Číslo: 4/2012

Ročník II.

OÚ Dobrčice

prosinec 2012 cena: bezplatně

ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
přede dveřmi jsou Vánoce, Silvestr a očekávání nového roku. Využijte nadcházející
svátky k rozjímání a věnujte tento krásný čas svým rodinám, dětem, ale i svému zdraví a
načerpejte nové síly. Věříme, že mnozí z vás máte za sebou úspěšný rok a snad tomu bude
i v tom příštím.
Přejeme vám i vašim rodinám krásné prožití svátků vánočních, mnoho zdraví, štěstí a
úspěchů v novém roce 2013.
Zastupitelstvo obce Dobrčice
Z ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
Obecní zastupitelstvo na svém třináctém zasedání dne 29. 11. 2012 řešilo tyto úkoly:
Vzalo na vědomí zprávu o činnosti zastupitelstva obce, zápis ze zasedání Finančního
výboru, zápis ze zasedání Kontrolního výboru, zápis z dílčího přezkoumání
hospodaření obce Dobrčice za rok 2012 a provedená rozpočtová opatření č. 6/2012 ze
dne 31.8.2012, č. 7/2012 ze dne 30.9.2012 a č. 8/2012 ze dne 31.10.2012.
Schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za komunální
odpad, rozpočtové provizorium na rok 2013, aktualizaci pravidel pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu, stočné na r. 2013 a plánovací smlouvu
k novostavbě srubového RD na p.č. 114/7 k.ú. Dobrčice.
Dále zastupitelstvo řešilo v uplynulém období následující úkoly:
Vysazení pěti ovocných stromů: dvě višně na Kamenci a jedna višně a dvě švestky
u rybníku
Vybudování dřevěných vrat v přístřešku pro hudbu na výletišti, výrobu mříže na
hasičské zbrojnici, zakoupení ozvučovací aparatury, provedení opravy komunikace
v „Ulici“ a řešení opravy narušené štítové zdi na obecním úřadu.
Skácení tuje ohrožující střechu domu p. Zejdové. V tomto prostoru byly vysazeny tři
okrasné keře.
Bylo rozhodnuto zadat zpracování cenové kalkulace na opravu veřejného osvětlení
v obci
Byla provedena úprava smlouvy pro odvoz tříděného odpadu
Bylo zabezpečeno umístění opuštěného psa do útulku v Kroměříži a podepsání
dlouhodobé smlouvy pro případné další umísťování nalezených zvířat do tohoto útulku
Ve dnech 12. a 13. října 2012 byly zabezpečeny volby do zastupitelstva Olomouckého
kraje v naší obci. Pochvalu za splnění úkolu si zaslouží zejména paní Markéta
Michálková.
Ve dnech 7. až 9. 2012 září byl přistaven kontejner na velký domovní odpad a dne
13.října 2012 byl zabezpečen svoz nebezpečného odpadu
V měsíci říjnu zastupitelstvo schválilo obsah a vydání třetího letošního čísla
Dobrčických novin
Starostka obce se zúčastnila dne 29. října 2012 jednání na Magistrátu města Přerova
k otázkám projektu na revitalizaci Dobrčického potoku. Místostarosta obce se
zúčastnil dne 13.9. semináře k zadávání veřejných zakázek, 21.9. 2012 Setkání
mikroregionů Moštěnka a Slušovice, 24.10.2012 schůzky starostů mikroregionu
Moštěnka, 14.11.2012 semináře mikroregionu Moštěnka ke strategickému rozvoji obcí
mikroregionu a 6.12.2012 zasedání valné hromady DSO mikroregionu Moštěnka
v Dřevohosticích.
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Dne 7.9.2012 pogratulovala starostka obce panu Františku Kašpárkovi k jeho
životnímu jubileu 75 let, dne 23.9. 2012 starostovi dobrčických hasičů Josefovi
Ostrčilovi k jeho šedesátým narozeninám a dne 4.12.2012 paní Miladě Bernátové
k jejím sedmdesátým pátým narozeninám.
Zastupitelstvo obce se zabývalo přípravou kulturních a společenských akcí. Ve
spolupráci se spolky a občany se uskutečnily čtyři kulturní a společenské akce:
V pátek 23.11.2012 Kateřinská zábava
V první adventní neděli 27.11.2011 slavnostní rozsvícení vánočního stromu na točně
Ve středu 5.12.2012 uspořádal místní spolek sboru dobrovolných hasičů v naši obci
Mikulášskou nadílku.
