Číslo: 4/2011

Ročník I.

OÚ Dobrčice

prosinec 2011 cena: bezplatně

Poslední letošní vydání našich novin je mimořádně v barevném provedení

ÚVODNÍK
Vážení občané, závěrem roku obyčejně hodnotíme uplynulý rok, proto i my chceme
v úvodníku tohoto čísla Dobrčických novin stručně zhodnotit práci zastupitelstva za
období od našeho nástupu. Pro zlepšení informovanosti občanů jsme zahájili vydávání
„Dobrčických novin“, zpracovali nový Požární řád obce, Jednací řád zastupitelstva,
jmenovali jsme kronikáře obce paní Evu Zbořilovou a započali vést kroniku obce.
Z důvodu přehodnocení přístupu ke stavbám fotovoltaických elektráren na orné půdě
jsme ukončili pořizování změny č. 2 územního plánu na parcele č. 137 za účelem výstavby
fotovoltaické elektrárny. Nepovedlo se nám uskutečnit odprodej plynovodu z důvodu
nezájmu Jihomoravské plynárenské společnosti z jejich ekonomických důvodů.
Aby bylo možno na výletišti „Na Koutech“ uskutečňovat hudební produkci, byla
zřízena změna užívání této stavby. Na podporu činnosti místních spolků byla poskytnuta
sboru dobrovolných hasičů a klubu seniorů finanční podpora. Zakoupením plovoucího
čerpadla bylo doplněno věcné vybavení jednotky SDH, nově vzniklému dětskému
fotbalovému klubu JUNIOR byl uhrazen potisk dresů, které jim daroval pan Petr
Záhorský.
Byla opravena místní kulturní památka – kříž na Podkřížové, vyrobeny nové branky na
hřiště, 16 kusů nových stylových laviček z dřevěných klád, které byly rozmístěny v obci a
jejím okolí. Bylo vysazeno třiceti nových ovocných stromků kolem polních cest v okolí
Dobrčic, deset třešní pod Kamencem a dvacet švestek na Beňovské, včetně provedení
oprav chrániček již vysazených stromů. Pořízen byl kontejner na papír, dva nové
kontejnery na bílé a barevné sklo a zřízeno další sběrné místo na plasty.
V budově obecního úřadu bylo položeno nové linoleum v zasedací místnosti a na
balkoně, vyměněna okna ve společenské místnosti, nainstalovány vertikální žaluzie a
vymalován společenský sál včetně přilehlých prostorů. Provedli jsme vyčištění litorální
zóny rybníku a její osázení vodními rostlinami a byla provedena oprava svahu v „Ulici“ a
propustku přes Dobrčický potok za rybníkem, čímž byly odstraněny škody způsobené
velkou vodou v roce 2010.
Ke zkvalitnění kulturního vyžití v naší obci bylo pro občany uspořádáno celkem
dvacet dva kulturních, společenských a sportovních akcí.
V následujícím období plánujeme uskutečnit následující úkoly:
provedení opravy stávající stezky k Motáňovým a Janďourkovým, v souladu s
vypracovanou projektovou dokumentací realizace na jaře příštího roku
vypracování projektů na revitalizaci Dobrčického potoku
vypracování projektů na opravu komunikací v obci
provedení sanace vlhkého zdiva u vchodu do sálu OÚ
řešení problému vyčištění odpadové kanalizace
dále řešíme i problém narušených nosných pilířů mostu přes potok pod obecním
úřadem
montáž varovného a výstražného systému v obci – nového obecního rozhlasu, akci
organizuje Mikroregionu Moštěnka. V důsledku administrativních průtahů při
výběrovém řízení realizační firmy bude montáž provedena až v roce 2012.
Že se nám povedlo dosáhnout těchto výsledků, děkujeme spolkům v obci, členům
klubu seniorů, členům sboru dobrovolných hasičů a všem občanům, kteří nám pomohli při
realizaci naších plánů ve prospěch obce a tudíž nás všech. Doufáme, že i v budoucnu naše
aktivity podpoříte, děkujeme.
Zastupitelstvo obce Dobrčice
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Z ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
Obecní zastupitelstvo na svém osmém zasedání 15. prosince 2011 řešilo tyto úkoly:
Vzalo na vědomí Zápis ze zasedání kontrolního výboru.
Schválilo Rozpočtové provizorium obce Dobrčice na rok 2012.
Schválilo uskutečněná Rozpočtová opatření
Schválilo Záměr obce pronajmout obecní pozemky pro zemědělské účely.
Přihlásili se dva zájemci SALIX MORAVA a pan Netopil. Zastupitelstvo pronajalo
obecní pozemky panu Netopilovi, který podal výhodnější cenovou nabídku.
Dále zastupitelstvo řešilo v uplynulém období následující úkoly:
Zabezpečení realizaci výměny oken v sále OU včetně montáže vertikálních žaluzií a
vymalování společenského sálu a přilehlých prostorů.
Dne 16. 11. 2011 byly firmou zahájeny práce na opravě sesutého svahu v Ulici a
oprava vodou strženého propustku do lesa za rybníkem. Obě tyto akce jsou již
zrealizovány podle projektové dokumentace. Realizaci oprav provedla firma
