentovali obec v netradiční soutěži
požárního sportu dne 17.9.2011 v Říkovicích, kde vybojovali třetí místo.
Protože pan Mojmír Klement nebyl spokojen s písemnou odpovědí zastupitelstva na
jeho dotazy, pozvalo ho zastupitelstvo dne 7.září 2011 na své pracovní jednání
s úmyslem osobně odpovědět na jeho dotazy. Na jednání se nedostavil. Proto
zastupitelstvo zařadilo řešení jeho dotazů na program 7. zasedání zastupitelstva obce,
kde se občané obeznámili s jeho dotazy i odpověďmi zastupitelstva, poté proběhla
k této záležitosti diskuze.
Dne 15.6.2011 ukončil pracovní poměr obecní zaměstnanec Alfréd Kosík, místo něho
byla dnem 1.7.2011 přijata paní Romana Michalčáková.
Dobrčičtí zastupitelé se dále zabývali na svých pracovních schůzkách běžnými
provozními záležitostmi obce jako je zabezpečení firmy na odborné posouzení a
vyčištění koryta potoku u výtoků kanalizace do potoku, výběr firmy na tisk
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Dobrčických novin, zabezpečení provedení prací v lese, přistavení kontejneru na velký
domovní odpad, sekání trávy, úklid v obci a podobně
Dne 8.10.2011 dobrčičtí hasiči vyčistili koryto Dobrčického potoku a zkontrolovali
stav odpadových potrubí ústících do něj a zmapovali nepovolené vyvážení odpadu
k potoku. Se zjištěnými nedostatky bude zastupitelstvo seznámeno na nejbližší
pracovní schůzce.
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Ke dni 30. září 2011 má obec celkem 217 obyvatel:
108 mužů a 109 žen, z toho je 38 dětí do 15 let: 16 chlapců a 22 děvčat.
V období od 1.7. do 30.9. 2011 se narodilo jedno dítě: Oliver Kozmon.
Opustili nás dva občané: René Günther a Marie Uherková.
Zastupitelstvo obce pogratulovalo našim jubilantům:

Nejstarší občance v obci paní Marii Špíškové k jejím krásným devadesátým narozeninám.

Osmdesáté narozeniny oslavila paní Olga Netopilová.
Zástupci obce a klubu seniorů předali oslavenkyním drobné dárky.
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NOVODOBÁ HISTORIE DOBRČIC II. (od roku 1900)
... pokračování novodobé historie naší obce
V dnešním vzpomínání se vrátíme do roku 1924. Je potřeba zmínit, že nejen v tomto
roce ale v období první republiky vůbec, vyvíjela v naší obci bohatou činnost Jednota
sokolská. Ta pořádala během roku nespočet společenských akcí za vysoké účasti občanů
nejen z Dobrčic ale i okolních vesnic. Například v březnu to byl tradiční ples, v květnu
kácení máje. 5.července to bylo okrskové cvičení na Koutech „s dobrým mravním i
finančním úspěchem“. Po tomto cvičení šel vesnicí průvod s hudbou k „hranici Husově“
na Kamenci, kde řečnil ředitel školy v H. Moštěnici František Chmelař. 28.října to byla
„slavnost svátku svobody“, kde přednášel správce školy J. Machura. Velikou tradici měla
v Dobrčicích ochotnická činnost, divadelní představení pořádal Sokol v listopadu a
prosinci. 1. února 1924 nastoupila službu učitelky domácích nauk Anna Sketová, která
dojížděla z Přerova. Dne 20. května 1924 v 16.45 hodin strhla se silná bouře s krupobitím.
