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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané, letos v říjnu uplynou dva roky, kdy pracuje zastupitelstvo obce
ve stávajícím složení. Zvolení členové zastupitelstva se hned na počátku dohodli na
společné týmové práci. Dovolte mi stručně zhodnotit naši práci a plnění volebních slibů od
našeho nástupu.
V oblasti hospodaření se nám daří obec nezadlužovat, o plánovaných investicích jsou
občané předem informováni a na jednáních zastupitelstva se k dané problematice mohou
vyjádřit.
V oblasti informovanosti občanů plní významnou úlohu vydávání „Dobrčických
novin“, nově vybudovaný obecní rozhlas i pravidelně zveřejňované informace ve vývěsce.
Z důvodu velmi nízkého rozpočtu obce jsme vyhodnotili, že strategickou prioritou
v oblasti investic musí být získaní dalších finančních prostředků pro obec, to znamená
získání co nejvíce dotací. Pro jejich získávání je bezpodmínečně nutné mít připraveny
projekty, abychom mohli po vyhlášení výzvy okamžitě žádat o zveřejněné dotace.
Předchozí zastupitelstva však nezanechala žádné projektové dokumentace, kromě projektu
na kanalizaci v obci (ten nebylo možné realizovat, protože kanalizace vedla přes soukromé
pozemky a vlastníci pozemků s uvedeným projektem nesouhlasili). Zastupitelstvo proto
dalo vypracovat několik studií a projektů takzvaně do šuplíku. Byly vypracovány projekty
na opravu komunikací v obci, projekt na opravu strženého svahu v ulici a opravu
propustku do lesa, projekt na opravu chodníku k Janďourkovým a v současnosti probíhají
složitá jednání kolem projektu revitalizace toku Dobrčického potoku nad rybníkem.
Dále byly vypracovány studie na opravu hasičské zbrojnice, odstranění vlhkého zdiva
kapličky a obecního úřadu. Technicko-ekonomická studie na odkanalizování obce se
vypracovává. V rámci DSO mikroregionu Moštěnka jsme dokončili projekt na zbudování
varovného a výstražného systému, ke kterému se přihlásilo minulé zastupitelstvo, čímž
jsme získali nový obecní rozhlas. V rámci DSO mikroregionu Moštěnka jsme se připojili k
projektu nákupu kontejneru na biologický odpad.
Některé projekty se již podařilo uskutečnit. K realizaci připravených projektů
přistoupíme operativně podle vyhlášení výzev na přidělování dotací. Bez získaných dotací
budeme v budoucnu realizovat alespoň finančně méně náročné projekty v obci.
V oblasti služeb obyvatelstvu se daří zachovat provoz obchodu a pohostinství v obci.
Zřídili jsme sběrné místo pro biologický odpad a další sběrné místo na plasty, čímž jsme
zvýšili kapacitu kontejnerů na plasty a sklo v obci.
Obec podporuje finančně i prakticky spolky v obci - klub seniorů a sbor dobrovolných
hasičů, které se významnou měrou podílí na udržování tradic a zvyků v naší obci. Byly
zavedeny i nové tradice jako slet čarodějnic, rozsvícení vánočního stromu, vítání občánků
do života, silvestrovská vatra a novoroční ohňostroj na Kamenci.
Společenský sál obecního úřadu a výletiště na Koutech jsou využívány pro četné
kulturní, společenské i sportovní akce. Celkem bylo uspořádáno v obci v posledních dvou
letech 41 akcí, jejichž organizátorem byly místní spolky, obec i řadoví občané.
Soustavnou pozornost věnujeme veřejným prostranstvím, travnatým plochám a zeleni
v obci. Nově bylo vysazeno třicet ovocných stromů kolem polních cest v okolí obce, další
výsadbu plánujeme.
Sečteno a podtrženo se dá naše dosavadní práce charakterizovat jako období
seznámení se s problematikou, stanovení priorit a vytváření podmínek pro jejich realizaci
v následujícím období.
Místostarosta obce Jaroslav Chlapečka
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Z ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
Obecní zastupitelstvo na svém jedenáctém zasedání dne 10.7.2012 a dvanáctém
zasedání dne 31.8.2012 řešilo tyto úkoly:
Vzalo na vědomí zprávu o činnosti a zápis ze zasedání Kontrolního výboru
Dne 8.srpna 2012 provedla určená komise výběr firmy na zpracování „Technickoekonomické studie na odkanalizování obce Dobrčice“.
Zastupitelstvo obce řešilo výběr firmy na zpracování projektové dokumentace na
„Revitalizaci toku a nivy Dobrčického potoka“. Z pěti oslovených firem podaly čtyři
nabídku na zpracování dokumentace. Na základě usnesení 11. zasedání ZO starostka
obce vybrala firmu ATELIER FONTES s.r.o. (která podala nejnižší cenovou nabídku)
a s výše uvedenou firmou uzavřela dne 22.8.2012 smlouvu o dílo.
Obec dala zpracovat „Projektovou studii k rekonstrukci hasičské zbrojnice“ SDH
Dobrčice, studie je už zpracována, v současnosti probíhá orientační ocenění prací.
Prostřednictvím DSO mikroregionu Moštěnka obec pořídila kontejner na biologický
odpad v hodnotě 30 870,- Kč. Na nákup byla získaná dotace z DSO MR Moštěnka ve
výši 13 878,- Kč. Pořízením kontejneru je zabezpečena nepřetržitá možnost odkládání
biologického odpadu v obci.
Pan Roman Zbořil oznámil ukončení nájmu k 31.srpnu 2012 z důvodu neúnosného
prodělečného podnikání. Provoz obchodu je po určité úpravě provozní doby dále
zajištěn paní Martinou Hubáčkovou z Horní Moštěnice.
Zastupitelstvo obce zařídilo vyčištění příkopu na dešťovou vodu za Kozmonovými,
zabezpečilo okamžité vytěžení kůrovcem napadených smrků v lese, zpevnění laviček
pod přístřešky a výrobu stolu na pařezu pokácené suché lípy na výletišti.
Zastupitelstvo schválilo přijetí příspěvku ve výši 50 % na pořízení a opravu hasičské
techniky a věcného vybavení JSDH od Olomouckého kraje. Naši hasiči si za částku
104 000,- Kč pořídí kalové čerpadlo, motorovou pilu, nové zásahové obleky, rukavice,
svítilny a požární žebřík.
Zastupitelstvo obce se zabývalo organizací a pomocí s přípravou společenských akcí
v obci a běžnými provozními záležitostmi obce.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Ke dni 25. září 2012 má obec celkem 216 obyvatel:
110 mužů a 106 žen, z toho je 38 dětí do 15 let: 17 chlapců a 21 děvčat.

