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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
s rokem 2012 jsme se rozloučili a slavnostně přivítali rok 2013. V tomto úvodníku
bychom rádi uvedli to nejdůležitější, co se doposud událo.
Na začátku roku byly podány 3 žádosti o dotace. První byla žádost o příspěvek na
vybavení zásahové jednotky SDH Dobrčice od Olomouckého kraje. Zde nám Olomoucký
kraj přidělil z celkové požadované částky 39 tis. Kč pouze 14 tis. Kč. Ale i za tyto finanční
prostředky jsme rádi, vždyť z obdržených 52 tis. Kč v minulém roce bylo nakonec pokryto
téměř vše, o co bylo požádáno.
Druhá žádost o dotace byla podána u Programu obnovy venkova Olomouckého kraje
na obnovu veřejného osvětlení v naší obci. Celkové náklady u této akce přesáhnou
600 tis. Kč, a tak případnou podporu ve výši 50 % bychom rádi uvítali. Zda nám dotaci
přidělí, bychom se měli dozvědět do konce dubna.
Poslední žádost o dotaci se týkala sanačních prací na kapličce v Dobrčicích. Žádost
byla podána v rámci 9. výzvy MAS – Partnerství Moštěnka. Z 34 předložených žádostí
o dotaci v rámci „Fische 2: Pestrý život u nás doma na venkově“ bylo podpořeno jen 15
projektů s celkovou výší podpory 7 308 tis. Kč. Projekt obce Dobrčice s žádanou
podporou ve výši přes 188 tis. Kč bohužel v tvrdé konkurenci ostatních projektů podporu
nezískal a umístil se na 24. místě. I přesto se budeme nadále snažit o získání dotace na
tento projekt v dalších výzvách.
V polovině února se začal připravovat Kloboukový bál. S povděkem kvitujeme, že se
na jeho uspořádání podílel jak klub seniorů, tak i někteří občané. Bál se opravdu vydařil
a atmosféra byla nezapomenutelná.
Dále bychom chtěli poděkovat všem, kteří si v době nemoci našeho zaměstnance pana
Antonína Navrátila uklízeli sníh před svými domy. Snažili jsme se zajistit odklizení sněhu,
ale jsme velice rádi, že i nadále mnozí občané si uklízí sníh před svými domy sami. Tímto
všem děkujeme.
Poslední věcí, o které bychom se rádi zmínili v tomto úvodníku, je řešení žádostí,
problémů a stížností na fungování obce a zastupitelstva na ulici, doma, popř. v jiných
zařízeních. Jistě všichni víme, že zprostředkované informace, které se k nám pokaždé
dostanou, mohou být zkreslené a nepravdivé a tím pádem těžko řešitelné. Proto bychom
vás chtěli požádat o řešení problémů a stížností přímo se starostkou obce nebo s některým
ze zastupitelů, a to v úřední hodiny, na veřejném zasedání, písemně nebo prostřednictvím
elektronické pošty.
Na závěr nám dovolte, abychom vám popřáli radostné a klidné prožití velikonočních
svátků a spoustu energie s přicházejícím jarem.
Zastupitelstvo obce Dobrčice

