Číslo: 2/2012

Ročník II.

OÚ Dobrčice

červen 2012

cena: bezplatně

ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
Dostáváte do rukou druhé číslo letošních Dobrčických novin, které připomínají
kulturní, společenské, sportovní a jiné události uplynulého čtvrtletí. Alespoň v myšlenkách
se zkusím vrátit zpět a v krátkosti zmínit některé skutečnosti.
Všichni víme, jak je těžké v současné době získat finanční prostředky pro rozvoj obcí.
Prognózy na straně příjmů z rozpočtového určení daní, tedy od státu, jsou neveselé a přes
sliby o jiném přerozdělení mezi malými a velkými městy k velkým rozdílům nedojde.
Dále se projevuje i zadluženost evropských zemí a jejich neschopnost splácet dluhy, což
povede ke zhoršení ekonomické situace našeho státu. Žadatelů o dotace je velké množství,
ale finančních prostředků čím dál méně. Z toho důvodu jsme velmi rádi, že se nám alespoň
podařila získat dotace z Fondu Solidarity EU na opravu svahu v „Ulici“ a dotace na
pořízení kontejneru pro sběr biologického odpadu, který bude trvale přistaven v naší obci.
Dále probíhá instalace varovného a výstražného systému v obci, který je z větší části
hrazen z přidělené dotace, kterou získal DSO mikroregion Moštěnka jako realizátor akce.
Dotace na opravu zdiva kapličky bohužel nebyla přidělena, i přesto se obec rozhodla
pokračovat v sanaci, nejdříve odstraněním vlhké omítky a na následnou izolaci zdiva proti
vlhkosti zkusíme podat žádost o dotaci z Olomouckého kraje ještě v letošním roce.
Zastupitelstvo obce schválilo na desátém zasedání Výzvu k podání nabídek na
vypracování dokumentace pro územní a stavební řízení na akci „Revitalizace toku a nivy
Dobrčického potoku“, přičemž očekáváme výzvu k podání žádostí o dotace na podzim
tohoto roku.
Dlouhodobým problémem obce je kanalizace, z toho důvodu byla zastupitelstvem
obce schválena i výzva k podání nabídek na akci „Odkanalizovaní obce Dobrčice –
technicko-ekonomická studie“, tato studie by měla určit nejvhodnější trasu pro kanalizaci
(přes obecní pozemky) včetně finančních nákladů na vybudování nové kanalizace. Jsme si
vědomi, že bez dotačních titulů nejsme schopni výstavbu uskutečnit, ale naší snahou je a
bude vyřešit tento dlouhodobý problém v naší obci.
Dále byl odsouhlasen Závěrečný účet Obce, který obsahuje údaje o plnění rozpočtu
příjmů a výdajů, údaje o finančních vztazích ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů a
rozpočtům jiných obcí a údaje o hospodaření s majetkem, kde je součástí i Zpráva o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011, které provádí Krajský úřad
Olomouckého kraje se závěrem, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Poděkování
za tento výsledek patří naší ekonomce obce.
Počasí v jarním období bylo velmi rozmarné, chvíli slunečné, chvíli deštivé. Až v
posledních dnech se konečně umoudřilo a nástup léta byl započat vysokými teplotami. To
se samozřejmě projevilo i na návštěvnosti pořádaných všech kulturních, společenských a
sportovních akcí v naší obci. Za organizaci a pomoc na všech těchto akcích a tím i za
prezentaci a reprezentaci obce Dobrčice děkuji všem spolkům, občanům, jednotlivcům a
jednotlivým zastupitelům obce.
Závěrem chci poděkovat především vám – občanům Dobrčic, za podporu, slova chvály
a uznání pro vedení obce, za pochopení, že některé věci nelze realizovat hned a na
počkání, za vaše náměty a připomínky ke zlepšování.
Starostka obce Petra Rozkošná
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Z ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
Obecní zastupitelstvo na svém desátém zasedání dne 10. května 2012 řešilo tyto úkoly:
Vzalo na vědomí zprávu o činnosti a zápis ze zasedání Kontrolního výboru
Souhlasilo se Závěrečným účtem Obce Dobrčice za rok 2011
Vzalo na vědomí Rozpočtová opatření č. 1/ 2012
Schválilo spoluúčast obce na akci Realizace protipovodňových opatření obcí
mikroregionu Moštěnka
Schválilo přijetí dotace z Národního fondu k opatřením FSEU č. O/ZP/1 a uzavření
Smlouvy o poskytnutí dotace dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Schválilo přijetí “Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí
Dobrčice”
Schválilo vydání výzvy k podání nabídek na akci „Revitalizace toku a nivy
Dobrčického potoka“ a výzvy k podání nabídek na akci „ Odkanalizování obce
Dobrčice – technicko-ekonomická studie“
Pověřilo starostku obce k uzavření a podepsání dodatku ke smlouvě o dílo na akci
„Oprava stávající komunikace pro pěší v obci Dobrčice“ na vícepráce ve výši 65.700,Kč včetně DPH.
Zastupitelstvo obce se sešlo dvakrát na svých pracovních schůzkách dne 18.dubna a 9.
května 2012, průběžně řešilo v uplynulém období od posledního zasedání zastupitelstva
následující úkoly:
Zastupitelé obce uskutečnili dne 12. dubna 2012 schůzku s firmou ATELIER
FONTES, s.r.o., na které byly projednány otázky podoby zpracovávané studie
revitalizace Dobrčického potoku.
Vypracovalo a zveřejnilo výzvu k podání nabídky na akci „Revitalizace toku a nivy
Dobrčického potoku“. Nabídka byla zaslána pěti vytipovaným firmám.
Zastupitelé obce se dne 18.dubna 2012 seznámili s novými skutečnostmi a stavem
budování varovného a výstražného systému v naší obci.
Starostka obce se účastnila dvou smutečních obřadů, dne 13. dubna 2012 jsme se
rozloučili s nejstarší občankou obce paní Marií Špíškovou a dne 19. dubna 2012
proběhlo rozloučení s paní Zdenkou Pechovou.
Starostka obce řešila podmínky pronájmu obecních pozemků panu Netopilovi, které
mu budou pronajaty od konce hospodářského roku 2012, dále objasnila dotaz paní
Benové k otázce kanalizace v naší obci.
Dne 29. března 2012 se místostarosta obce zúčastnil odborné přípravy k problematice
MU a krizových situací v obci, dne 12. dubna 2012 porady s primátorem města
Přerova, v tentýž den Valné hromady DSO MR Moštěnka a 20.6.2012 setkání obcí
zapojených do projektu “Studie protipovodňových opatření blízkých přírodě” v
Dřevohosticích.
Zastupitelstvo obce se zabývalo organizací a přípravou společenských akcí v obci,
celkem bylo pro naše občany zorganizováno sedm akcí.
Zastupitelstvo obce se dále zabývalo na svých pracovních schůzkách běžnými
provozními záležitostmi obce
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Ke dni 15. června 2012 má obec celkem 215 obyvatel:
109 mužů a 106 žen, z toho je 37 dětí do 15 let: 17 chlapců a 20 děvčat.
Dobrčickým jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a rodinné pohody.
Šedesáté narozeniny oslavili v březnu pan Josef Otta a Oldřich Nevrla, v dubnu paní
Jarmila Čadová a v červnu pan Karel Voltner, všem srdečně gratulujeme.