STRABAG, která ze tří přihlášených firem předložila nejvýhodnější cenovou nabídku.
Zastupitelstvo obce zabezpečilo vyčištění litorální zóny rybníka a její osázení vodními
rostlinami. V této souvislosti na základě připomínek několika občanů a anonymní
stížnosti na Odbor životního prostředí Magistrátu města Přerova k místu dočasného
uložení vytěženého sedimentu z rybníku spojené s obavami, že se jedná o nebezpečný
odpad. Zástupce magistrátu provedl na místě ohledání se zjištěním, že se jedná o
množství tří nákladních aut sedimentu a ne třicet, jak anonymní stěžovatel uváděl, a že
dočasná skládka je řádně označena. Obec dala zpracovat chemický rozbor vytěženého
sedimentu a výsledky rozboru potvrdily jeho bezzávadnost. Výsledky rozboru byly
předány Odboru životního prostředí Magistrátu města Přerova, který vydal rozhodnutí
o neškodnosti uloženého sedimentu - zeminy.
Na základě písemné žádosti našich občanů k plánovanému Vítání občánků v naší obci,
doručenou na OU dne 14. listopadu 2011 delegací maminek nejmladších občánků,
zastupitelstvo přehodnotilo své původní rozhodnutí a zahrnulo do účasti na akci i děti
narozené v roce 2009. Dále posunulo termín akce na počátek roku 2012, aby se vítání
občánků mohl účastnit před několika dny narozený Martin Janďourek. Tímto bylo
vyhověno všem požadavkům občanů uvedených v jejich žádosti.
Dne 24. listopadu 2011 doručila dotazy k opravě svahu a opravě komunikace v Ulici
paní Benová, místostarosta obce jí oba dotazy zodpověděl.
Pan Mojmír Klement zaslal několik dotazů, na které mu odpověděla starostka obce.
Dále zastupitelstvo zabezpečilo vysazení třiceti nových ovocných stromků na polních
cestách v okolí Dobrčic, konkrétně 10 ks třešní kolem cesty pod Kamencem a 20 ks
švestek kolem polní cesty k Beňovu. Výsadbu provedli zaměstnanci obce, kteří také
provedli opravu poškozených chrániček stromů proti okusu zvěří.
Obec společně se Stavebním úřadem Přerov řeší odstranění nebo dodatečné povolení
drobných nepovolených staveb v naší obci. Dne 2. prosince 2011 provedli kontrolu na
obecním úřadě, a u první skupiny občanů obce. Tyto kontroly budou v celé obci
pokračovat i v roce 2012.
Dne 23. 9. 2011 byla provedena finanční kontrola na přidělenou dotaci na revitalizaci
rybníku, která neshledala žádné nedostatky.
Delegace zastupitelstva obce pogratulovala paní Evě Zbořilové k její sedmdesátým
narozeninám.
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Bohužel se zástupci obce účastnili dvakrát i smutečných událostí, při kterých jsme se
rozloučili s našimi občany paní Marií Uherkovou a panem Antonínem Netopilem.
Zastupitelstvo obce se dále zabývalo organizací a přípravou kulturních a sportovních
akcí, celkem byly uskutečněny tři akce:
První adventní neděli 27.11.2011 se uskutečnilo slavnostní rozsvícení vánočního
stromu. Pro tuto novou tradici byl zvolen smrk na točně, kde jsou vhodnější podmínky
pro soustředění většího počtu občanů. Děkujeme panu Záhorskému a panu
Rozkošnému za pomoc při této akci. O tři dni později byla nově nasvícena i kaplička.
V pondělí uspořádal místní spolek Sboru dobrovolných hasičů v naši obci Mikulášskou
nadílku. Děkujeme všem, kteří přispěli k zachování této krásné tradice.
V pátek 16.12.2011 uspořádal obecní úřad společně s Klubem seniorů Vánoční koncert
smíšeného pěveckého souboru VOKÁL z Přerova.
Zastupitelstvo obce se dále zabývalo na svých pracovních schůzkách běžnými
provozními záležitostmi obce
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Ke dni 15. prosince 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 letošním roce se v období od 1.1. do 15.12. 2011:
narodilo šest dětí: Frederik Šmídek, Sofie Šmídek a Kateřina Gárská, Oliver Kozmon,
František Michálek a Martin Janďourek.
opustili nás tři občané: René Günther, Marie Uherková a Antonín Netopil.
Zastupitelstvo obce v tomto roce pogratulovalo našim jubilantům, kteří oslavily
v letošním roce své kulaté narozeniny:
V měsíci únoru k sedmdesátým narozeninám paní Miladě Kašpárkové.
V měsíci srpnu nejstarší občance v obci paní Marii Špíškové k jejím krásným
devadesátým narozeninám.
V měsíci srpnu k osmdesátým narozeninám paní Olze Netopilové.
V měsíci listopadu oslavila sedmdesáté narozeniny paní Eva Zbořilová.
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Zástupci zastupitelstva a i členové klubu seniorů pogratulovali oslavenkyni k životnímu
jubileu a předali ji drobné dárky.