Z ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
Obecní zastupitelstvo na svém čtrnáctém zasedání dne 14. února 2013 řešilo tyto úkoly:
Vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 13. zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 29. listopadu 2012, zápis ze zasedání finančního výboru zastupitelstva
obce č. 1/2013 ze dne 8. února 2013, podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje
venkova na projekt „Sanační práce na kapličce v Dobrčicích“ a provedená rozpočtová
opatření č. 9/2012 ze dne 30. listopadu 2012 a č. 10/2012 ze dne 31. prosince 2012.
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Schválilo aktualizaci Programu obnovy obce Dobrčice na období 2009-2013, podání
žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje v roce 2013 v rámci
Programu obnovy venkova na akci „Obnova infrastruktury obce Dobrčice“ (oprava
veřejného osvětlení v obci), dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2 Realizace
místní rozvoje strategie Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013“.
Pověřilo starostku obce Ing. Petru Rozkošnou a zastupitele Ing. Marka Ostrčila, aby
v případě udělení dotace provedli do 31. května 2013 výběrové řízení na dodavatele
této zakázky (sanační práce na kapličce).
Zastupitelstvo řešilo v uplynulém období následující úkoly:
Zabezpečilo dne 7. ledna 2013 vylosování čtyř zájemců na samovýrobu dřeva
v Přestavlckém lese, celkem se losování zúčastnilo 27 zájemců.
Zpracovalo a odeslalo žádosti na tři dotace: příspěvek na vybavení zásahové jednotky
SDH, sanační práce na kapličce v Dobrčicích a oprava veřejného osvětlení v obci.
Starostka obce Petra Rozkošná se zúčastnila dne 9. února 2013 valné hromady
honebního společenství Dobrčice, Přestavlky, Stará Ves a dne 16. března 2013 výroční
členské schůze mysliveckého spolku Stará Ves. Místostarosta obce Jaroslav Chlapečka
se zúčastnil dne 3. ledna 2013 jednání k záležitostem hospodaření s Přestavlckým
lesem, dne 10. ledna 2013 jednání valné hromady MAS partnerství Moštěnka
v Dřevohosticích a tamtéž dne 4. února 2013 schůzky k varovnému a výstražnému
systému v obci. Zde také obec obdržela nově zpracovaný digitální povodňový plán
obce Dobrčice. Dne 28. února 2013 se zúčastnil zastupitel Marek Ostrčil v Kostelci
u Holešova prezentace žádosti o dotaci na sanační práce na kapličce.
Byl připraven návrh rozpočtu obce Dobrčice na rok 2013.
V měsíci říjnu zastupitelstvo schválilo obsah a vydání třetího letošního čísla
Dobrčických novin.
Zastupitelstvo obce se zabývalo přípravou kulturních a společenských akcí. Ve
spolupráci se spolky a občany se uskutečnilo pět kulturních a společenských akcí:
Ve čtvrtek 19. prosince 2012 uspořádal obecní úřad společně s klubem seniorů
vánoční koncert smíšeného pěveckého souboru VOKÁL z Přerova.
Silvestrovská vatra a ohňostroj na Kamenci
V sobotu 7. ledna 2013 Novoroční turnaj v ping-pongu
V pátek 15. ledna 2013 uspořádal sbor dobrovolných hasičů Hasičský bál
V pátek 8. března 2013 uspořádala Obec Dobrčice společně s klubem seniorů
Kloboukový bál
Děkujeme všem občanům a místním spolkům za pomoc při organizovaní akcí v naší
obci, které přispívají ke kulturnímu vyžití našich občanů.
Zastupitelstvo obce se zabývalo na svých pracovních schůzkách přípravou
14. zasedání zastupitelstva obce a běžnými provozními záležitostmi obce.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Ke dni 15. března 2013 má obec celkem 218 obyvatel:
110 mužů a 108 žen, z toho je 38 dětí do 15 let: 16 chlapců a 22 děvčat.
V letošním roce se narodily dvě děti: Julie Michálková a Bára Pavelková.
V prosinci minulého roku nás opustil pan Vojtěch Dohnal.
Letos se neodhlásil z trvalého pobytu v obci žádný občan, k pobytu se přihlásili tři občané.
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NOVODOBÁ HISTORIE DOBRČIC VII. (OD ROKU 1900)
...pokračování novodobé historie naší obce
Od roku 1939 bylo předáno psaní obecní kroniky řídícímu učiteli J. Hradilovi.
Slavnostní předání provedl starosta Josef Uherek. Na tomto místě je potřeba upozornit na
skutečnost, že po řídícím učiteli Hradilovi se dochovaly pouze zápisy z let 1960 – 1966.
Po těch zbývajících bylo marně pátráno mnoha členy zastupitelstva i bývalého MNV
Dobrčice. I kronikář František Ostrčilík navštívil osobně pozůstalé rodinné příslušníky
učitele Hradila několikrát, ale žádné písemnosti nebyly nalezeny. Do této doby se nenašel
ani jeden svědek, který by kdy viděl nějaké poznámky vztahujících se k těmto rokům.
Proto se zdá s největší pravděpodobností skutečnost, že zápisy nebyly vůbec vedeny,
zřejmě s ohledem na dobu okupace a poválečných let provázených významnými
politickými a společenskými změnami. Úplnou pravdu se zřejmě již nedozvíme.
S ohledem na tyto skutečnosti se dochovalo informací po roce 1938 jen velmi málo a jsou
útržkovité.
V lednu 1939 přijalo obecní zastupitelstvo závazek úrokování a umořování půjčky na
hasičskou stříkačku ve výši 26.000,- Kč (Okresní úřad neschválil rozpočet na nákup
stříkačky).
Na jaře 1939 bylo postaveno hasičské skladiště jako prozatímní zbrojnice ve školní
zahradě. Slavnostní svěcení nové hasičské stříkačky se uskutečnilo 29. června a na tuto
slavnost byli pozváni všichni rodáci obce.
15. března 1939 obsazují republiku jednotky německé armády. Po silnicích jedou
vpravo, do té doby se jezdilo vlevo. Jízda vpravo od té doby zůstává dodnes. Všechny
existující spolky jsou zrušeny. Je utvořeno „ Národní souručenství“, jeho předsedou se
stává Josef Uherek a „Národní jednota“, předsedou se stává Josef Kubík.
Počasí po celý rok 1939 bylo spíše deštivé a chladné a úrody velmi slabé.
Byla povolena výroba cihel Fr. Ostrčilíkovi. Bylo usneseno obsadit místo obecního
tajemníka a kronikáře (J. Hradil) za odměnu užívání 4 míry pole.
Dne 1. května 1940 bylo zavedeno noční telefonní spojení s Přerovem. Do školního
výboru byl zvolen Ladislav Matlocha za zemřelého Ludvíka Ostrčilíka. Do společné
správy lesů zvoleni Augustin Ostrčil a Florián Horák. Jako ošetřovatel býků byl zvolen
Antonín Nevařil, který zároveň bude vykonávat funkci obecního strážníka. 1. dubna 1941
odhlasován návrh na opravu cesty k rybníku a zavezení cesty v Ulici štěrkem. Rovněž
odhlasován návrh na opravu potoka a hráze rybníka.
Dne 18. července 1941 zavedena pracovní povinnost od 15 roků pro muže i ženy.
26. června 1942 schválena uzávěrka společné správy lesa, zakoupení mořícího bubnu na
obilí dle nařízení okresního úřadu a odvodnění pozemků pod křížem. Dne 18. září 1942
schváleno převzetí soukromé cesty od mostku k lesu od p. Štěpánky Šmejkalové
a Františka Slováka bez náhrady pod správu obce. Dne 28. prosince 1943 odhlasováno
vybírat dávku z nápojů ve výši 10% a zaveden poplatek ze psů ve výši 10,- Kč za psa.
Dne 10. května 1945 byla obnovena Československá republika. Dosavadní obecní
zastupitelstvo bylo rozpuštěno. Bylo rozhodnuto, že správu obecních věcí převezme
Národní výbor, který bude nově utvořen. Dne 17. května ustanoven nový Národní výbor
ve složení: Za protifašistický odboj František Ostrčilík, Jan Masařík, Stanislav Matlocha,
Maxmilián Svoboda a František Ostrčil. Za KSČ Josef Baláš, Bedřich Brada, Kristián
Kubíček a Alois Koleček. Dále pak Josef Motáň za národní socialisty, Augustin Ostrčil
zemědělec a bývalý starosta a Jar. Hradil bez politické příslušnosti.
... pokračování v příštím čísle
Roman Zbořil
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PŘEROVSKÉ POVSTÁNÍ A JEHO PRŮBĚH V NAŠÍ OBCI DOBRČICE
Letos bude již 68 let od ukončení druhé světové války. Každoročně si 1. května
připomínáme výročí Přerovského povstání v Přerově, na jeho průběhu se významně
podílela partyzánská skupina z Dobrčic.
Naše malá obec sehrála v tomto povstání velice významnou úlohu, jen stručně
připomeňme tehdejší události 1. května 1945. Vůbec nechceme hodnotit význam nebo
opodstatněnost Přerovského povstání, to ponechme historikům. Chceme jen připomenout
fakta a ta jsou, že 1. května 1945 v Přerově povstání proti Němcům proběhlo, došlo
k odzbrojení velkého množství německých vojáků, došlo na řadě míst i k ozbrojeným
bojům, povstání vázalo početné ozbrojené síly německých vojsk, značně zkomplikovalo
jejich ústup. Z pohledu naší obce je dalším faktem, že se do povstání zapojili i občané
Dobrčic. Neúspěch povstání zapříčinila pravděpodobně skutečnost, že na základě
zkreslených informací o německé kapitulaci vypuklo o dva až tři dny dříve.
Co se ale v ten den odehrálo v Dobrčicích. V naší malé vesničce nedošlo k žádným
veřejným projevům, přesto však můžeme Dobrčice označit z hlediska vedení ozbrojeného
boje za nejdůležitější centrum tehdejšího přerovského okresu. Dobrčice byly v pravém
slova smyslu partyzánská obec. Bylo zde sídlo IV. roty I. Československé partyzánské
brigády Jana Žižky, které velel poručík Voloďa Tolstoj, skupině se říkalo „Tolstoj“ a byla
složena z početné skupiny ruských zajatců, kterým se povedlo uprchnout z německého
zajetí, a českých partyzánů. Jejich operačním prostorem byl dobrčický a karlovický les.
1. května 1945 mezi osmou a jedenáctou hodinou se přesunulo patnáct partyzánů
4. roty z Dobrčic do Přerova do Ztracené ulice do domu č.p. 26. Následně zaujali pozice
na Moštěnské a Želátovské ulici. Další skupina deseti partyzánů se přesunula kolem oběda
z Dobrčic do Horní Moštěnice. Obě dvě skupiny začaly odzbrojovat ustupující německé
vojáky a vyzbrojovaly ukořistěnými zbraněmi přerovské a moštěnské občany. Později se
Němci začali bránit a na Želátovské ulici a v Horní Moštěnici se strhly boje.
Na Želátovské ulici byl těžce raněn Voloďa Sedych. Při střelbě u mostu přes Moštěnku
zůstal ležet těžce raněný dobrčický partyzán Jan Masařík. Němci jej zajali a v bezvládném
stavu jej připoutali k chladiči auta, aby se tak při dalším postupu kryli. Dovezli ho až
na okraj Přerova, zde ho postavili ke zdi a popravili. Statečný dobrčák ale nezemřel ihned,
přestože byl zasažen sedmi střelami. Byl převezen občany do nemocnice, kde teprve
9. května skonal.
Po potlačení povstání ve večerních hodinách partyzáni ustoupili. V následujících
dnech nastala krutá odplata Němců – zatýkání, výslechy, mučení a popravy. Na střelnici
v Lazcích bylo popraveno 21 přerovských občanů. Naštěstí Němci tušili vlastní porážku
a jejich kvapný ústup a starost o vlastní kůži zamezil dalším perzekucím na obyvatelstvu.
Partyzánský oddíl poručíka Tolstého při povstání ukořistil od Němců 134 pušek,
67 pistolí, 150 ručních granátů, 8 nákladních aut a 5 osobních, 4 kulomety a 18 samopalů.
Zatímco auta zůstala pro partyzány po ústupu nepoužitelná, všechny zbraně si rozebrali
lidé, určité množství bylo ukryto a později partyzánskými pomocníky přemístěno
do Dobrčic.
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Pomník obětem druhé světové války
v parčíku na točně