Dne 9. dubna 2012 nás opustila nejstarší občanka obce 90-letá paní Marie Špíšková, dne
13. dubna 2012 nás opustila paní Zdenka Pechová ve věku 83 let. S úctou vzpomínáme.

NĚCO Z DÁVNÉ HISTORIE DOBRČIC VI.
…pokračování o historii naší obce
Při lokální vizitaci (sčítání lidu) v roce 1755 se dochovala tato jména jak sedláků, tak
zahradníků i domkařů: Georg Bednář, Martin Trchala, Georg Doležel, vdova Novosadová,
Johan Skácel, Václav Mahušek, Václav Bednář, vdova Doleželová, Georg Sopuch, Johan
Ostrčil, Josef Jezdil, Georg Mahušek, Václav Martilík, Fabián Otáhal, Anton Palla, Johan
Bednář, Tomáš Martilík, Josef Odstrčil, Mathes Kubík, Jacob Branka, Šebesta Jezdil,
Johan Nesnial, Paul Sopuch a Johan Krutil.
V zápisu z roku 1791 se uvádějí některá jména sedláků: Bártík, Zemánek, Václavek,
Skácelík, Mahušek, Ulehla, Martilík, Bednařík, Ostrčil, Skácel, Martilík
Podsedníci: Ludva, Ostrčil, Skácel, Otáhal, Petřík....
V roce 1880 bydleli v jednotlivých číslech domů následující obyvatelé. Kvůli
nedostatku prostoru bude uveden vždy jen popisné číslo domu, majitel a datum narození:
Č.p. Majitel
Datum narození
Č.p. Majitel
Datum narození
1. Matlocha Josef 27. 2. 1834
25. Březina Jan
10. 9. 1822
2. Skácelík Augustin 8.10. 1824
26. Kubík Josef
20.12. 1839
3. Březina František 18. 8. 1847
27. Martilík Josef
21. 4. 1853
4. Lipr Tomáš
1827
28. Tesárek Josef
1824
5. Zemánková Antonie 15.4. 1832
29. Horák Antonín
1. 1. 1828
6. Martilík Josef
19. 3. 1820
30. Nevrt Ondřej
1813
31. Dostál František
6. 8. 1853
7. Machač František 31. 7. 1835
8. Gibas František
20. 5. 1835
32. Bártek Jan
31. 8. 1847
9. Hrubá Anna
24. 2. 1822
33. Zemánek Jan
8.11. 1815
10. Kočiřík František 21. 1. 1846
34. Jeřábková Františka
1807
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Č.p.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Majitel
Datum narození
Němec Jan
28.12. 1855
Ostrčilík Ignác
25.8. 1855
Ludva Bartoloměj
1829
Běhalík Vincenc
6. 8. 1855
Ostrčilík Augustin 3. 9. 1841
Petřík Jan
10. 5. 1843
Ostrčilová Josefa
22. 4. 1819
Trchala Anton
17. 1. 1832
Kočiřík Josef
9. 2. 1854
Petřík Josef
15. 3. 1846
Ostrčil Josef
29. 6. 1820
Kužela Josef
31. 5. 1848
Uherek Ignác
1836
Petřík František
1839

Č.p.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Majitel
Datum narození
Pospíšil Antonín 28. 1. 1856
Dohnal František
1836
Lipr Josef
19. 6. 1850
Dohnalová Veronika 2. 2. 1821
Slováček Augustin 24. 2. 1845
Křižan Antonín
10. 6. 1819
Pápežík František
1826
Slováček Ignác 18.10. 1835
Bártek František
1820
Petřík Josef
15. 8. 1851
Koláček Libor
14. 3. 1828
Chmelař Tomáš
21.12.1801
Polívková Josefa
1818
Kočiřík Jan
4. 3. 1820
…pokračování v příštím čísle
Antonín Netopil