V srpnu se narodila Eliška Rozkošná.
V dubnu zemřela paní Dagmar Vysloužilová,
která dlouhodobě nežila v obci, měla zde jen trvalé bydliště.
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Zastupitelstvo obce pogratulovalo jubilantům, kteří oslavili kulaté narozeniny:

Dne 3.července 2012 pogratuloval místostarosta obce Jaroslav Chlapečka paní
Miladě Jurčíkové k jejímu životnímu jubileu sedmdesáti let.

Paní Marie Špíšková oslavila své sedmdesáté narozeniny při této příležitosti jí zástupci
obce Vítězslav Smolka a Jaroslav Chlapečka dne 26. srpna 2012 pogratulovali, a do
dalších let popřáli hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
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Dne 6. září 2012, oslavil své sedmdesáté páté narozeniny pan František Kašpárek.
Starostka obce Petra Rozkošná mu pogratulovala a do dalších let popřála hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.

V měsíci září oslavil starosta hasičů Josef Ostrčil 60. narozeniny.
K jeho životnímu jubileu mu přejeme hodně zdraví, rodinné pohody a spokojenosti.
Do dalších let přejeme všem ještě jednou hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
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NĚCO Z DÁVNÉ HISTORIE DOBRČIC VI.
Při sčítání lidu v roce 1890 za strarosty Františka Březiny bydleli v jednotlivých
domech tito obyvatelé. (číslo domu, majitel, datum narození):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Florián Matlocha
Augustin Skácelík
František Březina
František Špalek
Václav Vybíral
Josef Martilík
František Machač
Josef Bednařík
František Hrubý
František Kočiřík
Jan Němec
Ignác Ostrčilík
Bartoloměj Ludva
Vincenc Běhalík
Augustin Ostrčil
Jan Petřík
Josef Ostrčil
František Vaja
František Richter
Josef Petřík
Josef Ostrčil
Josef Uherek
Ignác Uherek
Františka Petříková
neobydleno

17. 11. 1860
28. 5. 1824
10. 8. 1847
30.12. 1859
28. 9. 1823
11. 2. 1860
31. 7. 1838
26. 2. 1841
15. 9. 1844
21. 1. 1846
26.12. 1834
25. 8. 1853
5. 4. 1828
5. 8. 1855
3. 10. 1841
10. 5. 1843
9. 10. 1858
29. 10. 1863
1. 10. 1838
7. 7. 1846
29. 6. 1820
28. 5. 1863
1. 2. 1836
2. 7. 1857

pololáník
pololáník
pololáník
správce školy
majitel
pololáník
majitel mlýna
nájemník
majitel
majitel
majitel
majitel
majitel, zedník
majitel, zedník
majitel
majitel
majitel, zedník
pololáník
hostinský
pololáník
pololáník
pololáník
pololáník