Pamětní deska Janu
Masaříkovi oběti
přerovského povstání
na pomníčku u kapličky

Připomeňme si povstání v osobních vzpomínkách přímého účastníka a člena
partyzánské skupiny Františka Ostrčilíka, tak jak to zaznamenal v několika svých
zápiscích:

Odbojovou činnost jsem začal na podzim 1939 s Janem Masaříkem. Tehdejší činnost
odpovídala prvním rokům války a spočívala ve vyhledávání vhodných osob ochotných
aktivně bojovat proti okupantům. V první polovině roku 1940 sešli jsme se v domě
u Fr. Ostrčila (č. 75). Měl vlastní domek, byl svobodný a zanícený bojovník za svobodu.
Zde se konala většina schůzek skupiny. Zakládající členové byli: Dvorský Rudolf, Hrubý
Jan, Masařík Jan, Matlocha Stanislav, Ostrčil Augustin, Ostrčil František, Ostrčilík
František, Svoboda Maxmilián a Slovák Augustin. Hlasy všech přítomných jsem byl zvolen
velitelem skupiny. V prvních letech války jsme se soustředili hlavně na rozhazování letáků,
psaní protihitlerovských hesel, sabotážím elektrického a telefonního vedení a rozhazování
hřebíků nastrkaných do kusů lepenky na silnici. Letáky jsme tiskli na hektogramové mase,
kterou nám dodával drogista Bohumil Jordán z Přerova. Sabotáže na vedení se prováděly
většinou na trase St. Ves – Přerov, nejprve jen zakládající členové z Dobrčic, později také
členové ze St. Vsi, Přestavlk, Říkovic a Lověšic. Na dráze jsme popisovali vagony hesly
a přelepovali určující lístky. Tato na první pohled nepatrná činnost někdy dokázala
Němcům pořádně zamotat hlavy. V srpnu 1941 byla vysazena u Velkých Karlovic
vyškolená skupina parašutistů, mezi nimi také Josef Vodička, který se na podzim ukrýval
v Dobrčicích u své tety Aloisie Škňouřilové a u Jana Masaříka. Vodička byl určen
k zakládání buněk na našem území a byl vyškolen ve zvláštním oddíle generála L. Svobody
v Sovětském svazu. V letech 1942 – 1943 se podařilo založit odbojové skupiny v okolních
obcích. Vedoucími byli v Beňově L. Petřík a O. Smékal, v Karlovicích Karel Voltner
a Jindřich Tkadlčík, v Přestavlkách F. Pokorný a F. Dvorský a ve St. Vsi Josef Možíš.
Koncem léta 1943 jsem navázal styk s Vojtěchem Hermanem, který pro nás dělal velmi
cenné služby. Byla to přeprava vedoucích RSI (Rudá slovanská internacionála) autem
do Dobrčic a rozvoz letáků. Prostřednictvím V. Hermana byla naše skupina ve spojení
se skupinou JURAJ na Tršicku. Koncem roku 1944 do skupiny přišel Josef Dolák a ruští
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partyzáni Tolstoj, Sedych a Tichonov. Josef Dolák mi sdělil, že byl pověřen mjr.Murzinem,
abychom z naší skupiny utvořili partyzánskou jednotku přímo napojenou na I. čsl.
partyzánskou brigádu Jana Žižky. Jednotka byla utvořena a velitelem se stal Vl.Tolstoj.
Vznikla tak nová skupina „TOLSTOJ“, složená s českých i ruských partyzánů. Byla dobře
vyzbrojena a tak se do konce války již všechny akce konaly výhradně se zbraní v ruce.
Skupina měnila místo pobytu, převážně však byla v Dobrčicích a Karlovicích, částečně
působila v Hostýnských horách. V Dobrčicích byli partyzáni ubytováni v rodinách Josefa
Baláše, Jana Masaříka, Fr. Ostrčila a Fr. Ostrčilíka. U Jana Masaříka byl vybudován
velmi dokonalý kryt, v něm byli ukryti ruští partyzáni, když 7. května obsadili Němci
vesnici. Od konce roku 1944 byli partyzáni ukrývání v mnoha různých domech, v té době
spolupracovala s partyzány již velká část občanů.