Za několik dnů, 25. prosince 2011, oslaví své osmdesáté páté narozeniny paní Ludmila
Voltnerová. Do dalších let jí přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
NĚCO Z DÁVNÉ HISTORIE DOBRČIC IV.
…pokračování o historii naší obce
Po smrti Jana Viléma 25. ledna 1679 prodali splnomocněnci zemského soudu jménem
sirotků po něm pozůstalých statky mimo Říkovice Sidonii Kateřině ze Scherfenberku za
16 000 zlatých, která je 4. dubna 1685 prodala Ferdinandu hraběti Magnisovi a jeho choti
Anděle Marii, rozené hraběnce Braidové, za 24 000 zlatých, jelikož přibyly k nim tři
dvory. Ta v poslední vůli 9. července roku 1717 jmenovala dědicem Maxe Filipa hraběte
Magnise a jeho sourozence. Max Filip vyrovnal se s ostatními 23. března 1722 a přijal
statky sám v ceně 40 000 zlatých. Po něm následoval jeho syn Max Mořic, hrabě Magnis v
Přestavlkách, Dobrčicích a Věžkách, který je odkázal 6. ledna 1759 mladšímu nezletilému
synovci Antonínu hraběti Magnisovi, jenž 25. února tohoto roku přestavlcký statek
pronajal na 9 let Ferdinandovi z Geisleru. Hrabata z Magni drželi přestavlcký statek a s
nimi Dobrčice od roku 1717 do roku 1837. Potom následovali hrabata Vetterové z Lilie a
od roku 1863 biskupové olomoučtí. Vrchnost zde mívala dvůr ze stájemi, hospodu č. 13,
mlýn č. 7, tvrz z nichž se zachovaly silné zdi a části klenutí. Rybník, který dříve napájel
Strana 5 z 16