Kroupy velikosti rajčat a váze 0,12 kg padaly po dobu téměř 45 minut. Postižena byla
zejména západní část obce, kde byly lepenkové střechy úplně zničeny a i taškové značně
poškozeny. Zcela rozbita byla všechna okna na návětří bouře. Žita na polích (dnešní
Kamenec, Podkřížová, Potoky a Chmelín) byla úplně zničena a později musela být
zaorána. Asi za hodinu na to se strhla silná průtrž mračen na Krnovsku. Kalná voda se
valila po celé šířce Koutů a přes hráze rybníka na výšku přes půl metru. Ve vesnici
postupně strhávala ploty a všechno, co jí stálo v cestě. Za vesnicí se pak přes pole a silnici
hrnula k Horní Moštěnici. 6. června 1924 osíval Josef Uherek cukrovkou bouří zničená
žitná pole. Žně v tomto roce byly velmi slabé, obiloviny, které přežily krupobití, byly
zesláblé a silně napadené mšicemi a houbovými chorobami. Státní zemědělská rada
následně uvolnila Dobrčicím z nouzové akce ozimé osivo se slevou 25%. 1. ledna 1925
otevřel František Kozáček jatka ve dvoře v č.1 u Matlochů. V průběhu roku 1925 se opět
„činil“ Sokol. Pořádal v lednu ples v hostinci u Slováků. V březnu oslavu narozenin
prezidenta Masaryka, kde řečnil učitel Machura a recitovali Miloš Špíšek a Božena
Paštěková. V rámci divadla sehráli v průběhu roku několik divadelních představení.
V červnu při hranici na Kamenci oslava J. Husa. Řečníkem byl br. Hrabina z H.
Moštěnice. V srpnu výlet v zahradě u Skácelíků. V říjnu se konala oslava svátku 28.října.
Dne 28.srpna se přistěhoval obuvník J. Váňa, který koupil od Aloise Číhala domek č.52.
A. Číhal se přestěhoval do svého nově postaveného domku, kde provozoval kovářství.
V listopadu se konaly volby do parlamentu i do senátu současně. V Dobrčicích zvítězili
drtivě republikáni. V roce 1925 byla zakoupena za 600,- Kč mostní váha, která stála
v Říkovicích u kříže a byla spoluvlastnictvím obcí Dobrčice, Přestavlky a Říkovice. Ta
byla převezena do Dobrčic a postavena před Bušovým. Během roku byly osázeny břehy
pod Zazinami a pod Šinkhauzem třešněmi a hráze rybníka planými jeřabinami, které se
zavázal učitel Machura naštěpovat ušlechtilými druhy. Počasí v průběhu roku bylo klidné,
jaro začalo velmi brzy, již na Hromnice (2.2.) byly zasety jarní obiloviny. I sklizeň byla
bohatá a kvalita zrna dobrá. V tomto roce bylo přiděleno státním pozemkovým úřadem
z parcelace velkostatku Přestavlky osmnácti malým zemědělcům z Dobrčic 36 měřic půdy
na Zubále a Opálce. Tak to je všechno co stálo za připomenutí z let 1924 – 1925. Do
dalších let se podíváme zase příště.
... pokračování v příštím čísle
Roman Zbořil
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NĚCO Z DÁVNÉ HISTORIE DOBRČIC III.
… pokračování o historii naší obce
Jan zemřel v roce 1539, zanechal po sobě dvě dcery Sybilu a Magdalénu a místo nich
vložil do desek Jan Kuna z Kunštátu a na Lukově Vítkovi z Dobrčic ves Dobrčice, Věžky,
Sazovice a pustou ves Tršaly s dvory a jiným příslušenstvím. Následujícího roku 1540
prodal Vítek Jindřichovi ze Zástřizl a Cetechovicích ves Honětice a pustou ves Chlum s
vinohrady a zanechal svému synovi po Kateřině ze Štulbachu a Doloplaz Ctiborovi z
Dobrčic Přestavlky a Říkovice. Manželka Ctibora byla Salomena Zoubková ze Zdětína a
statky dědil po nich syn Ctibor, který však zemřel v roce 1610. Vdova po něm Magdaléna,
rozená Přepyská z Rychnburka zpravovala statky za nezletilého syna Jana Felixe. Jan
Felix Říkovský z Dobrčic, účastník povstání proti Ferdinandovi II. Habsburskému byl
pokutován ztrátou třetiny svého jmění, udržel sice Přestavlky, Dobrčice, které byly po
válce třicetileté liduprázdné a Říkovice, ale musel zaplatit 8 500 zlatých pokuty a vydat
dlužní úpis na 500 zlatých. Patřily mu i Újezdec a Věžky. Jeho manželkou byla Anna
Freiberková z Wasserhofu. Zemřel kolem roku 1636, zanechal po sobě dva syny a dceru.