Informaci o povstání v Přerově do Dobrčic přinesl Vojtěch Herman, který přijel
nákladním autem kolem 9:00 hodin ráno. Povstání vypuklo předčasně, bylo plánováno, ale
mělo vypuknout o dva až tři dny později. Okamžitě jsem svolal všechny chlapce a během
několika chvil jsme vyrazili do Přerova. Vezli jsme samopaly, pistole, ruční granáty
a zásobníky. Než jsme vyjeli, odeslal jsem spojky do Karlovic, Beňova, Staré Vsi, Přestavlk
a Lověšic, aby se členové okamžitě plně vyzbrojeni dostavili do Přerova. V H. Moštěnici
se zařídilo vše potřebné cestou. Zde jsme odzbrojili dva německé vojáky. Další dva Němce
jsme odzbrojili v prostoru U kapličky naproti horní hospody. Od Holešova jsme spatřili
osobní vůz se čtyřmi Němci, byli to nějací důstojníci. Zamířili jsme na ně a vyzvali, aby
se vzdali. Pochopili zřejmě, že jsou v nebezpečí, bleskově se otočili a přestože jsme na ně
vypálili několik ran, ujeli. To byla asi naše první hrubá chyba, že jsme je nechali ujet, oni
zřejmě zalarmovali první velké posily v oblasti Holešova. V Přerově nás čekal zástupce
velitele brigády Jana Žižky Petr Šimek (krycí jméno JAVOR) v uniformě čs. důstojníka.
Obsadili jsme výpadovku na Šířavě a dům holiče Serka na rohu Ztracené ulice. Zde jsme
odzbrojili početnou skupinu německých a maďarských vojáků. Vzdávali se houfně a bez
odporu a odevzdávali zbraně i munici. Maďarských ručních granátů jsme zabavili celé
stovky. Zabavili jsme i mnoho vozidel, kterými jsme zatarasili cestu od H. Moštěnice
a přemístili jsme se do Želátovské ulice. Část skupiny odjela nákladním autem
do Moštěnice. Auto řídil Vojtěch Herman. V Želátovské se kolem naší skupiny
nahromadila velká spousta lidí. Každý chtěl střílet na Němce. Vzpomínám si, jak za mnou
přišel asi patnáctiletý chlapec s puškou a prosil, abych ho naučil nabíjet a střílet, další asi
třináctiletý totéž žádal s loveckou dvouhlavňovou brokovnicí. Další velmi mladý chlapec
přišel s plnými kapsami a rukama granátů. Bylo to obrovské spontánní nadšení
a s odstupem času se divím, že nedošlo k nějakému neštěstí. Do Želátovské jsem šel
na rozkaz „JAVORA“, ale z naší skupiny byl se mnou jen Václav Kašpárek. Ostatní byli
buď v Moštěnici, nebo už na Želátovské. Na silnici od Moštěnice jsme nechali jen hlídky,
kdyby se blížili Němci. Jinak na Šířavě byl klid. Zato na Želátovské bylo hotové peklo.
Střílelo se z obou stran ulice. Postavil jsem se s Václavem Kašpárkem do vchodu
zvěrolékaře Běhala a pekaře Tenciána. Sypal se na nás úplný déšť střel. Vešel jsem
do domu, ve světnici byla spousta skla, všechno bylo rozstříleno. V kuchyni byly dvě starší
ženy a modlily se. Vešel nějaký mladík, který mi řekl, že JAVOR šel vyjednávat s Němci,
kteří přijížděli od Bystřice, aby se vzdali. Ti řekli, že jejich kapitulace je samopal.
Kupodivu ale nechali Javora i se dvěma partyzány odejít. Zatím přijížděla od Želátovic
celá kolona nákladních aut plně obsazená Němci. Obrovská přesila po zuby ozbrojených
Němců nastoupila proti nám. Proti takové přesile bojovat bylo sebevraždou. Přesto jsme
bojovali do posledního náboje. Mezitím po Šířavě přijížděly německé posily z Holešova.
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Na jejich čele bylo nákladní auto a na trojnožce těžký kulomet. Zahájili jsme na auto
palbu. Jeden Němec padl a jeden byl vážně raněn. My už jsme neměli střelivo tak jsme
házeli granáty. Auto se dalo na ústup. Chlapec vedle mě dostal zásah do pravé strany
hrudníku. Na protější straně střílel Sedych. Dostal zásah, který mu urazil zásobník
samopalu i s kusem ruky. Podařilo se nám ho dostat do nemocnice. Protože mluvil rusky,
snadno by se prozradil, proto jsme ho po ošetření odvezli do Kozlovic. Tam ho jezdily
ošetřovat dvě sestry. Přes veškerou snahu po několika dnech zemřel. V odpoledních
hodinách již přijížděly tanky a povstání nemilosrdně likvidovaly. Skupina, která odjela
do Moštěnice, narazila na velké posily Němců od Holešova. Došlo k nerovnému boji, při
kterém byl těžce raněn Jan Masařík, byl hozen na blatník německého vojenského auta
a dovezen do Přerova. Tam ho Němci postavili ke zdi a vypálili do něho dávku ze
samopalu. V domnění, že je mrtev, ho nechali ležet. Byl dopraven do nemocnice.
Navštěvoval jsem ho až do jeho smrti. Měl v těle hodně ran, ustřeleného kus hrdla
a nebezpečný průstřel kolem srdce. Lékař mi tehdy řekl, že se ho podaří zachránit, pokud
právě tato rána nezpůsobí komplikace. Bohužel se jeho život nepodařilo lékařům
zachránit. Byl jsem u něho, když umíral a byl do posledních chvil při plném vědomí.
Ostatní z této skupiny ustoupili přes hřbitov směrem k Přerovu. V té době hořelo
přednádraží, kde tvrdě bojovala skupina z Lověšic. Oheň bylo vidět dlouho do noci. I tato
skupina neměla šanci proti obrovské přesile a musela ustoupit. Dva členové padli. Skupina
se přesunula do Dobrčic. Postaral jsem se o jejich ubytování. Až do osvobození měli
v Dobrčicích vše potřebné. V tomto případě se významně o pomoc zasloužila rodina
Pumprlova. Na konci dne bylo povstání potlačeno, tanky projížděly městem a Němci čistili
ulice. Přímo z naší skupiny jsme měli dva mrtvé (tehdy ještě těžce raněné). Zbraně se nám
podařilo ukrýt. Část odnesli samotní partyzáni, ostatní na druhý den odvezly členky
skupiny Anna Balášová a Marta Masaříková v dětském kočárku. Kolik padlo Němců,
nevím, ale bylo jich hodně. Bojovali jsme proti mnohonásobné přesile a tankům jen
puškami, samopaly a granáty, ale statečně. Naše skupina z Dobrčic nastoupila jako jeden
muž okamžitě. Spojky fungovaly bleskově a členové z okolních obcí byli ve zbrani
a na místě včas. Boje jsme sváděli na jižní straně Přerova a částečně v Moštěnici
a u Lověšic na přednádraží. Přímých bojů se ale zúčastnili i desítky lidí, kteří nebyli nikde
odbojově organizovaní a k boji je přiměla spontánnost a nadšení. Bojovalo se samozřejmě
i na jiných místech Přerova.

V neděli 7. května 1945 unikla naše obec jen se štěstím osudu Lidic. Den předtím,
v sobotu, zajišťovali Němci místnosti v několika domech pro ubytování dělostřelecké
baterie. Ale v noci, za vydatného deště, vesnici doslova zaplavily spousty německých
vojáků. Celou noc se ozýval rachot vozidel a dusot koňských kopyt. Teprve ráno byl vidět
rozsah nevítané návštěvy. Celá vesnice byla plná vojska a v každém domě bylo ubytováno
hned několik vojáků, v průjezdech a stodolách koně a vozy plné munice. Situace byla
kritická, v některých domech byli ukryti ruští partyzáni a současně němečtí vojáci.
Německý velitel upozornil starostu: „ Mám informace, že v okolí jsou partyzáni, stane-li
se něco, bude vesnice vypálena a všichni muži postříleni.“ Všichni muži nad 16 let byli
obecním bubnem svoláni do místního hostince. Všechny dveře byly uzamčeny a střeženy
ozbrojenými hlídkami. Než došlo k vyhlášení rozkazu, poslal mi starosta přesné znění této
zprávy. Okamžitě jsem musel opustit obec, abych varoval chlapce, kteří se měli v noci
vrátit plně ozbrojeni do Dobrčic, kde bylo tehdy stanoviště části skupiny. Jakmile jsem
opustil obec (polní cestou k Beňovu), ocitl jsem se v palbě německých hlídek umístěných
v lesním svahu nad rybníkem. Když byla střelba velmi ostrá, lehl jsem do mělkého příkopu
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kolem cesty a plížením jsem se dostal až na horizont. Cesta k Beňovu byla již z kopce a byl
jsem tak z dohledu hlídek. Potkal jsem ještě dva vojáky na koních, ale nechali mne bez
povšimnutí. Do Beňova jsem se dostal pozdě odpoledne. Šel jsem k Otakaru Smékalovi.
Bylo u něho ubytováno 6 německých vojáků. S Otakarem jsem prohlížel katalog psů
a přitom jsem mu pověděl o situaci v Dobrčicích. Němci byli po mém příchodu velmi
nervózní. Rozmlouvali nad mapou a několikrát vyslovili slovo partyzán. Někteří z nich
začali nosit do kuchyně zbraně, munici a několik pancéřových pěstí. Paní Smékalová
se úplně chvěla a říkala, že Němci tuší, že jsem partyzán. S katalogem v ruce
a rozmlouvaje o psech jsem opustil dům. Pozdě večer jsem se setkal s partyzány, kteří
se vraceli z akce. Byli to Fr. Baláš, V. Herman a Jan Ohera. Varoval jsem je podrobně
o situaci v Dobrčicích. Němci měli obsazené Dobrčice ze všech stran. Na svahu v lese nad
rybníkem měli kulometná hnízda a kontrolovali cesty do Beňova a do Karlovic. Na kopci
k Přestavlkám měli postavena děla a kontrolovali cestu od Hulína do Přerova. Druhého
dne před polednem se objevil nad potokem ruský letoun a vybuchlo několik granátů.
Němci se spěšně stáhli z okolí do vesnice a odpoledne odjeli směrem na Přerov. Muži
z hostince byli propuštěni.
Celá činnost partyzánské skupiny v Dobrčicích byla daleko obsáhlejší a na její vylíčení
by asi nestačilo celé vydání novin. Tento článek měl ve své stručnosti připomenout
události té doby a zapojení partyzánů z Dobrčic do povstání v Přerově, a v neposlední řadě
tichou vzpomínku na všechny prosté občany, kteří, ač nebyli přímo na frontové linii,
v zázemí riskovali své životy v boji za svobodu a mnozí je za ni i položili.
dle dostupných informací připravili Roman Zbořil a Jaroslav Chlapečka
V příštím čísle novin chceme zveřejnit další vzpomínky dobrčických seniorů, kteří
zažili události Přerovského povstání v naší obci. Předem děkujeme za vzácné vzpomínky.