Dochovaná katastrální mapa Dobrčic z roku 1830 ( pro informaci parcela č. 96 nad
nápisem Dobrczitze je již zasypaný původní rybník v naší obci sloužící jako zdroj vody pro
pohon vodního mlýnu)
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NOVODOBÁ HISTORIE DOBRČIC V. (od roku 1900)
... pokračování novodobé historie naší obce
V dnešním vzpomínání se vrátíme do let 1930 a 1931.
Dne 7.února 1930 se konala schůze scelovacího výboru a obecních zastupitelstev
Horní Moštěnice a Dobrčic. Předmětem jednání byla opět regulace potoka. Moštěnice
žádala vést potok novým korytem kolem cesty Křížovice pod splav Moštěnky. Usneseno,
aby potok vedl starým tokem a regulace provedena až v katastru Moštěnice. Na žádost
Moštěnice byla svolána 27.února narychlo nová schůze se stejnou žádostí, opět zamítnuta.
1.března se odstěhovali dosavadní nájemci hostince Kozáčkovi do Vacanovic a téhož dne
nastoupili noví nájemci – František a Anna Bušovi. 6.března se konalo slavnostní
shromáždění u příležitosti 80. narozenin prezidenta T.G.Masaryka. Bylo usneseno
zakoupit veškeré jeho spisy pro obecní knihovnu.
27.května provedeno sčítání zemědělských podniků a živností a hospodářského
zvířectva. Sčítacím komisařem byl učitel Machura. 2.září bylo scelovacím výborem
v obecní kanceláři přiděleno každému uživateli jeho příští pole. Bylo hodně projevů
nespokojenosti. Příčinou byl názor každého, že odevzdal pole výborné, ale dostal velmi
špatné.

Katastrální mapa Dobrčic po scelení pozemků. Za pozornost stojí skutečnost, že po pravé
straně cesty od současné točny se nenacházela žádná výstavba, kromě stavení Číhalových,
kde byla i kovárna. Také zde můžete vidět již zbořené stodoly u jednotlivých stavení
hospodářů, stodoly se nacházely v zadní části dvorků.
20.září bylo provedeno sčítání uhynulých ovocných stromů a keřů po dramatické zimě
1929. Stav byl zdrcující. Celkem uhynulo 329 jabloní, 191 hrušní, 257 třešní, 1248
švestek, 31 slív, 57 ořechů, 295 rybízů a angreštů. U rybízu přežily v celé obci pouze 4
rostliny. V průběhu roku odehrála mládež národně-socialistická několik divadelních
představení s velkým úspěchem a jedno představení i v Přestavlkách v hostinci u
Škňouřilů. 2.prosince provedeno sčítání lidu. V Dobrčicích celkem 371 obyvatel, z toho
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126 mužů, 134 žen, 46 chlapců do 14 let a 65 děvčat do 14 let. Podle vyznání: 348
římskokatolíků, 12 evangelíků, 5 církve československé, 6 občanů bez vyznání. V době
vánočních svátků hráno loutkové divadlo pro děti ve škole a vánoční nadílka.
9. srpna 1931 uspořádal Sokol na rybníku Benátskou noc. Program začínal divadelním
představením v přírodě. Pak následoval tanec ale déšť všechny zahnal. 16.srpna se proto
všechno opakovalo. Za soumraku ozářilo cvičiště a rybník 100 velkých různobarevných
žárovek. Uprostřed rybníka byla na kůlech postavena „ochutnávárna“. Po rybníků se
projíždělo za 50 halířů na člunech. Víly zpívaly na lodičkách za doprovodu houslí a na
hřišti v pohádkovém osvětlení prováděly vílí reje. Velice pěkně působily světelné rakety a
ohňostroje. Tato úžasná podívaná přilákala stovky návštěvníků, kteří našli v celé řadě
stánků, co hrdlo ráčilo. Největší oblibě se těšila čajovna s gejšami. Jen na vstupném se
vybralo 4000,- Kč a dobrou polovinu neplatících nebylo možno postihnout po březích a po
lese. Když bylo vše v nejlepším, přihnal se opět déšť a zahnal všechny do hostince. O
žních roku 1931 byl větrem stržen kříž na kapli, který byl brzy po té opět zhotoven ve své
původní podobě. V listopadu byly provedeny obecní volby. Republikání získali 7 mandátů
a národní socialisté 5 mandátů. Jelikož se ale obě strany dohodly již před volbami na
společné kandidátce, proběhlo vše hladce. Starostou zvolen Josef Uherek a náměstkem
František Ostrčilík. Dále byli do zastupitelstva zvoleni: Aug. Ostrčil č.72, Aug. Ostrčil č.
21, St. Ostrčil, Lud. Ostrčilík, Fr. Vaněk, Fr. Páník, Rud. Dvorský, Flor. Horák, Ferd.
Petřík a Vojt. Matlocha. Počasí bylo po oba dva roky klidné a bez významných událostí.
Tolik z let 1930-31. Do dalších let nahlédneme zase příště.
... pokračování v příštím čísle
Roman Zbořil