Starší Jan Ctibor Říkovský z Dobrčic a na Přestavlkách, Říkovicích, Domaželicích, které
si roku 1639 přikoupil, zemřel roku 1653 v Olomouci. Dobrčice, kde byla tvrz pustá,
Přestavlky a Věžky velmi zadlužené, vykonavatelé jeho poslední vůle je roku 1655 prodali
vdově po něm pozůstalé Magdaléně Pavlíně, rozené Kobylkové z Kobylího, která se
podruhé provdala za Václava Bardodějského, rytíře z Bardoděj na Pavlovicích, přísedícího
zemského soudu a nejvyššího písaře zemského. Tato zemřela roku 1676. Její manžel
prodal 5. července téhož roku jménem svých dvou synů a dětí své zemřelé manželky z
jejího prvního manželství Janu Vilémovi Říkovskému z Dobrčic statky Dobrčice,
Přestavlky a Věžky s pivovarem, vinopalnou, dvěma dvory a ovčírnou za 16 000 zlatých.
Jan Vilém byl majestátem císaře Leopolda I. Roku 1675 byl povýšen do stavu svobodných
pánů. Potomci jeho staršího bratra Jana Václava drželi pak Říkovice a Újezdec. Tento
starobylý významný moravský rod Říkovských z Dobrčic držel Dobrčice do roku 1653.
Rod Říkovských z Dobrčic vymřel 30. listopadu 1867 maršálkem Leopoldem, svobodným
pánem Říkovských z Dobrčic.
Tvrz byla zničena, obec po válce třicetileté vylidněna, nelze se divit, když za
zahradami obce se utábořilo švédské vojsko v počtu 13 000 mužů s hlavním opevněným
stanem na Švédských šancích, očekávajíce útok císařské armády, tábořící na Kroměřížsku.
Vojáci rabovali okolní vesnice a lidé utíkali pryč, schovávali se po lesích, mnoho jich
zahynulo hladem, zimou, nemocemi, hlavně morem. Rytíř Ctibor po třicetileté válce se
snažil osídlit prázdné grunty, proto hledal nové obyvatele hlavně ve Slezku, které bylo
méně zasažené válkou. Některá jména nově přichozích se udržela až do dnešních dnů.
Jsou to většinou jména, která obsahují ve jménu č nebo š a na konci tvrdé ý. Zatím
prokazatelně k nejstarším dobrčickým rodům patří Skácelíkovi (dříve Skácelovi),
Ostrčilovi č. 21 a Trchalovi.
… pokračování v příštím čísle
Antonín Netopil
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Dobrčice
Horní Moštěnice
Pro zajímavost k předchozímu článku zveřejňujeme nejstarší dochovanou mapku
zobrazující Dobrčice na mědirytině z roku 1643. Mapka zobrazuje postavení švédských
vojsk, vlevo je obec Horní Moštěnice a vpravo u potoku jsou Dobrčice. Z mapky je patrné,
že obec Dobrčice tvořilo jen několik domů.
Nadcházející křesťanské svátky
Čas kvapí, ještě než nastanou Vánoce, čekají nás dušičky a doba adventní, 1. listopadu
slavíme svátek Všech svatých. V tomto datu si připomínáme památku světců, kteří nás již
předešli do Božího království a jsou našimi přímluvci. Následující den vzpomínáme na
všechny věrné zemřelé, lidově dušičky. Tyto dny jsou charakteristické hřbitovy
prozářenými svíčkami.