INFORMACE A ZAJÍMAVOSTI
Kontejner na biologický odpad bude letos k dispozici na točně od 13. dubna 2013.
Zájemci o kompost si stále mohou bezplatně kompost odebrat na točně.
Kontejner na velký domovní odpad bude přistaven na parkovišti před hospodou
„Na tvrzi“ od pátku 19. dubna do neděle 21. dubna 2013.
Podzimní termín přistavení kontejneru plánujeme na měsíc září 2013.
Sběr nebezpečného odpadu v naší obci bude uskutečněn dne 27. dubna 2013
na parkovišti před hospodou „ Na tvrzi“ od 12:15 do 12:40 hod podrobnosti v letáku.
V minulém roce byl v obci instalován nový výstražný systém, který slouží také jako
veřejný rozhlas. Za tu dobu se sešlo několik stížností na jeho fungování, zejména na
jeho špatnou slyšitelnost. Upozorňujeme, že pokud se problém s hlasitostí týká těch,
kteří rozhlas neslyší z důvodu zavřených oken a přitom je před jejich domem rozhlas
dobře slyšet, pak je řešení v těchto případech téměř nemožné.
Abychom ověřili tyto stížnosti, provedeme v sobotu 13. dubna ve 14:00 zkoušku
rozhlasu, při které budeme procházet celou obcí, abychom zjistili, zda je rozhlas
dostatečně slyšet. Žádáme vás v této souvislosti o spolupráci. Bude opakována 1 píseň
několikrát a pokud nebude slyšitelnost uspokojivá, poznamenejte si prosím, kdy a jak
se situace změnila k lepšímu i horšímu. Na základě výsledků pak budeme moci provést
úpravu hlasitosti reproduktorů či samotného vysílání. Děkujeme za spolupráci.
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Zároveň si vás dovolujeme upozornit, že veškeré důležité informace jsou vyvěšeny
na úřední desce, elektronické úřední desce, popř. na internetových stránkách obce.
Novinky si lze také nechat zasílat na vaše e-mailové adresy. S nastavením zasílání
novinek vám rádi poradíme (obraťte se na Marka Ostrčila, Dobrčice 72, 776 860 292).
Zájemci si mohou také zakoupit vlastní přenosné přijímací zařízení (vypadá jak
mobilní telefon) jeho cena se však pohybuje kolem 1 500,- Kč.
Ti z občanů, kteří se přihlásili o vstupenky na divadelní představení v Horní Moštěnici,
budou začátkem května informováni o odjezdu autobusu na představení. Pokud má
někdo vstupenky zakoupeny samostatně, může autobusovou dopravu také využít.
Doprava na divadelní představení je zdarma.
Upozorňujeme občany, že s jarním počasím přichází zvýšený výskyt požárů
související s úklidem a jinými aktivitami na zahrádkách a kolem domů – pálení
biologického odpadu ze zahrádek (např. listí, trávy, větví). Ačkoliv zákon tyto činnosti
nezakazuje, pálení ve volném prostranství je nutné předem hlásit na operační středisko
Hasičského záchranného sboru. Pálení plastů, gum a jiných podobných materiálů je
zákonem zakázáno. Plošné vypalování porostů je také striktně zakázano. Pokuta pro
fyzické osoby může dosahovat výše 25 000,- Kč, u právnických osob a fyzických
podnikajících osob to pak může být až 500 000,- Kč.

VELIKONOCE JSOU NEJVĚTŠÍ KŘESŤANSKÉ SVÁTKY
Letos je budeme slavit na přelomu března a dubna - 31. března a 1. dubna.
Velikonocům předchází čtyřicetidenní postní doba, která začíná popeleční středou, tento
den kněz v kostele před mší svatou světí popel z jívy (kočiček z minulého roku z květné
neděle) a uděluje popelec (křížkem na čelo) všem účastníkům. Neděle se do postních dnů
nepočítají.
Svatý týden začíná Květnou nedělí. Další významný den je Zelený čtvrtek, den kdy
se Ježíš loučí s apoštoly – poslední večeře a pak je v Getsemanské zahradě zrazen Jidášem
a vydán do rukou vojáků.
Velký pátek je dnem umučení, ukřižování a smrti Ježíše Krista, v tento den se drží
přísný půst od masa.
Bílá sobota je dnem modliteb u Kristova hrobu. Slavnost Zmrtvýchvstání - vigilie
začíná v noci ze soboty na neděli.
Neděle a pondělí velikonoční se slaví dle tradic.
Anna Špíšková