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Jenoféfa Kubíková
Josef Martilík
Josef Tesárek
Anton Horák
Petr Hrubý
František Dostál
Jarolím Hrubý
Florián Zemánek
Josef Dohnal
František Dohnal
Alois Petříček
Josef Lipr
Josef Vrzal
Augustin Slováček
Jan Bartek
František Ostrčil
Ignác Slováček
Anna Bartková
Metoděj Měrka
Josef Opustil
František Chmelař
Florián Polívka
Josef Kočiřík
Jenoféfa Slovák
Josef Hrubý

10. 2. 1840
21. 4. 1853
14. 2. 1824
1. 1. 1828
29. 6. 1853
6. 8. 1853
24. 10. 1836
28. 9. 1854
19. 12. 1832
10. 11. 1846
7. 8. 1868
19. 7. 1850
6. 12. 1855
24. 2. 1845
10. 6. 1842
15. 7. 1865
18. 9. 1836
13. 8. 1835
11. 9. 1863
18. 9. 1838
16. 10. 1844
4. 5. 1855
15. 6. 1855
18. 5. 1858
20. 1. 1849

výměnkářka
majitel
majitel
držitel

majitel

majitel
majitel
zedník
majitel
zedník – pomocník

zedník
na dráze

obecní pastýř

V roce 1890 měly Dobrčice 295 obyvatel, z toho 137 mužů a 158 žen. Domů bylo 50 a
všechny domy byly obydleny mimo číslo 25, které bylo prázdné. V tomto domě, který
stával kdysi ve školní zahradě (zahrada pod obecním úřadem) a byl zbořen při povodni v
roce 1964, bydlel pastýř Josef Hrubý s manželkou Josefou původem ze Staré Vsi se svými
třemi dětmi, nájemníkem Josefem Petříkem a jeho dvěma dcerami. V tomto domě byl i
také obecní býk. O vysokém počtu obyvatel svědčí i to, že v některých staveních bydlelo i
12 lidí.
Hospodu č. 19 provozoval v té době František Richter, narozen roku 1838 ve Zdědíně
v okrese Prostějov, s manželkou Annou narozenou roku 1843 a synem Arnoštem
narozeným v roce 1881 v Kostelci u Holešova, odkud asi přišli do Dobrčic na hospodu.
Spolu s nimi bydlela u nich služka Marie Růžičková a majitelé chovali 10 prasat.
Na čísle 4 působil jako správce školy František Špalek narozen 30. 12. 1859 v
Troubkách s manželkou Josefou narozenou 1861v Kurovicích a s dvěma dětmi synem
Josefem a dcerou Annou. Starostou byl v té době rolník František Březina z čísla 3,
narozen v roce 1847 v Dobrčicích. Jeho manželka se jmenovala Josefa, dále měl syna
Floriána a dceru Marii. Ještě s nimi bydlela matka majitele Petronila, narozená roku 1828.
Sloužili u nich dva čeledíni František Křižák a Adolf Petřík a dvě děvečky Anna Petříková
a Jenoféfa Studničková. Březinovi chovali 6 koní, 8 kusů hovězího dobytka, 15 prasat a
měli 8 včelích úlů.
V domě s číslem 7, kde byl ještě v té době fungující mlýn, byl majitelem František
Machač, narozen roku 1838 ve Vítonicích s manželkou Anežkou narozenou roku 1835.
Mlynáři měli 2 kusy hovězího dobytka a 3 prasata.
Dobrčičtí chovali v tomto roce asi 43 koní, 114 kusů hovězího dobytka, 109 prasat a
16 koz.
…pokračování v příštím čísle
Antonín Netopil
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NOVODOBÁ HISTORIE DOBRČIC V. (od roku 1900)
... pokračování novodobé historie naší obce
V dnešním vzpomínání se vrátíme do let 1932 – 1934.
6.února 1932 pořádal Sokol první šibřinky v Dobrčicích. Přilákaly i hodně lidí
z Moštěnice a Říkovic. Zábavu oživilo na padesát podařených masek. Dekorace byla
zapůjčena ze Žalkovic, sahala od stropů až k zemi a byla velmi pěkná. Šibřinky byly velmi
vydařené. 9.února udeřily vánice a velké mrazy, lidé měli strach z opakování r.1929.
V dubnu byl postaven nový kříž na cestě Křížovici na místě starého kříže, který byl rozbit
bleskem při bouřce v červnu 1926. Kříž postavili Polášek a Urban za cenu 2800,- Kč.
Mezi občany bylo vybráno 1300,- Kč. Zároveň dal Josef Martilík opravit kříž na Kamenci
nákladem 700,- Kč. V srpnu uspořádal Sokol třídenní turnaj v koulení kuželek o ceny,
který byl zakončen výletem. V září na Kamenci uspořádáno shromáždění na počest M.
Tyrše s přednáškou o jeho životě a díle. Poté sehráno divadlo. Na podzim otevřel Aug.
Ostrčil v č. 71 krejčovskou dílnu. Sokol zahrál do konce roku ještě několik divadelních