mlýn (větší část vysušena a prodána Ostrčilu Josefovi v roce 1845), náhon zůstal, voda
tekla přes mlýn zahradou zpět do potoka. V roce 1880 je zaznamenán mlynář František
Machač, narozený 31. 7. 1838 ve Vitonicích. Tento je zaznamenán i v roce 1890. Od roku
1894 je psán mlynář Jan Běhalík, pocházející z Lověšic. V roce 1921 je vlastník František
Běhalík. Jeho syn František Běhalík je uváděn v roce 1930. Ve sklepení bývalého mlýna
byl mlecí kámen, který při přestavbě domu v roce 1992 stavebník rozbil a kámen použil do
základů. Kdy se přestalo ve mlýně mlít, ale bohužel přesně nevíme, ale domníváme se, že
to bylo na přelomu 19. a 20. století.
Za parcelace přestavlckého velkostatku obdrželo roku 1924 dvacet šest malorolníků 14
ha 69 arů polností, v roce 1925 osmnáct malorolníků jen 3 ha a 60 arů, obec získala 2 ha
13 arů.
Roku 1882 byla postavena přerovským stavitelem Vilémem Žákem zde jednotřídní
škola. Prvním učitelem zde byl František Špalek z Troubek. Učil zde od roku 1883 do
roku 1923, po něm učil Josef Machura.
Z řemesel bylo zastoupeno především tkalcovství v osmi staveních a dílna na výrobu
oleje.
Protože se neštěstí nevyhýbalo ani naší obci, uvádíme jen dochované největší požáry,
které byly v roce 1875 a v roce 1904. Krupobití, průtrže mračen a povodně byly v roce
1886, 1894, 1917 a v roce 1924.
Po válce prusko-rakouské v roce 1866 řádila v obci cholera a hlavnička, na kterou
zemřeli dva lidé a to Josef Polívka z čísla 47, stáří 51 let a čtyřměsíční Františka Bártková
z čísla 34. Naštěstí to bylo poměrně málo, neboť ve Staré Vsi zemřelo na tyto nakažlivé
nemoci 90 lidí.
Ze spolků byla v obci Národní jednota, která zanikla, a byl založen Sokol.
V katastru obce je 196 ha polí, 4,24 ha zahrad, 9,01 ha pastvin a 0,24 ha lesa.
Pro zajímavost uvedeme názvy místních polních tratí (pozemků). Jsou to zajímavé
názvy: Čupy, Nad Studýnkou, Nad Chmelínem, Potoky, Potrhaný, Nivky, Maděrovský,
Bařiny, Křivý, Kráčiny, Kamenec, Doubky, Řepky, Zaziny, Krnov, Pastvisko, Pětičtvrtní,
Měřiční, Čtvrťový, Obecní, Za Šinkhausem (za hospodou).
Tím vyzývám starší generaci občanů, kteří vědí, kde tyto pozemky leží nebo ležely, ať
to v některém příštím čísle osvětlí.
…pokračování v příštím čísle
Antonín Netopil
NOVODOBÁ HISTORIE DOBRČIC III. (od roku 1900)
...pokračování novodobé historie naší obce
Rok 1926 byl poměrně klidný, žádné významné události ve vesnici nenastaly. Na
kulturním poli se činila tradičně Jednota sokolská, která pořádala 6.února ples a v průběhu
celého roku několik divadelních představení. Za velké účasti občanů proběhla oslava
svátku svobody 28. října. Řečnil učitel Machura a děti recitovaly básně. Počasí v tomto
roce mělo také klidný průběh. Žně byly deštivější a trvaly dlouho. Obilí se však urodilo
hojně, místy však bylo porostlé. Brambor se urodilo málo a kazily se. Podzim byl
mimořádně krásný a teplý. Ještě 22.listopadu našel Fr. Kašpárek v lese zralou jahodu a ve
školní zahradě byly ještě 26. listopadu zralé maliny. V srpnu zřídil Vilém Jurčík při svém
obchodě sklad a stáčírnu piva. 13.října bylo poprvé oráno traktorem. Byl to traktor Škoda
Excelsior, který koupili Josef Uherek a Augustín Ostrčil za 50.000,- Kč. I přes deštivé
počasí se na tuto událost přišly podívat zástupy lidí z Dobrčic i okolí. Při červnové bouři
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rozbil blesk kříž při cestě Křížovici. V prosinci bylo provedeno sčítání zvířat. Napočítáno:
43 koní, 182 hovězího, 191 vepřů, 4 ovce, 49 koz, 148 králíků, 61 kohoutů, 1062 slepic, 8
krocanů, 65 hus, 17 kačen. Při honu bylo střeleno 88 zajíců, 22 koroptví a 15 bažantů.
Rok 1927 byl na události značně bohatší. Hned na Nový rok odehrál Sokol divadelní
hru „Bujná krev“ a v divadelní činnosti pokračoval po celý rok. 31. července bylo
představení odehráno v přírodě na Koutech. Přilákalo hodně cizích hostů. Opakované
dešťové přeháňky je však odehnaly. Divadlo se proto opakovalo 8. srpna opět pod
Zazinami na Koutech. Hrálo se za krásného počasí, po divadle zahrála hudba Kiliána
Zemánka. Přítomno bylo veliké množství jak místních tak přespolních občanů. Po celý
leden a únor řádila v obci chřipka, která vypukla o vánocích u Martilíků. Postihla děti i
dospělé a utichla až v polovině března. Obešla se však bez úmrtí. 2.března nastoupil
František Kozáček jako nájemce na hostinec p. Slovákové. 10.května odpoledne bouře
s krupobitím bez větších škod, hned následující noci však uhodily mrazy, které trvaly až
do 15. května. Pro rodiče a děti byla 15.května ve škole pořádána besídka k Svátku matek.
22.května pořádala Mládež národně-socialistická kácení máje. 27.května vypukly
s nadšením oslavy znovuzvolení T.G.Masaryka prezidentem republiky. Dne 6.června se
konaly v Dobrčicích střelecké závody. Pořadatelé byli z Dobrčic: St. Matlocha, Florián
Matlocha, Jos. Uherek, Aug. Ostrčil, z Prus: Mikeš a Páleník a z H. Moštěnice Fr.
Valášek. Závody byly ve střelbě na asfaltové holuby z brokovnic. Událost přilákala mnoho
diváků z okolí až od Kroměříže nebo od Hranic. Střílelo se od Matlochové stodoly proti
břehu nad potokem. Při závodě byl koncert a výlet v zahradě. 15.července odpoledne se od