JE NUTNÉ TŘÍDIT I VZDUCH?
Třídění odpadů v ČR se v posledních letech čím dál víc rozšiřuje a většina občanů si
uvědomuje, že i oni mohou tímto způsobem přispět k tomu, aby i generace našich dětí a
jejich dětí mohly přece jen trošku lépe žít. Určitě budete mnozí z vás se mnou souhlasit,
když řeknu, že třídění odpadů není zas až tak složité a přitom má své opodstatnění.
Vytříděný odpad nekončí (tedy aspoň ve většině případů) na skládkách komunálních
odpadů. Ba co víc je dále využíván k další výrobě. Je tedy recyklován. Není to sice
zadarmo, i ta recyklace stojí nějaké peníze, ale je lepší, když se z použitých PET lahví
vyrobí třeba zahradní nábytek, popelnice, plot, tepelná izolace na zateplení domů a jiné
užitečné věci, než aby byla odvezena na skládku, kde bude spolu s ostatním odpadem
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nakonec zahrnuta hlínou a jednou za mnoho desítek až stovky let se rozloží. Tohle
pochopitelně platí jak pro plasty, tak i další recyklovatelné suroviny – papír, sklo, kovy či
např. oblečení. Prostě když třídíme, tak s vědomím, že vytříděný materiál bude dál
využitý.
Jak jsem již také naznačil, tak recyklace není zadarmo. Náklady s tím spojené zahrnují
zejména zpracování vytříděného odpadu, ale také dopravu těchto surovin na další
zpracování. K tomu, aby byla cena dopravy co nejnižší, je nutné, aby byly tyto suroviny
dopravovány co nejefektivněji, tedy co největší množství při jedné jízdě a zde bych řekl,
že i naše vesnice má velké rezervy. Zkuste se někdy podívat, jak je zaplněn kontejner
na plasty nebo papír. Ano, mnozí budou okamžitě říkat, že je často plný. To souhlasím, ale
je plný vzduchu. Vyhazovat PET lahve nebo plastové kyblíky tak, jak si je člověk koupí
v obchodě a uzavřené, je strašné plýtvání místem – TŘÍDÍME VZDUCH. Když pak
přijede sběrné vozidlo, tak se vysype z kontejneru VZDUCH a protože se platí za počet
vysypání, tak se PLATÍ I ZA VZDUCH. Podobně je tomu i u papíru, kdy např. nevhodně
poskládaná krabice zabere hodně místa a přitom se tam mohl uložit ještě další balík
novinového papíru. Nechci na vás apelovat s tím, že byste měli rozbíjet sklenice před
vhozením do kontejneru na sklo.
Chci vás ale všechny požádat, abyste při třídění brali ohled i na to, že třídit VZDUCH
opravdu nepotřebujeme. Víka papírových krabic se snažte rozlepovat tak, aby se krabice
daly složit. PET lahve pořádně sešlapujte, nebo je srolujte a pak zatáhněte víčko, aby se
nemohly opět nafouknout. Plastové kyblíky je nejlepší
pošlapat, nebo je zaplnit dalšími plasty a tak využít místo.
Pokud vhazujete plasty do kontejneru v taškách, tak ty
nejdříve vysypte. Mezi napěchovanými taškami zbývá opět
mnoho nevyužitého místa. Jiné plastové výrobky se snažte
uložit do kontejneru tak, aby zabíraly co nejméně úložného
prostoru.
Mnozí z vás mi budou rádi oponovat, že se snaží třídit
BEZ VZDUCHU, ale opravdu bych tento článek nepsal,
kdyby to tak dělali všichni. Je třeba si uvědomit, že drahý
RECYKLOVANÝ VZDUCH se promítá i do poplatku za
svoz odpadů a ten platí každý z nás. Snažme se třídit
trošku lépe, jsou v tom koneckonců peníze nás všech.
Marek Ostrčil
ZÁPISKY Z POKLADNÍ KNIHY SDH DOBRČICE
Kniha pokladní v letech 1946 až 1950 opět nebyla nikterak bohatá na zajímavé zápisy.
Sbor jako takový byl již dobře vybaven a lidé se více soustředili na poválečnou obnovu.
V letech 1946 a 1947 se hrála v prosinci divadelní představení. V dalších letech se již
hraní divadla v Knize pokladní neobjevilo. Hraní divadelních představení tedy
pravděpodobně skončilo. V únoru 1946 sbor vybral 3 545,- Kčs ve sbírce občanů na
potřeby sboru. V únoru 1948 bylo při masopustu vybráno celkem 1 400,- Kčs. Rok 1949 je
v Knize pokladní charakteristický zejména zápisy o zaplaceném pojistném. Ze
zajímavějších vydání se tu pak objevuje nákup 60 l benzinu a 3 l oleje za 825,- Kčs. Obec
přispěla hasičům na činnost 2 500,- Kčs. V červnu 1950 se konalo v Dobrčicích okrskové
hasičské cvičení, při kterém sbor utržil 16 350,- Kčs a náklady činily 10 277,- Kčs.
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V roce 1951 sbor zakoupil nové hasičské auto. Na koupi vynaložil veškeré své
finanční prostředky a k tomu si musel sbor půjčit ještě od občanů. Za auto dle Knihy
pokladní sbor zaplatil 46 000,- Kčs. Z toho 25 000,- Kčs si vypůjčil od občanů a 10 500,Kčs se vybralo ve sbírce občanů. Na konci roku 1951 sbor končil s dluhem v pokladně
1 409,- Kčs a s dluhem 19 000,- Kčs k občanům Dobrčic. V roce 1952 proběhla opět
sbírka při masopustu a po vesnici se vybralo 3 165,- Kčs. Na únorovém plese se utržilo
8 470,- Kčs a náklady činily 4 580,- Kčs (z toho 2 950,- Kčs stála kapela). V červnu 1952
se uskutečnilo v Dobrčicích opět okrskové cvičení spojené s večerní zábavou. Ačkoliv
tržby dosáhly 9 045,- Kčs, sbor celkem na cvičení prodělal, protože náklady činily 9 661,Kčs. Sbor také splatil 2 000,- Kčs z dluhu občanům. 1. června 1953 došlo k měnové
reformě a tak ze zůstatku 766,- Kčs ve staré měně se rázem stalo 15,32 Kčs měny nové.
Kurzem 50:1 se přepočítal i dluh, který původně činil 17 000,- Kčs a po reformě to bylo
340,- Kčs. Protože si sbor ještě téhož roku koupil razítko v ceně 15,- Kčs, na konci roku
1953 byl účet SDH Dobrčice uzavřen s částkou 32 haléřů v pokladně a dluhem 340,- Kčs.
… pokračování v příštím čísle
hospodář SDH Dobrčice Marek Ostrčil

ODKANALIZOVNÍ

OBCE DOBRČICE – TECHNICKO-EKONOMICKÁ

STUDIE
Vážení občané,
v loňském roce Zastupitelstvo obce Dobrčice schválilo vypracování technickoekonomické studie na odkanalizování obce Dobrčice. Společnost VISSO z Olomouce
počátkem tohoto roku studii odevzdala. Cílem studie bylo posoudit schůdnost a finanční
stránku vybudování nové kanalizace tak, jak je navržena v územním plánu, kde je
navržená kanalizace vedena převážně přes pozemky ve vlastnictví Obce Dobrčice. Studie
neřeší podrobně všechny technické detaily jako přesné vedení kanalizace, umístění
přípojek k uživatelům, atd.
Věříme, že včasnou diskusí s občany a znalostí jejich připomínek a námětů, můžeme
do budoucna pomoci těm zastupitelům, kteří o případném vybudování nové kanalizace
budou rozhodovat. Víme, že současná varianta bude mít své zastánce i odpůrce, tak jako
tomu bylo u variant minulých. Každopádně bez smysluplné diskuse nelze o zbudování
nové kanalizace uvažovat. Proto si vás dovolujeme pozvat na informativní schůzku, na
které bychom vám rádi vypracovanou studii představili a zároveň tak zahájili diskusi nad
tímto problémem. Zároveň si rádi vyslechneme vaše připomínky a snad i odpovíme na
případné dotazy. Setkání se uskuteční v pondělí 29. dubna 2013 od 18:00 hodin v sále
OÚ Dobrčice. Těšíme se na vaši účast.
Zastupitelstvo obce Dobrčice