představení. V roce 1932 panovalo velké sucho a byla špatná úroda, hlavně obilí. Ovocné
stromy byly napadeny chorobami a škůdci, zejména mšicemi. Byl proto proveden postřik
ve všech zahradách novou obecní stříkačkou, která byla zakoupena v Miloticích
za 1000, Kč.
Dne 5. ledna 1933 uspořádalo honební společenstvo ples. 7.ledna vypukla u Matlochů
chřipka, která postupně zasáhla celou vesnici. Obešla se bez úmrtí. V dubnu byla okresním
úřadem v Přerově provedena státní revize obecního hospodářství. Na jaře byl zhotoven
haltýř na ryby u přepážky za Trchalovou zahradou. Přepážka byla zhotovena v r. 1930,
aby bylo možno zachytit vodu na potoku v případě požáru. Do haltýře byly přestěhovány
ryby z rybníka. Ten pak byl vysušen, aby mohla být vyvezena náplava z povodní r. 1924,
1926 a 1927. Zdejší nezaměstnaní tak dostali příležitost k výdělku. Byla to jedna z mála
možností, jak čelit velké nezaměstnanosti. Rybník bylo potřeba vyčistit také proto, aby se
docílilo čistého ledu. Pro ten sem jezdili ledaři z Moštěnice, Říkovic, Přestavlk, Staré Vsi i
z Němčic. Příjem za led býval slušný do obecní pokladny. V průběhu celého roku zahrál
Sokol několik divadelních představení.
1. února 1934 začal vyučovat náboženství na zdejší škole Josef Laciga z H. Moštěnice.
1.června otevřel obchod se smíšeným zbožím František Ostrčilík v adaptované výměně
v č. 6 u Martilíků. K 1. červnu zjišťována zadluženost zdejších zemědělců nepodepsanými
lístky do urny. Celkem napočítáno dluhů 1 889 700,- Kč. To činilo 73% celkového
odhadovaného majetku. Zima byla suchá s holomrazy, některé pšenice vymrzly. V červnu
uspořádal Sokol veřejné cvičení na Koutech u rybníka s přednáškou. Akce se všestranně
vydařila a byla zakončena výletem do zahrady k Dohnalům a Horákům. 9. června byla
zahájena oprava střechy na zdejší škole. Břidlicová krytina byla nahrazena novými
taškami. Výměna byla provedena za pouhé tři dny, ale zbytek drobných prací se protáhl,
protože současně probíhaly žně, které byly vlivem dlouhodobého sucha předčasné.
Výnosy obilí byly mizerné, slabé výnosy byly také u píce, řepy a brambor. Sucha panovala
od zimy až do poloviny srpna. Teprve potom přišly vydatnější deště a následně byla veliká
úroda hřibů. 21.září se dostavil prudký déšť a proudy vody potrhaly zaseté pšenice. Teprve
teď se ukázalo, kolik příkopů bylo při scelování uděláno zbytečně a kolik mělo být na
jiných místech. I v tomto roce bylo silné napadení ovocných stromů škůdci a chorobami a
znovu byl proto ve všech zahradách proveden postřik obecním postřikovačem na náklady
majitelů. V tomto roce začal jako první pěstitel v obci Stanislav Matlocha s pěstováním
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řepky olejky. Tolik z dochovaných zápisů let 1932 -1934. Do dalších let nahlédneme zase
příště.
... pokračování v příštím čísle
Roman Zbořil
ZÁPISKY Z POKLADNÍ KNIHY SDH DOBRČICE
V minulém čísle jsem dokončil výčet zajímavých událostí SDH Dobrčice roku 1939
z pohledu jeho účetnictví. V tomto čísle se podíváme na válečná léta.
Začátek každého roku vždy začínal v účetní knize sousedskou zábavou. Ne jinak tomu
bylo i v letech 1940 a 1941. Výdaje na sousedskou zábavu v roce 1941 jsou rozepsány po
položkách a tak se dozvídáme, že v Dobrčicích hrála kapela Žerotín z Přerova, která si za
večer vzala 540,- K. Povolení zábavy stálo 16,- K a z výdělku se přispělo 20,- K na
chudinský fond.
V dubnu 1940 bylo za 84,- K zakoupeno 20 dřevěných ryglů z Kosteleckého revíru na
sušák hadic. Další rygle byly nakoupeny v Přestavlkách za 64,- K. K tomu se přikoupily 4
kg hřebíků za cenu 24,- K. Podívejme se na cenu benzínu a oleje – za 20 l benzínu a 1 l
oleje se v roce 1940 zaplatilo 104,- K. Srovnejme, že o rok dříve za stejné množství
benzínu a oleje se zaplatilo 82,- Kč. Středomoravská elektrárna instalovala v nové