Bochoře přihnala silná bouře a silné krupobití a zdálo se, že natropí stejné škody, jako
v roce 1924. Poničeny byly hlavně pozemky mezi Moštěnicí a Dobrčicemi – Bařiny,
Bařinky, Křivé, Kamenec a Řepky. Bouře se pak ten den ještě několikrát do večera
opakovala. Je zřejmé, že bouřku toho dne provázela nebývale silná blesková aktivita.
V zápisech se doslova uvádí: „ Hrom bil do lesa a do hromosvodů, až sluch přecházel“. (
tato bouře se uchovala i ve vzpomínkách mého dědy, Františka Ostrčilíka, který šel jako
mladík toho dne pěšky od H. Moštěnice do Dobrčic. I on vyprávěl o nebývale silném
hromobití při bouřce, kterou přečkal na kraji Moštěnice. Když se pak vydal k Dobrčicím,
uviděl, jak na několika dřevěných budovách okolo Moštěnky „poskakují“ asi půl metru
vysoké červené plameny. Nejprve si myslel, že všechno hoří, ale když přišel blíž, uviděl,
že tomu tak není. V meteorologii označujeme tento jev jako „ Oheň svatého Eliáše“. Tuto
příhodu uvádím pro zajímavost, neboť ne každému z nás se podaří za svého života tento
poměrně vzácný úkaz spatřit). Když se k půlnoci zdálo, že je toho dne bouřím konec,
snesla se ke třetí hodině ranní znovu bouře s krupobitím a přívalovým lijákem. Potok se
prudce rozvodnil, voda šla přes celou školní zahradu. Z chlévů v č. 50 museli vynést
prasata a býci stáli ve vodě. Zeď z chlévů se vyvrátila do školní zahrady. Kůlnu na dříví a
koňský vůz pana Sedlačíka voda odnesla. Za vesnicí pak voda přes pole valila stejně jako
v r. 1924 k Horní Moštěnici. Nočním krupobitím byly poničeny zejména pole mezi
Dobrčicemi a Karlovicemi, kde pojišťovnou odhad poničení byl až 40%. Dne 13. srpna
bylo provedeno komisionální řízení ve sporu o mostek u Kočiříkového. 4.září se konalo na
Koutech za rybníkem okrskové cvičení Sokola. 24.září bylo dovezeno nové jeviště pro
divadlo a hned 28.září na něm odehráno představení. Bylo zakoupeno za peníze Sokolů,
sbírek obilí a hlavně sbírek občanů Dobrčic. 16.října se konaly volby do zastupitelstva a
9.listopadu volba starosty. Zvoleni: starosta – Josef Uherek, náměstek- Josef Kubík. Na
jaře vysázel J. Machura na louce pod Zazinami 95 třešní a u rybníka několik jeřábků,
z nichž 3 sebrala červencová povodeň. 3.srpna byla dokončena stavba telefonního vedení
do obce, jediná stanice byla umístěna v hostinci. Po celý podzim řádil mezi malými dětmi
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černý kašel, dvě děti zemřely. Úroda obilí, brambor i řepy byla dobrá, ovoce téměř nebylo,
neboť většina zmrzla při květnových mrazech. Zvěře bylo dost. Při honech střeleno 93
zajíců, 21 koroptví a 26 bažantů. Zajímavým jevem bylo velké množství bažantích slepic,
které zalétaly do dvorů a zahrad. Příčinou byl asi hlad, neboť díky mrazům na jaře neměly
buky ani duby žádných plodů. 4.listopadu střelil Florián Matlocha zajíce s velkou bílou
lysinou na hlavě. Celá hlava se velmi podobala hlavě jezevčí. Tolik z roku 1927 a do
dalších let nahlédneme zase příště.
... pokračování v příštím čísle
Roman Zbořil
INFORMACE A ZAJÍMAVOSTI
Kontejner na biologický odpad byl naposled letos přistaven v týdnu od 21.11. do
25.11.2011. Nejbližší termín přistavení kontejneru je plánován až na měsíc květen o
termínech budete informováni v dalším čísle novin a taktéž budou zveřejněny na
vývěsce.
Termíny svozu komunálního odpadu na následující úterky 27.12.2011, 24.1.2012,
21.2.2012, 20.3.2012, 17.4.2012, 15.5.2012, 12.6.2012, 10.7.2012,- mimořádný odvoz
24.7.2012, 7.8.2012,- mimořádný odvoz 21.8.2012, 4.9.2012, 2.10.2012, 30.10.2012,
27.11.2012, 18.12.2012, 15.1.2013.
Kontejner na velký domovní odpad bude přistaven na parkovišti před hospodou „Na
tvrzi“ - jarní termín duben 2012,
- podzimní termín září 2012.
Klub seniorů zve všechny důchodce na svá posezení, která se v roce 2012 budou konat
každé první úterý v měsíci, v těchto termínech: 3.1.2012, 7.2.2012, 6.3.2012, 3.4.2012,
ve středu 2.5.2012, 5.6.2012, 3.7.2012, 7.8.2012, 4.9.2012, 2.10.2012, 6.11.2012,
4.12.2012, 8.1.2013. Tyto termíny mohou být v důsledku nepředvídaných událostí
upraveny, o změnách budete informováni obvyklým způsobem a na vývěsce.
Vážení spoluobčané od 11.12.2011 je v platnosti nový autobusový jízdní řád,
nedošlo prakticky k žádným změnám všechny Dobrčické spoje byly zachovány
pro vaši orientaci uvádíme informativně nejvyužívanější spoje do Přerova a zpět:
ODJEZDY AUTOBUSŮ ZE ZASTÁVKY DOBRČICE RESTAURACE DO PŘEROVA:
5:01, 6:20 , 7:20, 8:07 z rozcestí, 12:06 z rozcestí, 13:20, 14:205
5, 15:31 z rozcestí,
15:42 , 16:52 z rozcestí pouze 24.a 31.12. , 17:17, 17:46 z rozcestí, 19:22 , 21:12
ODJEZDY AUTOBUSŮ Z PŘEROVA AUTOBUSOVÉ NÁDR. DO DOBRČIC:
5:30 , 6:25 , 6:306
6 , 8:00 na rozcestí, 9:306
6 , 10:00 , 12:00 na rozcestí, 12:55 ,
13:555
5 na rozcestí, 14:00 na rozcestí, 14:406
6 , 14:45 , 16:00 , 17:10 na rozcestí,
18:25 , 18:306
6 , 20:00 , 22:30
- pracovní den, 5 – pátek,6 – sobota, - neděle,
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Školní prázdniny v roce 2012 :
Vánoční od 22. prosince 2011 do 2. ledna 2012
Pololetní 3. února 2012
Jarní od 13. února do 19. února 2012 (pro okres Přerov)
Velikonoční 5. a 6. dubna 2012
Letní od 30. června do 2. září 2012
Podzimní 25. a 26. října 2012