VALNÁ HROMADA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DOBRČICE
15. ledna 2012 se uskutečnila výroční valná schůze členů SDH Dobrčice. V úvodu
schůze starosta hasičů br. Josef Ostrčil přivítal hosty z Klubu seniorů obce Dobrčice a
zastupitelstva obce. Br. Pavel Skácelík poté ve správě o činnosti sboru shrnul všechny
důležité události, ke kterým došlo v průběhu uplynulého roku. Zejména se věnoval
sportovním výkonům družstvu SDH a kulturnímu životu hasičů.
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V roce 2012 SDH pořádal v Dobrčicích okrskové závody, které se i přes nepřízeň
počasí vydařily a družstvo SDH Dobrčice již podruhé v řadě zvítězilo. Na okresních
závodech pak obsadili hasiči z Dobrčic 10. příčku. Hasiči se také poprvé účastnili závodu
Radslavská přilba, která má za cíl odzkoušet nejen znalosti hasičů, ale také sehranost,
vytrvalost a odhodlanost celého družstva v průběhu plnění několika náročných úkolů
v průběhu jedné noci. Dále se hasiči zúčastnili nočních závodů v Beňově, Memoriálu
Františka Vrány v Horní Moštěnici a také netradičních závodů v Říkovicích.
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Hasiči také přispěli ke kulturnímu životu v obci. Uspořádali v lednu Hasičský bál,
v únoru proběhl ve spolupráci s Klubem seniorů masopust. V červnu sbor organizoval
Dětský den.

Sbor prostřednictvím svého starosty poděkoval Klubu seniorů, jehož členové pomohli
při organizaci Dětského dne, kdy probíhaly zároveň okresní závody v hasičském sportu,
kterých se družstvo SDH Dobrčice účastnilo. Sbor poděkoval obci za podporu SDH
Dobrčice a za vybavování JSDH, která získala na základě dotací Olomouckého kraje s 50
% účastí Obce Dobrčice nové zásahové obleky, pracovní stejnokroje, kalové čerpadlo,
žebřík, rukavice, svítilny a „broďáky“ (kalhoty do vody).
Celkově se rok 2012 pro SDH Dobrčice vydařil a přejme si co nejvíce úspěchů a co
nejméně skutečných zásahů. A pokud už ty zásahy budou, tak ať proběhnou co nejlépe
a ať se všichni členové JSDH vrací zdraví ke svým rodinám.
SDH Dobrčice

KLUB SENIORŮ
Dne 8. ledna 2013 pozval klub seniorů k posezení členy zastupitelstva obce a vedení
sboru dobrovolných hasičů. Klub seniorů poděkoval obci za podporu činnosti jejich spolku
a za spolupráci a pomoc SDH Dobrčice při organizování společných akcí pro občany
Dobrčic a členy klubu seniorů. V neformální diskusi se probíraly uskutečněné akce
v minulém roce a klub seniorů přislíbil pomoc při organizování kulturních, sportovních a
společenských akcí v roce 2013 v obci.
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PRVNÍ PŘÍMÉ VOLBY PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
V měsíci lednu 2013 proběhly v naší republice historicky první přímé volby prezidenta
republiky, ve kterých byl zvolen novým prezidentem na období následujících pět let
MILOŠ ZEMAN
První kolo voleb ve dnech 11. a 12. ledna 2013. Celkový počet osob zapsaných do
seznamu voličů – 171, vydané úřední obálky – 104, tj. volební účast 60,82 %.

Druhé kolo voleb ve dnech 25. a 26. ledna 2013. Celkový počet osob zapsaných do
seznamu voličů – 172, vydané úřední obálky – 97, tj. volební účast 56,4 %.
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KULTURA
KONCERT SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO SBORU VOKÁL Z PŘEROVA

Dne 19. prosince 2012 uspořádala Obec Dobrčice s klubem seniorů již tradičně koncert
smíšeného pěveckého sboru Vokál z Přerova. Sbor svým vystoupením navodil příjemnou
vánoční atmosféru a hezký kulturní zážitek všem přítomným.
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VATRA A NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ NA „KAMENCI“

V poslední den roku se již tradičně schází občané Dobrčic na Kamenci, kde při vatře a
ohňostroji vítají nový rok.

NOVOROČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENIE
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V sobotu 5. ledna 2013 se uskutečnil již třetí ročník Novoročního turnaje v ping-pongu
obce Dobrčice, který se stal pokračovatelem Vánočních turnajů. Letošního turnaje se
zúčastnilo celkem 10 soutěžících – 5 v kategorii děti a 5 v kategorii muži. Je nám líto, že
žádné ženy se letos do soutěže nezapojily, ale doufáme, že tomu již příští rok tak nebude.
Všem výhercům ještě jednou gratulujeme a věříme, že i příští rok se utkají o putovní pohár
obce Dobrčice. Výsledky z letošního ročníku jsou uvedeny v tabulce:
Umístění
Kategorie Děti
Kategorie Muži
1.
Adam Franke
Radek Bělunek ml.
2.
Marek Drtil
Radek Bělunek st.
3.
Tomáš Jurčík
David Franke
4.
Daniel Bělunek
Lukáš Jurčík
5.
Karolína Drtilová
Marek Ostrčil
Protože v minulých letech se Velikonoční ping-pongový turnaj netěšil moc velké
účasti a velikonoční svátky jsou poměrně krátké, rozhodli jsme se, že ho již pořádat
nebudeme. Pro další roky se tedy budeme soustředit pouze na novoroční turnaje.

BÁL SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V pátek 18. ledna 2013 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Dobrčice Hasičský bál.
Kvůli zdravotním problémům vedoucího kapely Rytmix, hrála na bále narychlo
domluvená kapela Efekt z Olomouce, která naštěstí kapelu Rytmix dobře zastoupila.
Zábava byla výborná a i přes o něco menší účast oproti létům minulým. Věříme, že se
všichni dobře bavili a že se zúčastní i bálu v příštím roce. Děkujeme také všem
sponzorům, kteří nám přispěli drobným darem do tomboly.

MASOPUSTNÍ PRŮVOD V DOBRČICÍCH

V sobotu 9. února 2013 procházel naší obcí masopustní průvod, u každého domu se
zastavil a za doprovodu dechové kapely si hospodyně domu zatančili s medvědem.
Pohoštění masek bylo u každého stavení bohaté a je jen správně, že se stále objevují
tradiční pamlsky jako koblížky, boží milosti a neodmyslitelná slivovice. Doufáme, že
organizátoři masopustního průvodu v příštím roce zařadí i tradiční masky, např. koně,
smrtku, …, které by v tradičním průvodu neměly chybět.
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SLIVKOKOŠT V „HOSPODĚ NA TVRZI“

V sobotu 2. března 2013 se v hospodě „NA TVRZI“ uskutečnil tradiční Slivoviční
košt. Celkem bylo k hodnocení přihlášeno 15 vzorků ovocných pálenek, které hodnotilo
20 koštýřů z řad nejlepších znalců slivovice v Dobrčicích.
První místo obsadila slivovice Pavla Hastíka, na druhém místě škodná slivovice, třetí
příčku obsadila slivovice Roberta Rozkošného a o čtvrté místo se dělili Petr Záhorský,
Milan Klimecký a Marek Ostrčil.
Gratuluji vítězi, děkuji všem, kteří dodali své vzorky k ohodnocení, i každému koštýři
za jeho odborný posudek. Příští rok se na všechny bude opět těšit vaše
Šenkýřka