ZÁPISKY Z POKLADNÍ KNIHY SDH DOBRČICE
Pokračování roku 1939 – v minulém čísle novin jsem vám popsal, jak vypadaly
příjmy a výdaje SDH Dobrčice hned po založení sboru. V dnešním čísle se podíváme na
to, co bylo potřeba obstarat na slavnostní svěcení hasičské stříkačky, divadelní vystoupení
sboru a také na příspěvky jeho členů.
25. června léta páně devatenáctistého třicátého pátého se v Dobrčicích konalo
slavnostní svěcení hasičské stříkačky. Celkové náklady na přípravu činily 2113,25 K a
příjem ze slavnosti činil 5103,25 K. Namátkou bylo nakoupeno chvojí do kostela za 20,K, hudba stála 900,- K, za 17 společných obědů se platilo 136,- K (to je cena co?) a 18,- K
stál jeden máz vína. Máz jako objemová jednotka byla dvojího druhu, ten český (popř.
vídeňský) měl objem 1,415 litru, moravský (popř. německý) měl objem 1,07 litru. Pokud
si někdo vzpomene, který se používal zde, tak mě můžete poučit a já se o to podělím v
dalším díle - pochopitelně uvedu svůj zdroj informací. Nesmíme zapomenout ani na
kmotřenky nové hasičské stříkačky. Každá dala sboru nemalý obnos a tak si dovolím
kmotřenky jmenovat. Byly to pí. Uherková Marie (500,- K), pí. Dohnalová Josefa (500,K), pí. Páníková Bedřiška (400,- K), pí. Nesňalová Marie (500,- K), pí. Kubíková Marie
(500,- K) a pí. Sehnalová Marie (900,- K). Jistě byly rády za to, že mohly dělat kmotřenky
první dobrčické hasičské stříkačce a i když se blížila válka, musíte uznat, že na tehdejší
dobu jejich příspěvky byly nemalé.
Ke kulturním akcím, které se ve vesnici konaly, patřilo i pořádání ochotnického
divadla. Sbor hasičů se od svého počátku zapojoval do této aktivity. Pochopitelně se hrálo
v době, kdy bylo málo práce a málo zábavy. Televize v té době ještě nebyly a tak v
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prosinci roku 1939 se v Dobrčicích konalo divadelní představení veselohry o třech
jednáních „Vesnička pod lipami“. Sbor utržil 529,- K a celkové výdaje byly 195,20 K.
Např. za autorská práva se platilo už tehdy a za tuto hru to bylo 33,90 K. Okresní úřad
chtěl za povolení divadelního představení 15,50 K. Za různá povolení se hold platilo už i
před válkou.
Výdělečná činnost sboru sice nebyla v prvním roce od založení malá, ale nároky na
vybavení sboru byly ještě větší. O tom jsem vám již psal v minulém díle. Ale aby sbor na
všechny potřebné věci měl peníze, neobešel se bez darů a placení členských příspěvků. Jen
za první rok zaplatili příspěvky nebo darovali členové sboru celkově 2934,95 K. Peníze
nedarovali jen členové sboru, ale i ostatní občané Dobrčic a okolních vesnic v různých
sbírkách u příležitosti kulturních akcí. Během roku mohl pochopitelně kdokoliv přispět i
na budování zbrojnice, tanečního parketu Na Koutech a na různé vybavení sboru. Celkově
se vybralo 1850,10 K v hotovosti a na účet bylo postupně připsáno celkově 770,- K.
Rok 1939 bych měl asi zakončit tím, jak to vypadalo tedy v Knize pokladní: celkové
příjmy činily 24270,90 K a výdaje 23720,60 K. Celkově tedy na konci roku bylo v
pokladně 550,30 K a vedení účetnictví pokladníkem br. Aloisem Číhalem bylo
prozkoumáno revizory účtů: „Podepsaní revisoři účtů potvrzujeme, že jsme veškeré
položky příjmu a vydání prozkoumali, správnými shledali, a proto udělujeme pokladníkovi
absolutorium. V Dobrčicích 13. ledna 1939. Revisoři: Buš František, Sehnal Josef“
… pokračování v příštím čísle
hospodář SDH Dobrčice Marek Ostrčil
K předchozímu článku uvádíme dobové fotografie ze křtu hasičské stříkačky

Fotografie ze křtu hasičské stříkačky v neděli 25. června 1939
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Fotografie z křtu hasičské stříkačky v neděli 25. června 1939
Zadní řada : Hošák Adolf, Ostrčil Augustin – starosta obce, Kubík Josef, velebný pán,
Ostrčil Augustin – velitel, Uherek Josef – starosta SDH,
Kmotřenky : pí. Uherková Marie , pí. Dohnalová Josefa , pí. Sehnalová Marie pí.
Kubíková Marie, pí. Pániková Bedřiška a pí. Nesňalová Marie.
Družičky a mládenci : Balášová Vlasta, Pániková Jaroslava, Ostrčilík Ignác, neznámý
mládenec , Pánik František, Balášová Drahomíra a Ostrčilová Blažena.

VELMI SUCHÉ POČASÍ TRVÁ UŽ TÉMĚŘ DESET MĚSÍCŮ
Při dnešním způsobu života, který se svým stylem čím dál víc i u nás na vesnicích
podobá tomu městskému, si mnozí z nás ani nepovšimli, jaké sucho panuje. A to poměrně
významné a dlouhodobé. Trvá už od poloviny srpna loňského roku. Srážkové úhrny
naměřené v Dobrčicích porovnáváme s dlouhodobými průměry. Již březen a duben
loňského roku byl poměrně suchý, květen slabě podnormální a červen v normálu.
Červenec byl srážkově nadnormální se 187% normálu. Ještě srpen se 116% byl slabě
nadnormální, většina těchto srážek spadla ale v jeho první dekádě a lze je tak spíše přiřadit
k deštivému červenci, kdy významně komplikovaly dozrávání obilovin. Po 15. srpnu již
prakticky nepršelo. Září s 19 mm (32%) a říjen s 22 mm (37%) byly měsíce silně
podnormální. V listopadu nespadl ani milimetr srážek (0%). Tento měsíc se stal nejsušším
listopadem v celé střední a východní Evropě od začátku měření v r. 1804. Prosinec opět
velmi suchý 16 mm (42%). Letošní rok začal dosti deštivým lednem 54 mm (168%),
chyběla však zcela sněhová pokrývka. Pak už následovaly všechny měsíce velmi suché:
únor 26 %, březen 9 %, duben 51 % a květen 38 % normálu. V první polovině února byly
poměrně silné holomrazy, které více či méně poškodily porosty řepky a pšenice,
v zahradách pak mnoho kulturních květin a keřů. Nedostatek srážek následně velmi
komplikoval regeneraci těchto po zimě poškozených plodin a dále je oslabil. 18. května se
dostavily přízemní mrazíky, které způsobily omrznutí všech teplomilných plodin. I toto
poškození bylo díky velkému suchu silnější a následná regenerace pomalejší. Nápočtem
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máme od srpna loňského roku deficit srážek 230 mm, což znamená, že na každý metr
čtverečný spadlo za toto období o 230 litrů vody méně oproti dlouhodobému normálu.
Toto odpovídá prakticky polovině ročního normálu. Můžeme tak hovořit o silně až
extrémně srážkově podnormálním období. Je narušena hydrologie svrchních vrstev půdy a
hladina spodních vod. Nemluvě o tom, jak velmi trpí suchem lesní porosty, i když se nám
to laickým pohledem nemusí zdát. A možná si ani neuvědomujeme tu výhodu, že máme
v obci vodovod, neboť některé studny jsou v současné době již suché a ostatní se silně
podnormálním stavem vody. Nebýt vodovodu, byla by obec již na suchu a odkázána na
vodu v potoku a rybníku a lesních studánkách. Je nás dost, kteří si toto dobře pamatují
před třiceti lety. Přesto je kolem nás čím dál víc lidí, kteří láteří, když spadne byť jen pár
kapek deště. Přírodě jsme se vzdálili a ona nám tak trochu vrací to, jak se k ní chováme.
Jenže ona bez člověka přežije, člověk bez ní ne. Proto až bude příště pršet, nenadávejme,
ale buďme pokorní a shovívaví.
Roman Zbořil