hasičárně elektrické vedení, což sbor přišlo na 354,20 K.
I přes těžká válečná léta se lidé chtěli ve vesnici bavit a tak se v roce 1941 konaly hned
dvě ochotnická divadelní představení. Na konci května 1941 se hrála hra Statek našeho
Franty a začátkem června to byla hra V Českém ráji. Na konci června 1941 se konala
taneční zábava, na které hrála hudba Moravan. Za 165,25 K bylo pořízeno 100 ks plakátů
na tuto zábavu, takže je vidět, že se organizátoři snažili o co největší návštěvu. Pro
zajímavost, podlahu sálu bylo nutné před každou zábavou posypat práškem „tancolínem“,
ten stál tehdy 10,- K.
Sbor obdržel také příspěvek 1400,- K od Zemského hasičského fondu na pořízení a
opravu hasičských potřeb. Sbor také splácel dluh (nejspíše za novou hasičskou stříkačku).
Na splátky a úrok přispívala obec ze svého rozpočtu. Za rok 1940 a 1941 obec přispěla na
splátky částkou 4500,- K a sbor splatil za tyto dva roky 7500,- K a zaplatil na úrocích
1437,70 K. Na konci roku 1941 bylo v hasičské pokladně 593,50 K.
… pokračování v příštím čísle
hospodář SDH Dobrčice Marek Ostrčil
INFORMACE A ZAJÍMAVOSTI
Upozorňujeme občany na sběr nebezpečného odpadu v naší obci. Sběrné vozidlo
bude přistaveno na parkovišti před místním pohostinstvím v sobotu 13. října 2012 od
12:15 hod do 12:40 hod. Obdrželi jste letáček s informacemi, jaký nebezpečný odpad
se bude odebírat.
Kontejner na biologický odpad je trvale přistaven na obvyklém místě na točně do
26.listopadu 2012. Důrazně žádáme občany, aby větve z keřů a stromů nastříhali
nakrátko z důvodu úspornějšího využití prostoru kontejneru!!! Děkujeme.
Žádáme občany, aby plastový odpad před vložením do kontejneru na plasty
SEŠLAPALI A ÚSPORNĚ POSKLÁDALI. Děkujeme.
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Termíny svozu komunálního odpadu firmou SITA se uskuteční následující čtvrtky:
4.10.2012
1.11.2012
29.11.2012
27.12.2012
17.1.2013
Klub seniorů zve všechny důchodce na posezení, která se do konce roku 2012 budou
konat každé první úterý v měsíci, v těchto termínech:
6.11.2012
4.12.2012
Tyto termíny mohou být v důsledku nepředvídatelných událostí upraveny, o změnách
budete informováni obvyklým způsobem a na vývěsce.
Důrazně žádáme občany, aby nevyváželi stavební odpad do potoku a okolí obce.
Zjištění narušitelé tohoto zákazu budou muset odstranit černou skládku,
případně jim může hrozit pokuta ve správním řízení.
Stavební odpad máte možnost zlikvidovat na nejbližším recyklačním středisku v obci
Lověšice. Recyklační středisko vám stavební odpad odebere v jakémkoliv množství za
symbolickou cenu cca 330,- Kč za jeden metr kubický stavebního odpadu.
Již několik měsíců je v naší obci v provozu nový obecní rozhlas. Podle informací z řad
občanů došlo k podstatnému zlepšení pokrytí dosahu rozhlasu, což je přínosem ke
zlepšení informovanosti občanů. Protože je zařízení propojeno se střediskem
informačního záchranného systému (IZS), probíhá každou první středu v měsíci ve
12:05 hod zkouška sirén. Občané jsou nejdříve o následující zkoušce informováni,
potom jsou po třech minutách spuštěny sirény na dobu dvou minut.
Změna otevírací doby obchodu: Obchod je otevřen ve dnech pondělí až sobotu
od 7:00 hod do 9:30 hod. Na základě zkušeností bude provozní doba případně
upravena, o této skutečnosti budete včas informováni.
Černá skládka nad včelínem: Přes veškerou snahu obce o udržení pořádku v obci a
jejím okolí se najdou nezodpovědní občané, který vyvážejí odpad do okolí obce
a vytvářejí černé skládky. Pokud bude viník odhalen, budeme s ním jednat o
dobrovolném odstranění skládky, v opačném případě mu může hrozit postih
vyplývající ze zákona.
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NOVÝ STŮL NA VÝLETIŠTI
Vyslovujeme pochvalu zaměstnanci obce panu Antonínu Navrátilovi,
který vyrobil na výletišti na pařezu vyschlé lípy stylový stůl