KLOBOUKOVÝ BÁL
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V pátek 8. března proběhl Kloboukový bál, který
uspořádala Obec Dobrčice a Klub seniorů obce Dobrčice.
Tak jako vloni k tanci a poslechu hrála skupina ELIXÍR.
Bál se vydařil a bavit se přišlo asi 90 lidí. Výborná hudba a
nálada všech v sále vytvořily nezapomenutelnou
atmosféru. Věříme, že jste se bavili a že přijdete i na další
akce obce, klubu seniorů nebo SDH Dobrčice, které se
v naší obci budou konat. Děkujeme také všem, kteří se na
uspořádání bálu aktivně podíleli.
PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE
V úterý 30. dubna 2013 Slet čarodějnic na točně od 17:00.
V neděli 12. května 2013 od 15:00 hod. Den matek a vítání nových občánků.
V sobotu 1. června 2013 Dětský den.
V sobotu 15. června 2013 „Neckiáda“ na výletišti NA KOUTECH
V sobotu 17. srpna 2013 hodové posezení na výletišti – Dobrčické hody.
Termíny jednotlivých akcí mohou být dle aktuálních podmínek změněny a budou
oznámeny prostřednictvím plakátů na vývěsce a obecního rozhlasu.
RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
Rané brambory od výsadby ke sklizni.
Většina zahrádkářů má již vybraný a od podzimu organicky pohnojený záhon pro rané
brambory a připravenou sadbu. Nyní zbývá jen čekat na příchod jarního počasí a pustit se
do práce. Pokud jsme na podzim zaryli nebo zaorali organické hnojivo (s přidáním
fosforečného a draselného hnojiva) nebo byl dříve pozemek vyhnojen, můžeme se obejít
bez jakéhokoli jarního hnojení. Nanejvýš stačí rozhodit před výsadbou dusíkaté hnojivo na
podporu růstu rostlin např. ledek amonný s vápencem v dávce 15 – 30 g /m2, anebo síran
amonný v dávce 20 – 40 g/m2. Pokud pozemek není od podzimu organicky pohnojen,
můžeme na jaře použít kvalitní kompost. Hnůj již ne, protože by se uvolňoval dusík a
hlízy by hůře dozrávaly a byly by vodnatější. Dá se použít místo dusíkatého hnojiva
hnojivo kombinované - např. NPK v dávce 60 – 80 g/m2 nebo cererit v dávce 60 – 100
g/m2.
Před výsadbou půdu prokypříme do hloubky 15 - 20 cm i s minerálními hnojivy nebo
kompostem pokud jej použijeme, vytvoříme měkké brázdičky (dno je 6 – 8 cm od
urovnaného povrchu záhonu) nebo jamky, zasadíme hlízy a nahrneme na ně hrůbky
(kopce) z kypré půdy 13 – 15 cm nad hlízu. Chybou je vysázet hlízy příliš hluboko.
Řiďme se zásadou, mělce sázet, ale postupným několikanásobným přihrnováním vytvářet
vysoké hrůbky (kopce), vzdálenost mezi řádky na zahrádce je vhodná asi 60 cm, u raných
stačí asi i 50 cm. Hlízy v řádku sázíme asi na vzdálenost 30 cm. Výsadba závisí na ranosti
sklizně, na přípravě sadby a počasí. Používáme sadbu předklíčenou nebo zakořeněnou a
sázíme hned, jakmile je půda dobře zpracovatelná (nesmí se lepit a mazat na hlízy) a
prohřátá na 6 – 8 °C v hloubce výsadby. Rané brambory pro první sklizně sázíme v
teplých oblastech nebo na teplých místech v březnu, v chladnějších v dubnu. Při časné
výsadbě riskujeme, že porost po vzejití poškodí mráz. Rostliny po omrznutí znovu
obrostou (je dobré přihnojit ledkem), prokypřit půdu a v rámci možností i zalít. Sklizeň se
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ale může zpozdit o 1 – 3 týdny. Před menšími mrazíky můžeme na malých zahrádkách
chránit brambory i zaléváním nebo přihrnováním půdy nebo použít bílou netkanou textilii
z polypropylenu nebo polyethylenovou folii. Při suchém počasí se vyplatí zalévat, ale až
při nasazování hlíz (na začátku tvorby poupat). Pozdější zálivka podpoří růst hlíz.
Nezalévat každý den, ale jednou týdně, 15 – 25 l na m2 vody. Na lehčích půdách častěji na
těžších naopak. Je lepší zalévat ráno než pozdě večer. Když nať neoschne, zvýší se riziko
napadení plísně. U raných brambor se sklizní do konce června je výhoda, že ochrana není
nutná, protože plíseň působí později. U pozdější sklizně se můžou použít fungicidy, pokud
jsou napadeny. Pokud chceme brambory bez chemie, lze se bez ní obejít. Důležité je zvolit
odrůdy méně náchylné, předklíčit sadbu, nepřehnojit dusíkem. Pokud dojde k napadení
porostu, vyplatí se vytrhat nať, posekat, usušit a spálit. Odstraněním natě snížíme trochu
výnos, ale zabráníme hnití hlíz. Hlavním škůdcem je mandelinka bramborová. Ekologicky
nejlepší je ruční sběr brouků a larev a jejich zničení.
Se sklizní začneme hned, jakmile dosáhnou požadované velikosti. Protože rané
brambory začneme sklízet při plné vegetaci, musíme s nimi zacházet opatrně, slupka není
vyzrálá a loupe se. Chráníme je před světlem, jinak rychle zelenají. Rané brambory při
pěstování vyžadují velkou péči, ale pochutnat si na kvalitních čerstvých bramborách ze
své zahrádky jistě za tu trochu námahy stojí.
Antonín Netopil
Výšku hladiny Dobrčického potoku máte možnost sledovat prostřednictvím stránek
www.edpp.cz , kde můžete Dobrčice najít na interaktivní mapě. Na stránce
www.edpp.cz/dpp/dobrcice/ naleznete celý digitální povodňový plán obce včetně odkazu
na hladinoměr s aktuální výškou hladiny Dobrčického potoku.

Redakční rada přeje všem občanům příjemné prožití velikonočních svátků,
chlapcům bohatou pomlázku a dívkám mnoho zdraví.

Napište nám.
Přijdeme, nafotíme, napíšeme a uveřejníme reportáže z jubilejních narozenin,
svateb, staveb nových domů, úspěchů dětí a dospělých, aj. Podělte se s námi o
sběratelské zajímavosti, rarity, ukázky výšivek a jiných předmětů, které dle vašeho
mínění si zaslouží pozornosti.
Vámi iniciované články uveřejníme až po vaší autorizaci.
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 120 výtisků cena: bezplatně.
Titulní stránka: fotografie z masopustu, Poslední stránka: zima v Dobrčicích, foto Jaroslav Chlapečka

Strana 23 z 24

POHLED NA ZASNĚŽENÉ DOBRČICE Z ČUP