INFORMACE A ZAJÍMAVOSTI
Upozorňujeme občany, kteří dosud neuhradili poplatky za odvoz komunálního
odpadu, stočné a poplatek za psa, které měly být uhrazeny do konce měsíce května,
aby tak neprodleně učinili v kanceláři obecního úřadu.
Vážení spoluobčané, obec zakoupila vlastní kontejner na biologický odpad, který
bude trvale přistaven na obvyklém místě na točně. Kontejner je určený na veškerý
biologický odpad jakým je tráva, seno, listí a natě z květin a zeleniny. Biologický
odpad vkládejte do kontejneru bez plastových obalů, větve z keřů a stromů
nastříhejte nakrátko z důvodu úspornějšího využití obsahu prostoru kontejneru!!!
Obec platí za odvoz a likvidaci obsahu jednoho kontejneru 630,- Kč. Děkujeme.
V důsledku úpravy termínů svozu komunálního odpadu firmou SITA došlo ke
změně běžných odvozových dnů z úterý na následující čtvrtky:
12.7.2012
27.7.2012*
9.8.2012
24.8.2012*
6.9.2012
4.10.2012
1.11.2012
29.11.2012
27.12.2012
17.1.2013
* - mimořádný svoz (pátek)
O této skutečnosti jste byli písemně vyrozuměni, zde máte nové termíny svozů.
Termíny jsou zveřejněny i na vývěsce. V případě změn budete informováni.
Kontejner na velký domovní odpad bude přistaven na parkovišti před hostincem:
podzimní termín od pátku 7. září do pondělí 10. září 2012.
Klub seniorů zve všechny důchodce na posezení, která se do konce roku 2012 budou
konat každé první úterý v měsíci, v těchto termínech:
3.7.2012
7.8.2012
4.9.2012
2.10.2012
6.11.2012
4.12.2012
Tyto termíny mohou být v důsledku nepředvídatelných událostí upraveny, o změnách
budete informováni obvyklým způsobem a na vývěsce.
Obec nabízí bezplatně trávu z obecních pozemků pro domácí zvířata; zájemci hlaste
se na OÚ. Podmínkou je, že zájemci si budou trávu sekat sami i sušit seno.
Důrazně žádáme občany, aby nezasahovali sami do obsluhy nápustky rybníku.
Komplikuje se tak činnost správce rybníka, který je za tuto práci zodpovědný.
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BUDOVÁNÍ NOVÉHO VAROVNÉHO A VÝSTRAŽNÉHO SYSTÉMU V NAŠÍ OBCI
Projekt protipovodňových opatření je akcí DSO mikroregionu Moštěnka. Z důvodu
dosažení podmínek pro poskytovaní dotací byl projekt navržen jako společná akce sedmi
obcí Beňov, Dobrčice, Dřevohostice, Lipová, Podolí, Radkova Lhota a Turovice.
K tomuto projektu obec přihlásilo již minulé zastupitelstvo.
Realizace protipovodňových opatření v obci Dobrčice se skládá ze dvou částí:
- vybudování varovného a výstražného systému v obci, který se skládá z 22 kusů
nových rozhlasových reproduktorů s bezdrátovým napojením, jednoho hladinového
čidla na potoce a jednoho srážkoměru. Celé zařízení je propojeno se střediskem IZS
- jeho součástí je vypracování digitálního povodňového plánu obce.
Akce je dotovaná 90 % z Operačního programu životního prostředí, spoluúčast obce
činí 10 % z celkových uznatelných nákladů. Po třech kolech výběrového řízení byla
vybrána na realizaci projektu firma EMPEMONT.
Na základě její cenové nabídky, poplatků za zpracování projektové dokumentace,
povinné propagace a dalších výdajů za výběrová řízení, technický a autorský dozor činí
celkové náklady pro všechny obce 7 758 219,- Kč. Celkové náklady pro naši obec činí
821 161,- Kč. Částka 664 922,- Kč bude uhrazena z přidělené dotace, spoluúčast naší obce
na realizaci protipovodňových opatření v naší obci činí 156 239,- Kč, tuto finanční částku
obec převedla na účet DSO mikroregionu Moštěnka, který je realizátorem výše uvedeného
společného projektu pro všechny obce.
Realizace budování varovného a výstražného systému v naší obci již započala, zařízení
je před kolaudací ve zkušebním provozu.
OPRAVA KOMUNIKACE PRO PEŠÍ
Při opravě stávající komunikace pro pěší v obci Dobrčice od Chmelařového
k Janďourkovému bylo nutno doplnit projektovou dokumentaci o příčný žlab a
odvodňovací žlab podél horní části chodníku s napojením na stávající žlab.
Celková cena za provedené stavební práce tak činí 288 067,- Kč.
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DOBRČICE V OBJEKTIVECH DOBOVÝCH FOTOAPARÁTŮ
Vážení spoluobčané, před rokem v červnovém čísle Dobrčických novin jsme vás
žádali o poskytnutí starých fotografií z naší obce. Do dnešního dne nám fotografie
poskytly paní Mária Mlčáková , Marie Matlochová a paní Eva Krafková . Nejzajímavější
fotky budeme postupně zveřejňovat a doufáme že i ostatní občané poskytnou
k okopírování dobové fotografie, abychom mohli přiblížit i těm mladším historii obce, co
se zde dělo a jak se dříve u nás žilo.