DOBRČICE V OBJEKTIVECH DOBOVÝCH FOTOAPARÁTŮ
Do tohoto čísla novin nám dobové fotografie poskytli
paní Mária Mlčáková, Marie Matlochová, Antonín Netopil a Zdeňka Chaloupková.

Na fotografii z roku 1939, kterou poskytla paní Marie Matlochová, jsou příslušníci
Hasičského sboru Dobrčice se starostou obce Josefem Uherkem.
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Svěcení zvonu v Dobrčicích v roce 1947. Vdp. Rafael Rosypal, Vdp. František Goldman,
varhaník, kmotr pan Sehnal rolník. Fotografie vpravo: umístění zvonu do kaple Panny
Marie v Dobrčicích. Fotografie poskytla paní Marie Matlochová.

Na fotografii paní Zdenky Chaloupkové jsou ženy na polích JZD Horní Moštěnice
při sběru brambor asi v roce 1960.
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Fotbalové utkání ženatí proti svobodným na Koutech v roce 1975, vyhráli svobodní.

Družstvo svobodní; v předklonu trenér Zdeněk Bělunek nahoře zleva:
Miroslav Bernát,Vlastimil Dokoupil, Jaroslav Chaloupka, Antonín Netopil, Zdeněk
Vysloužil dole zleva: Květoslav Jurečka, Karel Voltner, Zdeněk Konečný a Jan Masařík.
Fotografii poskytl pan Antonín Netopil

Na snímku je místní fotbalové družstvo ženatí; nahoře zleva: Antonín Netopil st.,
Miroslav Slovák, Miloš Michálek, Jaromír Ostrčil, Zdeněk Konečný a Jan Masařík;
dole zleva: Ladislav Rozehnal, Miroslav Šimek, Miroslav Chaloupka, Arnošt Mlčák,
Zdeněk Špíšek, Karel Ostrčilík a Břetislav Čada.
Rozhodčí zápasu Antonín Netopil starší.
Fotografii poskytla paní Mária Mlčáková.
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Těšíme se na další fotografie z historie obce, abychom mohli přiblížit i těm
mladším, co se zde dělo a jak se dříve u nás žilo. Nejzajímavější fotky budeme postupně
zveřejňovat.
Uvítáme i informace o jménech osob zobrazených na fotografiích, děkujeme.
KŘESŤANSKÉ SVÁTKY
V žádném případě nechceme podlehnout bláznění hypermarketů, kde je již v prodeji
vánoční zboží, ale další číslo novin vyjde těsně před vánocemi a tak vám chceme
připomenout, jaké křesťanské svátky nás v nejbližší době čekají.
1. listopadu slavíme svátek Všech svatých, následující den 2. listopadu „dušičky“, kdy
navštěvujeme hřbitovy, abychom při zapálené svíčce vzpomněli na zesnulé příbuzné a
známé.
Následuje doba adventní, která trvá čtyři neděle. První letošní adventní neděle připadá
na 2. prosince v tento den zapalujeme první svíčku na adventním věnci, při této příležitosti
bude v obci slavnostně rozsvícen vánoční strom.
Po adventní době nastává období svátků vánočních, o kterých si povíme v dalším čísle.
Redakční rada
Z ČINNOSTI KLUBU SENIORŮ

Klub seniorů Dobrčice uspořádal 18. září svůj druhý letošní výlet, tentokrát do
Buchlovic a na Velehrad. Prohlídkou zámku a zámeckého parku v Buchlovicích byli
všichni nadšeni, vše je velmi pěkně udržováno. Velehrad všechny trochu zklamal, jelikož
kostel se renovuje zevnitř i z venku, takže celý je obložen lešením. Počasí přálo, a tak byli
všichni spokojeni a těší se na další poznávání naší vlasti.
za klub seniorů Eva Zbořilová (fota Josef Janda)
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KULTURA
POSEZENÍ NA VÝLETIŠTI U PŘÍLEŽITOSTI ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU

U příležitosti zahájení školního roku uspořádala dne 8.září 2012 obec v součinnosti
s místními spolky klubem seniorů a SDH zábavné odpoledne pro děti a dospělé.
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Děti si vyzkoušely
svoji zručnost v házení
míčků do pusy veselého
klauna nebo na plechovky
a v házení kroužků. Mohly
brázdit hladinu našeho
rybníku na skutečném
raftu, nebo si změřit síly se
svými kamarády popřípadě
rodiči při přetahování
lanem

Nejžádanější atrakcí byl ale kůň COSSICOS slečny Evy Rychlé, který pak postupně
svezl ve svém sedle všechny děti. Děkujeme slečně Evě Rychlé, že dětem
připravila krásný zážitek.