Beňovský slivkošt se uskuteční 10.3.2012 od 14.00 hod v Sokolovně.
Zájemci mohou odevzdat své vzorky od 1.2. do 18. 2 .2012 v knihovně v MŠ Beňova
v úterý a ve čtvrtek od 15.00 – 17.00 hod.

Nové okna na obecním úřadu ve tvaru původních, jaké se zde nacházeli při postavení
tehdejší školy, jsou nejen hezčí, ale zejména praktičtější a navíc přinesou značnou
energetickou úsporu.
NĚKTERÉ ZVYKY A TRADICE VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Vánoce by měly být svátky míru, klidu a pohody. Rodina se sejde u štědrovečerního
stolu, poslouchají vánoční koledy, povečeří, obdarují se vzájemně dárky a povídají si, co
se vše v uplynulém roce událo. V mnoha domácnostech se ještě stále dodržují různé zvyky
a tradice, připomeňme si alespoň některé: Abyste uviděli zlaté prasátko, nesmíte jíst celý
den. Do vody se nalije roztavené olovo, podle vzniklých tvarů se určuje budoucnost. Když
rozlouskneme ořech, musí mít zdravá jádra, abychom byli v následujícím roku také zdraví.
Když nám rozřízlé jablíčko ukáže semeník ve tvaru křížku je to špatné, když ve tvaru
hvězdičky budete zdraví……….
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KULTURA
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