O ochotnickém divadelním spolku a divadle v přírodě v Dobrčicích již psal v minulém
čísle pan Roman Zbořil. Na dobové fotografii z roku 1927, kterou poskytla paní Marie
Matlochová, jsou účinkující divadelní hry „ Kráska ze Šumavy“

Fotografie dětí v dobrčické škole s panem učitelem Jaroslavem Hradilem. Smíšená třída 1.
až 5. ročníku se nacházela v budově dnešního obecního úřadu v prostoru sálu. Dobovou
fotografii poskytla paní Mária Mlčáková.
Uvítáme i informace o jménech osob zobrazených na fotografiích, děkujeme.
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VYSAZENÍ SOLITERNÍHO STROMU NA TOČNĚ
Vážení spoluobčané, jistě jste zaregistrovali, že na točně byl vysazen další strom,
který bude v budoucnu okrasou centra obce a následující generace pod jeho korunou
najdou místo k odpočinku a relaxaci. Alespoň několik slov o tomto stromu:
Strom Ginkgo biloba, česky jinan dvoulaločný, je prastarý strom, patří mezi
nejstarší rostliny na naší planetě a je snad jediná živoucí fosilie, jež přežila víc než 200
milionů let! Mohl tu růst, když po této zemi běhali ještě dinosauři. Za miliony let své
existence tento strom získal jistý nadhled, proto se nenechá obtěžovat žádnými škůdci ani
chorobami - má naprostou imunitu. Od ostatních stromů se odlišuje tvarem svých listů
(oficiálně to nejsou listy, ale historická forma jehličí). Strom se dožívá až 2000 let, dorůstá
do výšky 30 metrů, ale roste velmi pomalu méně než 30 cm za rok. Strom je vzácný pro
své jedinečné léčivé účinky: extrakt z listů Ginkgo obsahuje léčebné látky, které
neobsahuje žádná jiná rostlina. Obsahové látky extraktu mají blahodárný účinek na cévy,
zejména v mozku a dolních končetinách, a mohou ovlivnit srážlivost krve. Příznivě působí
na paměť a další mentální funkce, které jsou důležité pro zachování dobré duševní
kondice. Pro výrazné antioxidační účinky mohou pozitivně ovlivnit změny související se
stárnutím. Mají kladné účinky na poruchy sluchu, zraku a na senilitu. Odstraňují pocity
netečnosti a únavy, zlepšují paměť a dodávají člověku pocit větší pohody. V důsledku
perfektního prokrvení a tonizace mozku zvyšují schopnost soustředit se a snižují únavu,
což se projeví při práci vyžadující soustředění a pozornost. Je vhodný také pro osoby
staršího věku, které mají problémy s nedostatečným prokrvováním končetin.
Jinan dvoulaločný můžete vidět v zámeckém parku v Horní Moštěnici, kde má
tento strom spíše rozložitý vzrůst a je státem chráněný.
Pevně doufáme, že tento strom si občané oblíbí, od těch nejmladších až po seniory
a budou ho chránit pro další generace.
Jaroslav Chlapečka
KULTURA
NAŠE DĚVČATA CHODILA S MÁJKOU
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Týden před Velikonocemi na Květnou neděli se v naší obci dodržuje ojedinělá tradice
Velikonočních svátků, kdy děvčata obcházejí domy v obci s „MÁJKOU“ vyrobenou ze
zelených větviček na hůlce zdobenou květinami a barevnými pentlemi.
Ani letošní chladné aprílové počasí zdaleka neodradilo dobrčická děvčata, která i letos
obešla všechny domy v obci, u každého domu se zastavila a zazpívala mariánskou
písničku. Za to byla odměněna sladkostmi a velikonočními perníčky.
Velikonoční výstavka

Klub seniorů připravil v sále OÚ od 3. do 10. dubna 2012 Velikonoční výstavku
kraslic, perníčků a velikonočních ozdob
VELIKONOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU

V sobotu 7.dubna 2012 se uskutečnil v sále OÚ tradiční velikonoční turnaj v pingpongu. V kategorii dětí zvítězil Marek Drtil a za ním se umístili Tadeáš a Jáchym Jirsovi.
Vítězem mužské kategorie se stal Radek Bělunek před Davidem Frankem a Lukášem
Záhorským. Mezi ženami byla nejlepší Markéta Drtilová, druhá byla Anna Záhorská a třetí
příčku obsadila Barbora Hastíková.
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Že se dá hrát ping-pong s čímkoliv: s knihou, kuchyňským prkénkem dokonce i
s mobilem prakticky předvedli při své exhibici mistři třetí ligy ČR v ping-pongu
Josef Plšek a Svatopluk Maděrka - hosté turnaje
SLET ČARODEJNIC
V pondělí 30. dubna 2012 se na točně již tradičně uskutečnil „Slet čarodějnic“
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Čarodějnice předvedly i něco ze svého kuchařského umění a olympiádu ve vrhu koštětem
a praní prádla. Na své si přišly i děti při opékání špekáčků na ohništi.

A tyto ježibaby zajaly dva (ne)vinné muže, na kterých páchaly různé nepřístojnosti,
aby je přizpůsobily k obrazu svému.
Avšak vše dopadlo dobře, chlapi se osvobodili (až po změnách).
Děkujeme příslušníkům sboru dobrovolných hasičů za přípravu vatry.
DEN MATEK
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V neděli odpoledne 13. května 2012 uspořádal obecní úřad v sále OU pro všechny
maminky, babičky a tety Den matek. O kulturní program se postarali žáci ze základní
školy Horní Moštěnice a maminky našich dobrčických dětí. Starostka obce Petra
Rozkošná přivítala přítomné, zastupitel obce Marek Ostrčil připomněl historii slavení dne
matek (a připomněl i den otců). Ředitelka ZŠ Horní Moštěnice po vystoupení se svým
pěveckým souborem sdělila velice příjemnou zprávu o zřízení další třídy v mateřské
školce v Horní Moštěnici a možnosti umístění dětí, které se do školky nedostaly. Všem
účinkujícím děkujeme za pěkné odpoledne.
DĚTSKÝ DEN
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Dne 2. června 2012 se uskutečnil již tradiční Dětský den. Z důvodu účasti hasičů na
Okrskovém kole hasičských závodů organizace celého dne proběhla ve spolupráci
s mnohými dobrovolníky a Klubem seniorů. Součástí dne byly soutěže, táborák, ohňostroj
a večerní zábava. I přes chladné počasí se přítomní dobře pobavili. SDH Dobrčice děkuje
všem za jejich pomoc s organizací celé akce.
ZÁVODY PRASEČÍCH LODÍ