Advent je doba přípravy na Vánoce. Slovo advent pochází z latinského „adventus“,
což znamená příchod. První zmínky o slavení adventu sahají na konec 4. století do Galie a
Španělska.
Doba adventní trvá po čtyři neděle. Datum první z nich je ale pohyblivé, to proto, že
poslední adventní neděle - čtvrtá - připadá vždy na neděli před 25. prosincem. A protože
25. prosinec je každý rok v jiném dni v týdnu, tak i první adventní neděle má každý rok
jiné datum, letošní připadá na 27. listopad. Advent vždy trvá do půlnoci dne 24. prosince.
Liturgickou barvou je fialová, kněz obléká fialový ornát, kromě třetí neděle, která se
nazývá Gaudete, kdy je v liturgii dovoleno užít barvu růžovou.
Tradičním symbolem je adventní věnec, má znázorňovat vítězství a královskou
důstojnost. Na věnci bývají čtyři svíce, znázorňující jednotlivé neděle. Rozlévající se
světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach,
neboť on je „Světlo světa“.
Obsah adventní doby je vyjádřen ve starých českých adventních písních – „rorátech“,
sestavených podle biblických textů. Připomínají očekávání spásy, vyvedení ze zajetí a
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uvedení do Boží blízkosti, ujišťují o Boží věrnosti v příslibu spásy. Tyto staré písně nás
spojují s vírou našich předků. Dávají nám zakusit společenství církve, které je
rozprostřeno přes celá století.
Anna Špíšková
INFORMACE A ZAJÍMAVOSTI
Kontejner na biologický odpad je přistavován na náves 1x za dva týdny vždy od
pondělí do pátku v termínech 24. až 27.10.2011, 7.11. až 11.11.2011 a 21.11. až
25.11.2011. Termíny přistavení kontejneru jsou také zveřejněny na vývěsce.
Termíny svozu komunálního odpadu na následující úterky 1.11., 29.11., 27.12.2011 a
24.1.2012.
Upozorňujeme občany, že do kontejneru na barevné sklo lze vhazovat i tabulové sklo
boční vhozovou štěrbinou a velké láhve lze vhazovat zadním otvorem na kontejneru
pro bílé sklo.
V místní knihovně byly zrušeny některé knihy. Zájemci si je mohou v knihovně
zdarma vyzvednout v měsíci listopadu, jinak budou zrušené knihy odevzdány do
sběrny.
DOBRČICE

SE OPĚT VYZNAMENALY

Tentokrát díky dobrčickému občanu panu Josefu Jandovi, který se stal fachmanem
regionu Přerovska a Hranicka v anketě vyhlášené Přerovským deníkem a
Velkopopovickým kozlem. Vyhlašovatelé se rozhodli najít člověka s výjimečným
řemeslným kumštem a odměnit ho za jeho poctivou práci. Panu Jandovi blahopřejeme,
výstavku jeho erbů, za kterou získal ocenění, jste měli možnost shlédnout letos na
obecním úřadě a pan Janda připravuje v sále obecního úřadu stálou expozici svých erbů.
Odměnu od pivovaru Velkopopovický kozel – pivo na celý rok – si za své dlouholeté dílo
určitě zaslouží. Ještě jednou blahopřejeme.

NÁLEZ STŘEDOVĚKÉHO OSÍDLENÍ V DOBRČICÍCH
Při rekonstrukci domu č. 5 v naší obci byly objeveny pozůstatky středověkého osídlení
tzv. LOCHY, zlomky keramiky a další stopy po středověkém osídlení. V okolí Dobrčic
byly učiněny další významné archeologické nálezy. Proto jsme požádali odborníky
z muzea Komenského v Přerově o zpracování odborného příspěvku do našich novin, který
bude zveřejněn v příštím čísle novin.