Ve čtvrtek 19.12.2011 uspořádal obecní úřad společně s klubem seniorů vánoční
koncert smíšeného pěveckého souboru VOKÁL z Přerova. (Článek z této akce bude
v dalším čísle Dobrčických novin, protože uzávěrka tohoto čísla byla před konáním
akce.)
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 13.
zasedání zastupitelstva obce a běžnými provozními záležitostmi obce.
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Ke dni 15. prosince 2012 má obec celkem 215 obyvatel:
109 mužů a 106 žen, z toho je 38 dětí do 15 let: 17 chlapců a 21 děvčat.
V letošním roce se narodilo jedno dítě: Eliška Rozkošná,
a opustili nás čtyři občané: Marie Špíšková, Zdenka Pechová, Dagmar Vysloužilová a
Zdeněk Špíšek.
Zastupitelstvo obce v tomto roce pogratulovalo našim jubilantům, kteří letos oslavili
kulaté narozeniny:
V měsíci únoru k sedmdesátým narozeninám panu Vojtěchu Dohnalovi
V měsíci březnu panu Josefovi Jandovi k osmdesátým pátým narozeninám
V měsíci červenci k sedmdesátým narozeninám paní Miladě Jurčíkové
V měsíci srpnu paní Marii Špíškové k sedmdesátým narozeninám
V měsíci září k sedmdesátým pátým narozeninám panu Františku Kašpárkovi
V prosinci oslavila paní Milada Bernátová sedmdesáté páté narozeniny
Šedesáté narozeniny oslavili: Jiří Skřivánek, Josef Otta, Oldřich Nevrla, Jarmila
Čadová, Karel Voltner, Josef Ostrčil, Irena Motáňová a Jaroslav Chlapečka.
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Starostka obce Petra Rozkošná a členové klubu seniorů pogratulovali paní Miladě
Bernátové k životnímu jubileu 75 let a předali ji drobné dárky.
Ještě jednou všem letošním jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.
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NOVODOBÁ HISTORIE DOBRČIC VI. (od roku 1900)
...pokračování novodobé historie naší obce
1.ledna 1935 byla v Horní Moštěnici ustanovena výukou domácích nauk Fr.
Domanská, která dochází vyučovat i do Dobrčic. Dne 10.března uspořádal Sokol oslavu
85.narozenin prezidenta T.G. Masaryka s přednáškou legionářů a bylo sehráno divadlo.
V dubnu povoleno zbudování betonového parketu pro tanec při výletech. Dne 5.července
se uskutečnilo uctění památky Jana Husa velkou hranicí na moštěnském Krnově, při níž
promluvil odb. učitel Zikmund, recitovala sestra Pospíšilová z Kyselky a její otec,
Ferdinand Pospíšil pronesl slavnostní řeč. Pěvecký sbor z H. Moštěnice zpíval písně. Akci
pořádaly společně jednoty Sokola Dobrčic, Beňova, H. Moštěnice a hasiči z Beňova.
Odtud se potom všichni odebrali na výletiště u rybníka, kde Sokol Dobrčice pořádal „
Druhou Benátskou noc“. O nádherné barevné elektrické osvětlení se postaral starosta Josef
Uherek. Břehy rybníka byly nádherně osvíceny a na pódiu uprostřed rybníka pod majákem
cvičili plavčíci a tančily víly M.Matlochová, A. Skácelíková a sestry Drahomíra a Helena
Machurovy. Po hladině čile rejdily loďky. Zábavu zpestřily početné ohňostroje. Akce byla
velmi zdařilá a obrovská návštěva se zdržela až do pozdních nočních hodin. Od 1.září
1935 začala vyučovat domácí nauky Božena Konupčíková. V září 1935 byl převzat les
„Perklus“ do společného užívání obcí Stará Ves, Přestavlky a Dobrčice, pro každou obec
1/3 za 130.000,- Kč. Nadhajným jmenován Bedřich Plesník. Dne 8.září provedli hasiči
z H. Moštěnice propagační výlet na Koutech aby se i v Dobrčicích založil nový sbor.
Výlet se pro velmi špatné počasí nevydařil. V říjnu byl starosta obce Josef Uherek
jmenován vládou do okresního zastupitelstva v Přerově. Vzdal se úřadu starosty a na jeho
místo v doplňovací volbě zvolen za starostu Augustin Ostrčil (č. 21) za republikánskou
stranu. V roce 1935 provedli Augustin Ostrčil a St. Matlocha první pokus s pěstováním
kukuřice.