V sobotu 16. června 2012 uspořádala skupina nadšenců pod vedením „předsedy“ Petra
Záhorského na místním rybníku I. Ročník Závodů prasečích lodí. Do soutěže
s mezinárodní účastí se přihlásilo celkem osm posádek. Výkony soutěžících i jejich
originální převleky skvěle komentoval moderátor celé akce Milan Klimecký. Vítěze určil
nejen nejlepší čas, ale také originalita masek. Komise to měla tentokrát velice těžké,
protože úroveň masek oproti loňskému nultému ročníku stoupla a dosažené časy byly
velmi vyrovnané. Nakonec se na prvním místě umístily tři posádky: „Vikingové“,
„Dřeváci“ a „Berušky“, na druhém místě posádka „Dobrčických neřádů“, na třetím místě
tři posádky „Hostivická 7ička“, „Bobři“ a „Cyglisti z Holomóca“. Vítězi byli dekorováni
krásnými medailemi a všichni účastníci dostali na památku skutečnou prasečí nožku.
Krásné počasí i další okolnosti přispěli k tomu, že většina členů posádek skončila ve vodě
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rybníku. Hlídajícímu vodníkovi to ale nijak nevadilo, asi už měl všechny hrníčky naplněny
dušičkami. K dobré pohodě závodníků i přihlížejících zahrála skupina „Memories“,
bratranců Skácelíkových a po setmění nechyběl ani táborák.
Protože obec nemá vlastní loďstvo, organizátoři si zapůjčili pramici od pana Tomáše
Ostrčila z Horní Moštěnice, kterému tímto vřele děkujeme.
NEJBLIŽŠÍ PLÁNOVANÉ KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ
AKCE V NAŠÍ OBCI:
Červencová noc na výletišti „Na koutech“ v sobotu 28. července 2012.
Rozloučení s prázdninami na výletišti „Na koutech“ v sobotu 1. září 2012.
Hasičské závody do kopce na výletišti „Na koutech“ na přelomu měsíce září a října.
Termíny jednotlivých akcí budou oznámeny prostřednictvím plakátů na vývěsce a
obecního rozhlasu. V důsledku nepředvídatelných událostí může dojít ke změně termínu
plánovaných akcí, občané budou o změně včas informováni obvyklým způsobem!

OKRSKOVÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ

Dne 12. května 2012 se na Výletišti Na Koutech uskutečnilo Okrskové cvičení sborů
dobrovolných hasičů Okrsku č. 8 – Horní Moštěnice. Cvičení se zúčastnilo všech šest
sborů okrsku, tj. družstva SDH Horní Moštěnice, Beňova, Říkovic, Přestavlk, Staré Vsi a
domácích Dobrčic. Po nástupu všech družstev bylo cvičení zahájeno během na 100 m s
překážkami. Následovaly požární útoky sedmičlenných družstev. Domácí družstvo
obhajovalo první pozici z loňského roku a tak není divu, že mezi jeho členy byla cítit
nervozita. Po překážkovém běhu se dobrčičtí sice drželi na špici, ale jen velmi těsně před
přestavlckými.
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Rozhodujícími se tak staly požární útoky. Tam se domácím hasičům podařilo s
náskokem zvítězit před ostatními družstvy a družstvo SDH Dobrčice získalo podruhé za
sebou trofej za 1. místo, putovní pohár okrsku tak na další rok budou držet dobrčičtí.
Prvenství v rámci okrsku také znamenalo postup na Okresní kolo soutěže v požárním
sportu, které se uskutečnilo 2. června v Provodovicích. Tam se družstvo SDH Dobrčice
utkalo s dalšími 14 týmy z okresu Přerov. Po ne zcela vyvedených bězích přes překážky se
dobrčičtí umístili na předposledním místě. Šestý nejlepší čas na požárním útoku by byl
výborný výsledek, kdyby nedošlo k technické závadě na savici, která stála družstvo
drahocenné vteřiny, díky nimž mohl být výsledek ještě lepší a družstvo z Dobrčic mohlo
šlapat v požárním útoku na paty i ostřílenějším týmům. Celkově se v Provodovicích
družstvo SDH Dobrčice umístilo na hezkém 10 místě. Jménem redakce hasičům
gratulujeme.
Marek Ostrčil
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SETKÁNÍ OBCÍ MIKROREGIONU MOŠTĚNKA

V sobotu 23.června 2012 se uskutečnilo tradiční setkání obcí mikroregionu Moštěnka,
pořadatelem byla v letošním roce obec Horní Moštěnice. Obec se značnými potížemi
nakonec sestavila osmičlenné družstvo ve složení: Jaroslav Chlapečka, Ján Kostura, Štefan
Michalčák, Romana Michalčáková, Pavel Skácelík, Martin Michálek, Nikola Hladíková a
Bára Kosíková, které bylo vysláno reprezentovat naši obec. Setkání se zúčastnilo dvanáct
obcí mikroregionu. Soutěže probíhaly ve třech kolech. Nejlepší výsledky naše družstvo
získalo v prvním kole, kde se soutěžilo v šesti disciplínách. Dokonce v lyžování a kopání
fotbalovým míčem jsme získali druhé místo, v hodu vejcem a v hodu na terč jsme získali
třetí místo. V pěti disciplínách druhého kola jsme soutěžili s obcí Bochoř, dařilo se nám a
získali jsme slušných 16 bodů. V třetím kole jsme měli silného soupeře domácí družstvo z
Horní Moštěnice, nedařilo se nám a ve třech disciplínách jsme získali pouze šest bodů.
Přesto se nám povedlo získat celkově 84 bodů a v konečném pořadí jsme skončili na
pěkném osmém místě těsně o dva body za obcí Beňov. Povedlo se nám dokonce porazit
daleko větší obce jako Vlkoš a Dřevohostice. První místo získala obec Stará Ves se 116
body, druhé byly Domaželice se 107 body a na třetím místě se umístila obec Věžky se 107
body. Všem našim soutěžícím patří poděkování za dosažené výsledky a vzornou
reprezentaci naší malé obce. Po skončení závodů následovala tombola, vyhlídkové lety
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v balonu a nakonec koncert skupiny „Jen tak“. Soutěžící i diváci se měli možnost
občerstvit u stánků s bohatou nabídkou jídla i pití.