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VRTOCHY

PŘÍRODY

Rozkvetlá švestka? Běžná
květnová fotografie. Tato byla
pořízena 1.10.2011!!

FOTBALOVÝ KLUB JUNIOR DOBRČICE
Po několika letech vznikl v naší obci fotbalový klub „FK JUNIOR Dobrčice.“ Hráči
se dali během léta dohromady a od té doby poctivě trénují na našem hřišti Na koutech.
Velký dík patří panu Petru Záhorskému za trička, z kterých mají kluci krásné dresy.
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Mužstvo již odehrálo čtyři přátelské zápasy s Horní Moštěnicí. Domácí nás ale vždy
porazili. Kluci bojují, ale technicky nestačí. Po zápase v šatně panuje i tak dobrá nálada.
„Příště je porazíme“, povzbuzuje kluky náš kapitán Marek Drtil. Všichni hráči vědí, že bez
trenéra se neobejdou. Potřebují někoho, kdo z nich udělá tým. Snad se pro naše mužstvo
trenér a asistent trenéra najdou.
Eva Jurčíková
KULTURA
ČERVENCOVÁ

NOC

V sobotu dne 23.7.2011se uskutečnila na výletišti Na koutech Červencová noc. Pro
všechny příchozí bylo připraveno bohaté občerstvení, o které se postaral Klub seniorů
Dobrčice ve spolupráci s obcí. Na taneční parket pak návštěvníky vyzval DJ Pavel
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Struška. Večer byl zapálen táborák. Děkujeme panu Liborovi Odložilovi, který se
významnou měrou podílel na přípravě a průběhu této kulturní akce.

ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI V DOBRČICÍCH
Klub seniorů Dobrčice se rozhodl zpříjemnit dětem poslední prázdninovou sobotu a
tak uspořádal na místním výletišti rozloučení s prázdninami. Pro nejmenší děti až po
nejstarší školáky připravili organizátoři dovednostní soutěže jako běh v gumácích samo
sebou o několik čísel větších, skákání v pytli, střelbu ze vzduchovky na padací figurky,
netradiční houpačku v pneumatice a nejoblíbenější disciplínu zhoupnutí se na dlouhém
laně ze dvou vyvýšených bodů. Za každou soutěž byly děti odměňovány gumovými
medvídky a zejména výborným lineckým cukrovím, kterého plný košík připravila paní
Eva Zbořilová z klubu seniorů.
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Děti si pak zahrály fotbal, u táboráku opekly špekáčky a pak společně s rodiči poslouchali
koncert místní kapely „Memories“ bratranců Skácelíkových, kterou navečer vystřídala
country kapela Roubíčkových a Skácelíkových. Vydařené odpoledne alespoň trochu
zpříjemnilo dobrčickým dětem propršené prázdniny před nástupem do školy. Za pomoc při
organizování soutěží pro děti děkujeme členům místního spolku Sboru dobrovolných
hasičů Dobrčice Václavu Bernátovi, Michalu Petříkovi a Marku Ostrčilovi.
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Z ČINNOSTI KLUBU SENIORŮ
V měsíci červenci uspořádal Klub seniorů Dobrčice zájezd do zoologické zahrady
v Lešné. Vydařilo se počasí a tak se všem zúčastněným v zoo velmi líbilo. Méně pohybliví
senioři uvítali skutečnost, že v zoo je k dispozici vláček, který s nimi v pohodlí projel celý
areál zahrady.
V měsíci září pak klub pořádal další zájezd, tentokrát jsme navštívili zámek
v Chropyni a zámeckou zahradu v Kroměříži. Mnozí z nás ani netušili, že se v naší
blízkosti nachází tak hezký zámek. Všem se líbil hlavně sál se zbraněmi a poutavý výklad
průvodkyně, která je místní rodačkou.