Dne 1.srpna 1936 se stal učitel Josef Machura definitivním řídícím učitelem v H.
Moštěnici a přestěhoval se tam. Na jeho místo byl jmenován učitel Bohumil Rádl, který
dosud působil ve Věrovanech. Celé léto 1936 propršelo, žně se protáhly na dva měsíce.
Obilí bylo všechno polehlé a zrno velmi porostlé v mandelích i na stojato. Škody byly
obrovské. Toho roku se značně přemnožily myši a také hraboši. Také zajíců bylo hodně,
na hlavním obecním honu jich bylo střeleno 54 kusů.
V roce 1937 působily ve vesnici dvě politické strany: Domovina a Národní socialisté.
Na počátku jara se vyskytla spála a záškrt. Následně bylo zavedeno očkování. V chovech
prasat se vyskytla „těšínská“ nemoc vepřů. Uhynulo velké množství zvířat, někomu i celé
chovy. Úroda obilí byla dobrá, výkupní ceny byly pevně stanoveny státním obilním
monopolem. V obci se konal v r. 1937 slavný pohřeb legionáře Aloise Rákose. Pohřbu se
účastnila vojenská hudba z Kroměříže a čestná rota z Přerova.
Atmosféra r.1938 byla již značně poznamenána politickou situací v Sudetech.
21.května byla vyhlášena částečná mobilizace. Do zbraně byly povolány tři ročníky
záložáků. 1.července se přistěhoval a byl ustanoven řídícím na zdejší škole J. Hradil. Po
celý rok se vyskytovala „těšínská“ nemoc prasat a přidala se i kulhavka a slintavka. Ztráty
byly veliké, J.Uherek přišel o celý chov. V červenci proběhla oslava 10 let trvání „mládeže
národně socialistické“ v Dobrčicích. Účast byla obrovská. Slavnostní řeč pronesl starosta
města Hulína. Úroda obilovin byla průměrná, řepy slabá. 24.září byla vyhlášena
mobilizace všech záloh do 40 let věku. Na podzim nastaly problémy se setím, protože
většina hospodářů byla na vojně a koně zabráni do armády. Díky mimořádně krásnému
konci podzimu se setí podařilo provést po vyhlášení demobilizace a navrácení koní.
V říjnu se uskutečnil v Praze všesokolský slet, z Dobrčic se ho zúčastnily 4 dorostenky:
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Blažena Bušová, Marie Dvorská, Mila Měrková a Drahomíra Vymětalíková. Dne
14.listopadu byla dodána nová hasičská stříkačka od firmy bří. Zikmundové z Lutína za
26.500,- Kč pro nově vzniklý hasičský sbor. Na lesním obecním honu střeleno 68 zajíců,
14 bažantů a 4 divocí králíci. Nájemcem lesní honitby byl jmenován Josef Uherek
z Dobrčic a František Pokorný z Přestavlk. Nájemcem polní honitby Stanislav Matlocha.
Na počest jmenovaných se podával zaječí guláš a srnčí pečeně a točilo se 12 stupňové
pivo. Tolik z let 1935 – 1938. Z dalších let zase příště.
... pokračování v příštím čísle
Roman Zbořil
INFORMACE A ZAJÍMAVOSTI
Dnem 1. července 2012 nabyla účinnosti novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích ve znění pozdějších předpisů, která se vztahuje k zavedení místního
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů dle § 10b citovaného zákona, a to od 1.ledna 2013.
Proto vyhláška, kterou je v současné době zaveden předmětný poplatek, je od 1.ledna
2013 neaplikovatelná a je nezbytně nutné vydat vyhlášku novou. Zároveň se touto
vyhláškou zvyšuje od 1.ledna 2013 poplatek na jednoho poplatníka na 410,- Kč
z důvodu rostoucích nákladů. Poplatníkem se rozumí osoba, která je přihlášena
k trvalému pobytu v obci a rekreační objekt v obci. Poplatek se musí uhradit do
31.5.2013.