V první adventní neděli 27. listopadu
2011 byl slavnostně rozsvícen
vánoční strom. Starostka obce Petra
Domesová při této příležitosti
popřála občanům Dobrčic
k nadcházejícím vánočním svátkům.
Pro děti byl připraven teplý čaj a pro
dospělé svařené víno, které
v chladném počasí příjemně zahřálo
a svou vůní navodilo příjemnou
předvánoční atmosféru.
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O tři dny později byla osvětlena i naše kaplička.
(Omlouváme se za občasné výpadky způsobené technickými problémy.)
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
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V pondělí 5. prosince zavítal do Dobrčic Mikuláš s anděly a několika čerty. Postupně
obešel celou obec, navštívil děti a podle záznamů z Mikulášské knihy hříchů odměňoval
hodné děti. Ty, které trochu zlobily a slíbily, že se polepší a za básničku nebo písničku
nakonec od Mikuláše také dárky dostaly, takže čerti nakonec odešli s prázdnými pytli.

VÁNOČNÍ KONCERT
KONCERT SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO SBORU VOKÁL Z PŘEROVA
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Klub seniorů ve spolupráci s obecním úřadem uspořádal v pátek 16. prosince 2011 již
tradiční vánoční koncert smíšeného pěveckého souboru VOKÁL z Přerova. Letos jsme si
vyslechli produkci výlučně v českém podání. Zaznělo několik desítek koled známých i
méně známých z období vánoc v minulosti. Vánoční výzdoba v sálu a koncert VOKÁLU
navodily příjemnou neformální předvánoční atmosféru a nebylo divu, že si na závěr
všichni společně s umělci zazpívali několik českých písniček, byl to pro všechny
zúčastněné krásný kulturní zážitek.
VALNÁ HROMADA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DOBRČICE

V sobotu 17. prosince se konala v místním hostinci Výroční valná hromada Sboru
dobrovolných hasičů Dobrčice. Při valné hromadě byla zhodnocena činnost sboru za celý
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rok 2011, který byl pro sbor velice úspěšný. Jednotce sboru se podařilo zvítězit
v okrskovém kole požárního sportu v Říkovicích, v dalších soutěžích, kterých se sbor
účastnil, se nenechal zahanbit, a aktivně se sbor zapojil i do kulturního života v obci.
Kromě plesu, vodění medvěda a dětského dne byly také uspořádány první Dobrčické
hasičské závody „do kopce“, které měly otestovat organizační schopnosti sboru. Příští rok
bude sbor prověřen mnohem náročnější akcí – v Dobrčicích by mělo proběhnout okrskové
kolo požárního sportu.
Dobře byla zhodnocena i spolupráce s Obcí Dobrčice, která pro sbor zakoupila nové
plovoucí čerpadlo, které by mělo pomáhat zejména při odčerpávání vody ze zatopených
prostor při povodních.
Dovoluji si Vás také pozvat na hasičský ples, který se bude konat 20. ledna 2012 od
20:00 v sále obecního úřadu.
Do nového roku si všichni přejme zejména co nejméně příležitostí, kdy musí hasiči
zasahovat. S přáním klidného prožití vánočních svátků a všeho nejlepšího v roce 2012
Marek Ostrčil
PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE
Dne 1.1.2012 Novoroční ohňostroj na Kamenci odpálení v 00: 15 hod.
V sobotu 7.ledna 2012 Novoroční turnaj ve stolním tenisu
Zahájení od 13: 00 hod. v sálu obecního úřadu
V pátek dne 20.ledna 2012 Ples SDH
V únoru 2012 „Dobrčické slivkokošt“ v hostinci Na tvrzi, příjem vzorků tamtéž
Vítání občánků v únoru 2012
V pátek dne 9.března 2012 Ples Obce Dobrčice a Klubu seniorů
Termíny jednotlivých akcí budou oznámeny prostřednictvím plakátů na vývěsce
a obecního rozhlasu!
RECEPT
Tentokrát recept poskytla paní Zdena Voltnerová a moc jí za něj děkujeme.