Na závěr byly děti odměněny
cukrovím, kyselkou a špekáčkem,
který jim rodiče opekli na ohni.
Protože bylo pěkné počasí, rodiče a
děti domů nespěchali. Děkujeme
všem pořadatelům za vydařené
odpoledne a večer.
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NEJBLIŽŠÍ PLÁNOVANÉ KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ
AKCE:
Rozsvícení vánočního stromu na točně v neděli 2. prosince 2012
Mikulášská nadílka ve středu 5. prosince 2012
Vánoční koncert smíšeného pěveckého souboru Vokál z Přerova v sále OÚ v pátek
21. nebo v sobotu 22. prosince 2012
Silvestrovská vatra na Kamenci s ohňostrojem 31.prosince 2012 - odpálení
ohňostroje 1.1.2013 v 00: 15 hod.
Novoroční turnaj v ping – pongu
Termíny jednotlivých akcí budou oznámeny prostřednictvím plakátů ve vývěsce a
obecního rozhlasu. V důsledku nepředvídatelných událostí může dojít ke změně termínu
plánovaných akcí, občané budou o změně včas informováni obvyklým způsobem!

ÚČAST NAŠICH HASIČŮ NA SOUTĚŽÍCH
Jednotka SDH Dobrčice se v létě zúčastnila dvou závodů. Těmi prvními byly noční
závody v Beňově, které se jednotce moc nevydařily a tak v silné konkurenci obsadila až
poslední příčku. Druhými závody byly opět noční závody, ale tentokrát v Horní Moštěnici.
Memoriál Františka Vrány, jak se tento závod nazývá, se konal již po čtvrté a družstvo
SDH Dobrčice zatím na nich mělo vždy smůlu. Letošní ale dopadly o poznání lépe. Po
prvním útoku jsme se zařadili průběžně na první pozici. Druhý útok ale nevyšel podle
našich představ, a tak jsme celkově skončili na i tak výborném třetím místě. Pohár a
diplom z tohoto závodu si můžete prohlédnout spolu s ostatními trofejemi v místním
hostinci NA TVRZI.
za SDH Dobrčice Marek Ostrčil
RECEPTY
Uvádíme další recepty, které vychází z rodinných a místních tradic
Ovocný chlebíček (recept paní Emilie Smolkové)
8 ks vajec
240 g mletého cukru
280 g polohrubé mouky
250 g másla
(Na jedno vejce
30 g mletého cukru
a 35 g polohrubé mouky)
Ořechy, kandované ovoce a čokoláda
Příprava:
Žloutky utřeme s dvěma třetinami cukru, bílky pak ušleháme s jednou třetinou cukru. Až je
to ušlehané, smícháme dohromady utřené žloutky a ušlehané sníh přidáme nasekané
ořechy, rozlámané kousky čokolády, kandované ovoce, mouku a pomalu přidáme vlažné
máslo. Těsto vylijeme do plechové formy a pomalu pečeme.
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Jablkový koláč- „Pukanský jablečník“(recept od Jaroslava Chlapečky)
V současné době dozrávají jablka, upečte si koláč, který je velice chutný a dlouho vydrží.
(Recept je na velký plech).
500 g polohrubé mouky
160 g másla
80 g práškového cukru
3 vejce, 1 prášek do pečiva, 2 vanilkové cukry
1dl mléka, špetka soli, mletá skořice, citrónová kůra, 50g rozinek, asi hrst strouhanky
Cca 1,3 kg nastrouhaných jablek
Příprava:
Do mouky přidáme špetku soli, mletý cukr, prášek do pečiva, jeden vanilkový cukrvšechno přesejeme na vál. Přidáme dvě vejce a bílek z třetího (jeden žloutek si necháme na
potření) nastrouhanou citrónovou kůru, můžeme i pár kapek citronu, máslo a mléko. Na
pomoučeném vále vypracujeme těsto, které rozdělíme na dvě části a necháme odpočívat po
dobu přípravy jablkové náplně.
Náplň: oloupeme a nastrouháme jablka. Plech vytřeme máslem. Z větší části těsta
vyválíme na pomoučeném válu těsto a přeneseme na válečku na plech, těsto vytvarujeme
po stranách plechu cca 1,5 cm. Těsto posypeme jemně strouhankou a vyválíme si druhé
těsto tentokrát velké jako plech. Na těsto v plechu posypané strouhankou rovnoměrně
rozložíme polovinu nastrouhaných jablek, posypeme rozinkami, vanilkovým cukrem,
skořicí, citrónovou kůrou, pár kapek citronu a rozložíme rovnoměrně zbytek
nastrouhaných jablek. Přikryjeme druhou polovinou těsta, u krajů jemně upravíme, aby se
obě těsta spojila, celé horní těsto zlehka přitlačíme, potřeme rozšlehaným žloutkem a
popícháme vidličkou. Dáme do vyhřáté trouby a pečeme na 180 stupňů 45 minut, krájíme
až po vychladnutí.
Dobrou chuť!
V příštím čísle se opět těšíme na vaše kulinářské speciality!

RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
Loni na podzim většina zahrádkářů a nejen jich konečně uvěřila, že naše odrůdy
česneku vypěstované v našich podmínkách jsou kvalitnější, než ty dovážené z Asie. Proto
za nemalé peníze nakoupili sadbu, podle instrukcí zasadili a těšili se na dobrou úrodu. Ale
příroda se postavila proti nim. Mnoho rostlin na jaře buď vůbec nevzešlo, nebo brzy po
vzejití se doslova ztratilo. Pokud něco vzešlo, pak česnek špatně rostl a při vytažení
rostlinky bylo zřejmé špatné zakořenění. Stroužek byl nahnědlý vlivem napadení
bakteriemi změklý a často se na něm vyskytovala modrá plíseň. Jedinou příčinou
poškození česneku byl průběh zimy. Všechny u nás vyšlechtěné odrůdy česneku patří
mezi rostliny, které dobře snášejí zimu, a není pravda to, co tvrdí některé sdělovací
prostředky, že naše nové odrůdy nejsou to, co byly dřívější. Průběh uplynulé zimy nebyl
vůbec dobrý. V celostátním průměru byly měsíce prosinec a leden nebývale teplé.
Prosincová teplota byla průměrně o 2 °C a lednová 0 °C. Což je o 3 až 4 °C více. Při
těchto teplotách sice česnek zakořenil, ale pokračoval v růstu a někde dokonce i vzešel.
Pak ale přišly velmi nízké teploty, asi o 5 °C nižší než je dlouhodobý průměr. Nízké
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teploty by nebyly tak škodlivé, kdyby jim byl česnek vystaven postupně a ne náhle.
Prudké ochlazení přišlo v době, kdy česnek ukončoval zimní spánek a začal přecházet do
období růstu. Proto je zajímavé, že porosty vysazené teprve v prosinci nebo v lednu byly
většinou bez poškození. Tyto termíny výsadby se ale pro ostatní roky nedoporučují.
Teplota v průběhu zimy však nebyla jediným důvodem, který ovlivnil zničení porostu.
Důležitá byla i sněhová pokrývka. Značná část našeho území byla bez sněhu, což mělo
špatný vliv na teplotu půdy a tím i na česnek v ní vysazený. Další věcí ovlivňující
životaschopnost je hloubka sadby. Je rozdíl v teplotě půdy ve 3 nebo 10 centimetrech. Při
mělké výsadbě se při holomrazech stroužky vytahují na povrch a přetrhávají se u nich
kořínky. Často se argumentovalo tím, že oslabení a uhynutí rostlinek česneku je
způsobeno skutečností, že sadba nemohla být řádně ošetřena. Přípravek Sulka se používá
proti háďátku zhoubnému a již není k dostání. Ani moření fungicidním přípravkem Rovral
proti plísni nemělo vliv na zdravý růst. Tato plíseň napadá stroužky poškozené mrazem a
nezdravé.
Další věcí úspěšnosti jsou odrůdy. Určitě nevysazovat česneky zakoupené na dovolené
v jihoevropských státech, ale držet se našich odrůd, třeba i jarního česneku (odrůdy Lumír,
Martin, Benátčan), který se dá sadit na jaře i na podzim. Důležitá je hloubka výsadby. U
zimní výsadby by měla být hloubka 6 až 8 cm. U jarních méně. Důležité je, aby pod
stroužkem nezůstala vzduchová bublina. Výšku sněhové pokrývky neovlivníme, ale v
případě holomrazu můžeme záhon přikrýt netkanou textilií. Naprosto zbytečné je provádět
postřik na porost fungicidy. Ty se aplikují v případě rzivosti na listech. To samé platí s
přihnojováním na půdu, může to kořínky poškozené rostliny úplně zničit. V případě sucha
je vhodné zavlažovat. Pokud to jde. Mě také uplynulá zima připravila o celou výsadbu
Záhorského nepaličáku, který jsem měl mnoho let. Ze 400 vysazených stroužků vyrostla
1/10, které na jaře vlivem sucha uhynuly.
Antonín Netopil
Volby do zastupitelstva Olomouckého kraje
Volby do zastupitelstva Olomouckého kraje se budou konat 12. a 13. října 2012
Volební místnost se nachází ve společenském sále obecního úřadu
je otevřena v pátek 12. října 2012 od 14:00 hod do 22:00 hod
a v sobotu 13. října 2012 od 8:00 hod do 14:00 hod

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 cesty v Dobrčicích, pohled od hospody ke
kapličce. Autor V. Hrbas z Beňova, namalováno v roce 1984. Obraz poskytla rodina Jaromíra Ostrčila, (první dům vpravo je
jejich původní dům, který již neexistuje).
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Obraz cesty v Dobrčicích, pohled od hospody ke kapličce. Autor V. Hrbas z Beňova, r. 1984.