Zastupitelstvo obce Dobrčice dle Smluv s jednotlivými občany stanovuje cenu
stočného na následující rok. Na 13. zasedání ZO schválilo ceník na užívání kanalizace
v obci Dobrčice na rok 2013. Cena stočného je stanovena dle kalkulace nákladů na
3,33 Kč/m3. Množství odpadních vod je stanoveno dle směrových čísel, které činí
36 m3 na osobu a rok, popř. za rekreační objekt. Stočné bude tedy vybíráno ve výši:
120,- Kč za osobu a rok s trvalým pobytem v obci
120,- Kč za rekreační objekt
Zvýšení stočného souvisí s nárůstem provozních nákladů. Poplatek je nutné uhradit do
30.6.2013.
Kontejner na biologický odpad byl letos k dispozici do 29.11.2012. Zájemci o kompost
si mohou bezplatně kompost odebrat na točně, kde byl umístněn kontejner na
bioodpad. V příštím roce je plánováno jeho přistavení na měsíc květen, o přesném
termínu budete informováni v dalším čísle novin
Termíny svozu komunálního odpadu na následující čtvrtky: 27.12.2012, 24.1.2013,
21.2.2013, 21.3.2013, 18.4.2013, 16.5.2013, 13.6.2013, 11.7.2013, mimořádný odvoz
25.7.2013, 8.8.2013, mimořádný odvoz 22.8.2013, 5.9.2013, 3.10.2013, 31.10.2013,
28.11.2013.
Kontejner na velký domovní odpad bude přistaven na parkovišti před hospodou „Na
tvrzi“
jarní termín duben 2013,
podzimní termín září 2013.
Klub seniorů zve všechny důchodce na svá posezení, která se v roce 2013 budou konat
každé první úterý v měsíci, v těchto termínech: 8.1.2013, 5.2.2013, 5.3.2013, 2.4.2013,
7.5.2013, 4.6.2013, 2.7.2013, 6.8.2013, 3.9.2013, 1.10.2013, 5.11.2013, 3.12.2013,
7.1.2014. Tyto termíny mohou být v důsledku nepředvídaných událostí upraveny, o
změnách budete informováni obvyklým způsobem a na vývěsce.
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Vážení spoluobčané, od 10.12.2012 je v platnosti nový autobusový jízdní řád,
nedošlo k žádným změnám. Všechny dobrčické spoje byly zachovány, uvádíme
nejvyužívanější spoje do Přerova a zpět:
ODJEZDY AUTOBUSŮ ZE ZASTÁVKY DOBRČICE RESTAURACE DO PŘEROVA:
5:01, 6:20 , 7:20, 8:07 z rozcestí, 12:06 z rozcestí, 13:20, 14:205
5, 15:31 z rozcestí,
15:42 , 16:52 z rozcestí pouze 24.a 31.12. , 17:17, 17:46 z rozcestí, 19:22 , 21:12
ODJEZDY AUTOBUSŮ Z PŘEROVA AUTOBUSOVÉ NÁDR. DO DOBRČIC:
5:30 , 6:25 , 6:306
6 , 8:00 na rozcestí, 9:306
6 , 10:00 , 12:00 na rozcestí, 12:55 ,
13:555
5 na rozcestí, 14:00 na rozcestí, 14:406
6 , 14:45 , 16:00 , 17:10 na rozcestí,
18:25 , 18:306
6 , 20:00 , 22:30
- pracovní den, 5 – pátek,6 – sobota, - neděle,
Školní prázdniny v roce 2013 :
Vánoční prázdniny:
od 22. prosince 2012 do 2. ledna 2013
Pololetní prázdniny:
1. února 2013
Jarní prázdniny:
od 18. února do 24. února 2013 (pro okres Přerov)
Velikonoční prázdniny:
28. a 29. března 2013
Letní prázdniny:
od 29. června do 1. září 2013
Podzimní prázdniny:
29. a 30. října 2013
Vánoční prázdniny:
od 21. prosince 2013 do 5. ledna 2014

V měsíci listopadu byla provedena oprava komunikace v „Ulici“, práce provedla firma
STRABAG metodou zhutnění silničního recyklátu. Materiál byl získán z frézování silnic
z nedalekého Hulína. Z recyklátu, který byl k dispozici, se povedlo opravit nejvíce
poškozenou část „Ulice“. Pokud se tato forma opravy v zimě osvědčí, další etapu oprav
plánujeme na jaro až léto příštího roku. Dosavadní oprava stála 23 400,- Kč.
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V uplynulém měsíci zhotovil zaměstnanec naší obce Antonín Navrátil vrata na přístřešku
pro hudbu. Byl tak vytvořen prostor pro úschovu laviček, pískoviště pro děti a další
materiál, který zde bude uložen a tak ochráněn před vlivy počasí v zimním období.