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Zahrada v Kroměříži upoutala nejen svou krásou ale i rozlohou. I zde měli špatně
chodící senioři možnost celou zahradu projet vláčkem a byl jim poskytnut i odborný
výklad. Všichni jsme byli velmi spokojeni.
Eva Zbořilová
PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE
sobota 20. listopadu vítání nových občánků
neděle 27. listopadu rozsvícení vánočního stromu a kaple
pondělí 5. prosince Mikulášská nadílka
pátek 16. prosince Vánoční koncert v sále OÚ (předběžný termín, bude upřesněno)
silvestrovsko-novoroční ohňostroj na Kamenci
sobota 7. ledna Novoroční turnaj v ping-pongu
Termíny jednotlivých akcí budou oznámeny prostřednictvím plakátů a obecního
rozhlasu!
NETRADIČNÍ ZÁVODY JEDNOTEK SBORŮ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Dne 17.9.2011 se sbor dobrovolných hasičů zúčastnil již druhého ročníku „Netradiční
hasičské soutěže„ v Říkovicích. Letos dorazilo i více hasičských posádek, takže bylo
za krásného počasí na co koukat. Start první disciplíny pro celé družstvo byl zahájen
vypitím tupláku piva a pak už na družstvo čekal běh, střelba ze vzduchovky, sražení cílů
vodou ze džerové konve, ale i zdravověda, organizovanost a týmový duch. Druhou
disciplínou byl tradičně požární útok naruby a letos navíc s překonáním terénní nerovnosti.
Družstvo Dobrčic se umístilo na krásném třetím místě.
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O týden později se i u nás v Dobrčicích konal první ročník netradičních hasičských
závodů. Místní hasiči využili velkého potenciálu v podobě nově vybudovaného Výletiště a
zrekonstruovaného rybníka s přilehlým lesem. Prvního ročníku se zúčastnila tři mužstva
Říkovice, Přestavlky a domácí borci z Dobrčic.
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V první disciplíně, kdy start byl u výpusti rybníka a cíl nahoře v lese, hasiči museli
překonat hned několik překážek. Nerovnost terénu, ostré zatáčky, potok a nakonec
opravdu strmý svah do lesa.
Obě disciplíny byly velmi divácky zajímavé. Druhá z nich měla start pro všechna tři
mužstva společný a to z břehu rybníku rovnou na pole, kdy byly připraveny terče na
sestříknutí. Byl to boj opravdu do poslední sekundy. V obou disciplínách hasiči museli
všechny hadice smotat a naskládat zpět na základnu. Ani to však nezabránilo ve vítězství
domácímu mužstvu.
Závěrem bych chtěl poděkovat hasičům, kteří se aktivně zúčastnili obou
společenských akcí, hostům, jež dělali vynikající publikum a taky personálu, který se o nás
všechny výborně staral až do pozdních nočních hodin.
Těšíme se za rok na viděnou.
velitel JSDH Dobrčice Václav Bernát
RECEPTY
Tentokrát recepty poskytla paní Milada Kašpárková a moc jí za ně děkujeme.
ŠKVARKOVÁ KOLEČKA
½ kg hladké mouky
¼ kg mletých škvarků
1 šlehačka
2 žloutky
½ prášku do pečiva
špetka soli
Vypracujeme těsto, 2x převálíme, potřeme rozšlehaným vejcem, vykrajujeme kolečka
a pečeme při 200 °C do zlatova.
OLEJOVÁ BÁBOVKA
6 vajec
35 dkg cukru
hořčicová sklenka oleje
35 dkg polohrubé mouky
6 dkg oříšků
½ prášku do pečiva
sklenka mléka
Žloutky, cukr a olej utřeme do pěny, přidáme sníh z 6 bílků, mouku, ořechy, mléko,
prášek do pečiva a pomalu pečeme.
Dobrou chuť!
V příštím čísle rádi zveřejníme i vaše kulinářské speciality!