RECEPTY
Uvádíme další recepty, které vychází z rodinných a místních tradic ……
Zeleninový salát (recept paní Zdenky Chaloupkové)
1 díl masitých paprik
Zeleninu očistíme a opláchneme. Papriky nakrájíme na
1 díl nedozrálých rajčat nudličky, rajčata a cibuli na kolečka, zelí nadrobno. Vše dobře
1 díl cibule
promícháme. Naplníme směs do sklenic a zalijeme teplým
1 díl hlávkového zelí
nálevem jako na okurky. Sterilizujeme 30 min při 85 °C
Salát z červeného zelí (recept paní Jany Chlapečkové)
5 kg červené zelí
Zelí a cibuli nakrouháme, feferonky pokrájíme na
2 kg cibule
drobné proužky, přidáme všechny ostatní
5-10 ks feferonek
ingredience, osolíme dle chuti a vše dobře
40 dkg cukru
promícháme. Necháme 24 hod odležet na
chladném místě, naplníme do sklenic,
0,5 l octu, 2 dcl oleje, sůl
1 DEKO
zavíčkujeme-nesterilizujeme!!
Dobrou chuť!
V příštím čísle se opět těšíme na vaše kulinářské speciality!
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RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
Červen a samozřejmě i červenec jsou měsíce plné práce, ale zahrádkář již vrchovatě
sklízí výpěstky, které od brzkého jara pěstoval. Ohlašuje se konec jara a začátek léta.
Většina namáhavé a především piplavé práce jako je setí, přesazování, jednocení,
protrhávání, ale i rytí a sázení je za námi a tak zbývá více času pro radost z úrody. Také
zjišťujeme nyní škody, které nám zima způsobila. Volné místo nahradíme novou
výsadbou. Je čas na množení dřevin a trvalek bylinnými nebo zelenými řízky. Řízky se
řežou dlouhé 5 – 6 cm. U druhů s velkými listy jejich délku zkrátíme asi o jednu třetinu. U
druhů a malými nebo úzkými listy nezkracujeme. Řezné rány namočíme do stimulátoru a
ihned napícháme do pařeniště.
Z dřevin řízky množíme opadavé druhy dřišťálu, hlohovec, hortenzie, jasmín,
kdoulovce, některé lýkovce, moruzalky, mochnu, třezalky, zimoléz a mnoho dalších.
V zahradě nezapomeneme prosvětlit zahuštěné koruny broskvoní letním řezem. U
jádrovin postupně vylamovat nebo odřezávat tzv. vlky, bujné letorosty, které vyrostly
zejména na strarším dřevě zmlazených stromů. Přihnojit ovocné dřeviny rychle působícími
hnojivy. V chudších půdách se osvědčuje zalévání vodou s rozpuštěnými hnojivy
zavlažovat stromy a keře 1 x za 14 dní, ale vydatně.
Pod koruny stromů jako podestýlku je vhodný materiál jako piliny, řezaná sláma,
drcená kůra, štěrka nebo seno, aby se udržela vláha v půdě pod stromem. Tam, kde není
podestýlka, je vhodné půdu mělce okopat, což zabrání růstu plevelů a sníží vypařování.
Po sklízení salátu, kedluben, hrášku a ředkviček můžeme vysévat ještě červenou
salátovou řepu, karotku, z listové zeleniny letní odrůdy hlávkového i listového salátu, také
salátovou čekanku, samozřejmě znovu hrášek a cibuli sečku. Zálivka je velmi důležitá k
úspěšnému pěstování zeleniny. Při suchém počasí některá zelenina rychleji vybíhá do
květu nebo vytváří více hořkých látek v listech. Voda pro zálivku by měla mít přibližně
teplotu prostředí. Nedoporučuje se zalévat vodou přímo ze studny nebo z vrtu, která kvůli
nízké teplotě způsobuje rostlinám šok, který může vést k úhynu zvlášť teplomilné
zeleniny. A nezapomeňme odstranit vyrůstající květní stonky v česneku paličáku, čímž
zamezíme vysilování tvořících se palic. Tyto mladé výhonky jsou vynikající zeleninou
vhodnou jako restovaná příloha k masu. Proto je škoda výhonky vyhazovat.
O česneku více příště!
Antonín Netopil

Zastupitelstvo obce zve občany na mimořádné 11. zasedání zastupitelstva obce
v úterý 10.července 2012 v 18:00 hod v sále obecního úřadu. (program ve vývěsce)
Přejeme všem občanům a dětem krásné přežití prázdnin a letních dovolenek.
Své příspěvky můžete předávat šéfredaktorovi nebo na Obecní úřad.
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, Foto: JCh.
Zaregistrováno pod číslem MK E – 12659. Tisk JKV Trading, vychází čtyřikrát ročně – nákladem 130 výtisků cena: bezplatně.
Titulní stránka: kaplička v Dobrčicích z r. 1773, poslední stránka: olejomalba Dobrčic od Smolků
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Obraz Dobrčic, olejomalba Papežík 1948. Pohled od části nazývané ČUPY