Ořechové řezy
Korpus: Ušleháme sníh ze 7 bílků, poté přidáme 7 žloutků a stále šleháme. Poté
přidáme 16 dkg krupicového cukru a vše šleháme dalších 10 minut. Vmícháme 14 dkg
ořechů a 2 lžíce strouhanky. Pečeme na vymazaném pečícím papíru v mírně vyhřáté
troubě.
Nádivka: V páře ušleháme 3 vejce s 16 dkg krupicového cukru, poté přidáme 2 lžíce
nescafé a zamícháme 25 dkg másla.
Korpus rozřežeme na 2 díly, které spojíme krémem a potřeme jím i vrchní díl a
posypeme jej ořechy.
Dobrou chuť!
V příštím čísle rádi zveřejníme i vaše kulinářské speciality!
RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
Pokud je mírný podzim, kdy teploty neklesnou pod nulu, jako je tomu letos, je stále
možnost práce na zahrádce. Jednou takovou důležitou prací je úklid napadaného listí a
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jiného organického odpadu, který se nahromadí. Ale kam s ním, spálit, vyvést někam
mimo dům určitě ne. Pokud není v obci přistaven kontejner na tento odpad, tak ho
zkompostujeme doma, podpoříme úrodnost půdy v našich zahrádkách, tím přispějeme k
omezení tvorby odpadů i k ochraně životního prostředí. Půda není mrtvou horninou, nýbrž
systémem z minerálních látek a humusu. Humus je částí organické hmoty v půdě a jedním
z rozhodujících činitelů její úrodnosti. Pomáhá při tvorbě půdní struktury i zlepšuje
tepelné, vodní a vzdušné vlastnosti půdy, je zdrojem živin, které podporují růst rostlin.
Používáním kompostu doplňujeme organickou hmotu v půdě. Množství humusu v půdě
sklizněmi a biologickými rozkladnými procesy ubývá, a proto je cílem každé pěstitelské
činnosti jeho obsah zachovat nebo zvyšovat. Kompost je nejstarším a nejpřirozenějším
prostředkem ke zlepšování půdy a hnojení jaký známe. Používáním vlastního kompostu
zahrádkář ušetří při nákupu minerálních hnojiv a dalších prostředků ke zlepšování půdy,
např. rašeliny. Při kompostování se snažíme o tyto cíle: zpětný přívod organické hmoty do
přírodního koloběhu, zabránit nepříjemným pachům, usmrcení původců rostlinných
chorob, usmrcení semen plevelu. Kompost by měl mít své pevné místo v zahrádce. Jeho
velikost závisí na množství surovin ke kompostování, místo by nemělo být příliš vzdáleno
od obytného domu, od záhonů a dosažitelné i za špatného počasí. Abychom zabránili
vyschnutí kompostu, mělo by být místo ohrazeno před větry a ve stínu nebo polostínu.
Proces kompostování se nazývá tlení a přeměna organických látek mikroorganismy. Tyto
potřebují vzduch k dýchání a dostatečnou potravu, kterou přijímají z roztoku. Proto zde
musí být dostatečná vlhkost a velké částice hmoty by měly být rozdrceny.
Proto se musí při kompostování dodržovat tyto pravidla: v hromadě by měl být
dostatek vzduchu a vlhkosti, zbytky při řezu stromu by měly být mechanicky rozdrceny.
Materiál musí být vlhký, ne mokrý. Navrstvíme čerstvý materiál ve větším množství
najednou na hromadu, který se zahřeje, mikroorganismy rychle rozkládají rozložitelné
látky a přitom vznikající teplo nemůže uniknout do okolí. Zahřátý materiál je důležitý, při
teplotě nad 50 stupňů Celsia se usmrtí původci chorob a semen plevelů.
Co lze kompostovat? Vše co vznikne v domácnosti a v zahrádkách jako organický
odpad: celé rostliny, košťáloviny, listí, posekaná zavadlá tráva, zbytky po řezu keřů a
stromů, květiny, zbytky ovoce, zeleniny, brambory i shnilé, vaječné skořápky, sáčky od
čaje, kávová sedlina, popel ze dřeva, hobliny, piliny, podestýlka, hnůj a jiné.
Co tam nepatří: třeba obsah sáčku z vysavače, popel z briket a uhlí, zbytky exotického
ovoce a jiné látky neschopné rozkladu. Pro použití hraje roli stáří kompostu. Hovoříme-li
o čerstvém kompostu tak doba tlení trvá 2 až 6 měsíců. Zralý kompost je hotov za 6 až 12
měsíců. Občas doporučovaný dvou až tříletý kompost je již bez hnojící účinnosti, protože
organické látky se dále rozkládají až na minerální a z kompostu se stává obyčejná zemina.
Zdroj. Rukověť zahrádkáře.
Antonín Netopil
Všem občanů přejeme příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce 2012
hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody.
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 ,
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Zaregistrováno pod číslem MK E – 12659. Tisk JKV Trading, vychází čtyřikrát ročně - nákladem 130 výtisků
cena: bezplatně.

Své příspěvky můžete předávat šéfredaktorovi nebo na Obecní úřad.
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Fotografie zachycující podzimní náladu v naší obci

Foto: Karel Ostrčilík

Foto: JCh.
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