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RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
Léto se s námi loučí a v době vydání tohoto čísla našich novin už bude podzim, ale to
nevadí, protože můžeme stále obdivovat ještě některé kvetoucí letničky a trvalky. Jsou to
třeba bíle nebo oranžově kvetoucí rozchodníky, modře kvetoucí oměje, zvonky i hořce.
Rozkvétají podzimní cibuloviny, které zdobí zahradu až do října. Nejznámější jsou ocúny,
pěstují se i podzimní šafrány (krokusy) nebo bramboříky. Nesmíme zapomenout ani na
růže. Jinak polovina října je vhodná pro výsadbu růží, a pokud to nestihneme, je možné
vysazovat až do poloviny listopadu. Vyhloubíme jámu hlubokou asi 30 cm, mírně
zkrátíme kořeny, poškozené odstřihneme. Větve zkracujeme až na jaře před rašením.
Zasypeme dobrou půdou, zalijeme a mírně přitlačíme. Na choulostivé keře přihrneme
zeminu nebo rašelinu a před mrazy přikryjeme chvojím.
Toto období je dobré i pro výsadbu stálozelených listnáčů a jehličnanů. Pro výsadbu
volíme chladnější dny, kdy je zataženo a nefouká silný vítr, který u větších rostlin ztěžuje
práci. Můžeme vysazovat okrasné cibuloviny, tulipány, narcisy, hyacinty, ladoňky,
krokusy kvetoucí na jaře. Samozřejmě vysazujeme v druhé polovině října ovocné stromky,
rybíz a angrešt s výjimkou broskvoní a meruněk, které vysazujeme na jaře. Je nutné
vybírat vždy stromky dostatečně vyzrálé ve dřevě a s dobrým nepřeschnutým kořenovým
systémem.
Ale podzim je hlavně o sklizni, o výsledcích našeho úsilí, které někdy může zhatit
špatné počasí. Sklízíme především jablka a hrušky podzimních a prvních zimních odrůd
podle zralosti. S plody zacházíme opatrně. Malé, poškozené, deformované vyřadíme hned
při česání, ale můžeme je použít na šťávy nebo mošty atd. Pro skladování by mě být
prostor vlhký, chladný a větraný, ale to většinou v mnoha případech nebývá možné. Plody
by se neměly uchovávat v sousedství brambor, řepy. Je nevhodné je skladovat v téže
místnosti s celerem, cibulí, popř. česnekem a jinou aromatickou zeleninou, protože jablka
a hrušky mohou tyto pachy přijímat. Po sklizni ovoce odstraníme zasychající, suché nebo
polámané větve.
Dále hnojíme draselnými a fosforečnými hnojivy pro zlepšení vyzrávání a
mrazuvzdornosti nebo použijeme půdní insektory přímo ke kořenům. Nehnojíme hnojivy s
vyšším obsahem dusíku. Pozor na přehnojení, může být pro ovocné dřeviny škodlivější
než mírný nedostatek některého prvku. V říjnu si připravíme záhony pro výsadbu česneku.
Půdu zryjeme a odstraníme plevel. Necháme alespoň tři týdny odpočívat, aby se slehla. Je
to ochrana proti tomu, aby stroužky nezůstaly obnaženy při sedání půdy. Pozor na správné
umístění, nelze použít záhon, kde se pěstovala cibulová nebo lilkovitá zelenina. Při
výsadbě by teplota půdy měla trvale klesnout pod 9 °C. Proto čím později, tím lépe.
Kořenová zelenina v říjnu bývá již většinou sklizena a uskladněna ve vlhkém písku nebo
pilinách. Pokud tomu tak není, nevadí, může vydržet na pozemku až do konce října. Na
závěr bych chtěl podotknout, že na podzim se nejen sklízí, ale i vysazuje a to přezimující
zelenina, je to již zmíněný česnek, ale i cibule sečka, ozimý špenát, petržel a ranná mrkev,
které dokážou přezimovat. Salát, kapusta růžičková, kadeřavá a hlávková, které by se měly
předpěstovat a sadit do konce září, aby zakořenily. Důležité je vybrat odrůdy odolné a k
tomu určené do předem připravených záhonů.
Antonín Netopil
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OBECNÍ ÚŘAD KRITIZUJE

„Proč bych si ničil svůj trávník a dělal si nepořádek doma, když to můžu dělat na
cizím, hlavně, když mě nikdo nevidí!“
Vážení spoluobčané, na biologický odpad, velký domovní odpad i na nebezpečný
odpad jsou pravidelně přistavovány kontejnery. Proto vás žádáme, nespalujte zejména
nebezpečný odpad, jako jsou plasty, PET lahve, pneumatiky a podobně. Znečisťujete tím
ovzduší a ohrožujete zdraví všech občanů zejména dětí, které se nemohou bránit a to si
přece nezaslouží!
V poslední době si několik občanů stěžovalo na znečišťování trávníků při venčení psů
v obci, prostorů hřiště, dětských atrakcí a odpočinkové zóny kolem rybníka. Žádáme proto
občany, pokud dojde ke znečištění těchto prostorů, kde se pohybují zejména malé děti, aby
exkrementy po svých pejscích uklidili a pro venčení využívali prostory, které nejsou
využívány pro sport, hry a odpočinek našich dětí a občanů. Děkujeme!
Žádáme všechny řidiče, aby při parkování svých vozidel zajistili průjezdnost
komunikace, např. pro autobus či popelářský vůz. Občas také obcí projíždí traktory či
nákladní automobily, jejichž řidiči při nesprávném parkování našich vozidel mají problém
projet. Buďme vůči sobě ohleduplní!
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INZERCE
Ing. Kostura Ján – realizace a údržby zahrad
Dobrčice 20
Telefon: 777 908 205, zahrady-kostura@seznam.cz
Přijímám objednávky: - dodávka ovocných stromků
- zimní ořez ovocných dřevin
JKV Trading
X
X
X
X

Koupím staré cihly používané na pokrytí půdních prostor takzvané „ půdovky “ nebo
„ topinky “. Vyráběly se v rozměru 15 x 15 cm, nebo 20 x 20 cm o síle cca 3 cm.
Telefon: 737908088.
SUDOKU PRO ODDYCH
Jak se hraje: V každém čtverci, řádku a sloupci musí být všechna čísla od 1 do 9.
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ZÁVĚREM
Zveme vás na 8. zasedání Zastupitelstva obce Dobrčice, které se uskuteční 8. prosince
2011. Program bude zveřejněn na úřední desce i na elektronické úřední desce.
Děkujeme všem dopisovatelům za jejich příspěvky a těšíme se na další i od
ostatních občanů. Své příspěvky můžete předávat šéfredaktorovi.
Redakční rada: šéfredaktor Vítězslav Smolka, zástupce šéfredaktora Antonín Netopil, kronikářka obce Eva Zbořilová,
techničtí redaktoři Roman Zbořil a Jaroslav Chlapečka, jazyková korekce Jana Chlapečková, grafická úprava Marek Ostrčil.
Obec Dobrčice : Tel.: 581 224 107, E-mail: obec.dobrice@seznam.cz, Web: www.mostenka.cz/dobrcice ,GPS: Loc:
49°24’6.55’’ N, 17°28’43.84’’ E
Zaregistrováno pod číslem MK E – 12659. Tisk JKV Trading, vychází čtyřikrát ročně - nákladem 130 výtisků – cena:
bezplatně.
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Zadní stranu Dobrčických novin jsme vyčlenili pro vaše zajímavé fotografie. Své
příspěvky můžete zasílat na adresu OÚ pod heslem FOTO DOBRČICKÝCH NOVIN.

Tato krásná krajina se nachází pouze jeden kilometr od Dobrčic
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