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Klub seniorů se schází pravidelně každé první úterý v měsíci, nikdy nezapomenou na
narozeniny svých členů ani na uskutečnění zájezdů za kulturou a na zajímavá místa.
Zásluhu na tom má zejména vedení klubu.
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Skácení přerostlé tuje ohrožující střechu domu p. Zejdové. V tomto prostoru byly
vysazeny tři okrasné keře.

Ve dnech 12. a 13. října 2012 byly zabezpečeny volby do zastupitelstva
Olomouckého kraje v naší obci. V naší obci se ze 171 voličů zúčastnilo 59, tj. účast
34,5 %. Výsledky: Pr. Blok – 5,17 %, SPOZ – 17,24, Nez. – 5,17 %, TOP09STAN –
10,34 %, KSČM – 29,31 %, ČSSD – 12,06 %, ODS – 1,72%, DSSS – 3,44 %,
Koal.Ol.kr.seStar. – 8,62 %, Nez.volba – 1,72 %, Čes.Pir.Str. – 5,17 %
Informace o otevírací době obchodu MARTINA v Dobrčicích v době vánočních svátků:
Otevřeno od 7:00 do 9:30 hod ve dnech: 24.12., 27.12., 28.12., 29.12., 31.12.2012 a
2.1.2013
Zavřeno ve dnech: 25.12., 26.12., 30.12.2012 a 1.1.2013
Obchod přijímá objednávky na čerstvé pečivo a uzeninu!!!
Obchod MARTINA přeje příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí
v novém roce 2013
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Dne 20. října 2012 Obec Dobrčice zajistila posekání a mulčování trávy kolem potoku
a přilehlých svahů od rybníku po včelín.
Některé zvyky a tradice vánočních svátků
Svatá Barbora - Dříve roznášely po vesnicích jablka s křesťanským požehnáním bíle
oděné ženy zvané Barborky. Dnes si na sv. Barboru vzpomeneme jen při zdobení domu
větvičkami ovocných stromů, tzv. barborkami, které přinášely do domovů klid a lásku.
Svatý Mikuláš - Každý rok večer před sv. Mikulášem chodila po vesnici mládež
přestrojená za Mikuláše, anděla a čerty a to po domech, kde měli malé děti. Rodiče ještě
před jejich příchodem připravili dárky, které pak Mikuláš dětem rozdával. Dostaly je když
byly hodné a modlily se, ale když se nechtěly modlit anebo před tím zlobily, byli zavoláni
čerti, kteří je nejen strašili, ale i někdy svazovali řetězy a potahovali po sněhu. Dárky se
skládaly většinou z jablek, ořechů nebo perníku. Děti věřící, že je Mikuláš podaruje, i když
je nenavštívil, chystaly za okna punčochy a do nich pak rodiče v noci dali dárky. Bohatší
dostávali i dárky praktické, jako byla obuv a ošacení. Smutný býval Mikuláš v rodinnách
těch nejchudších. Ti chodili po obci a nahlíželi do oken na dárky těch bohatších. Chlapci
pak chodili po dědině a práskali bičem, aby Mikulášovi pomohli. Jede prý s vozem a kdesi
uvízl.
Lucie - Dne 13. prosince vyrážely v podvečer dívky oděné do bílého šatu na obchůzku
vesnicí. Sv. Lucie je patronkou švadlen a tkadlen a nařizuje v tento den klid od této práce.
Spatřili-li oknem, že někdo přede nebo tká, zamotá mu nitě. Nebylo-li v chalupě uklizeno,
vletěly Lucky dovnitř a nadělaly ještě větší nepořádek.
Štědrý den - Dříve chudší děti chodily na koledu, dostávaly ořechy, jablka a menší
drobné peníze. Zpívalo se: „Štěstí zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám. ….“ Na Štědrý den
se držel přísný půst, dětem se říkalo, že pokud se budou postit, uvidí večer zlaté prasátko.
Večer se pod okny zpívaly koledy, jako Pásli ovce Valaši. O půlnoci bývala mše. Na
Štědrý den se držela řada zvyků. Házení střevíců, kdy podle směru dopadnutého střevíce
se usuzovalo, zda ten kdo hází, zůstane doma, nebo odejde. Dále se lilo olovo, třepalo se
stromem, krájela se jablka, když byla uvnitř hvězdička, věřil krájící, že bude zdráv, když
se objevil křížek z jadérek, znamenalo to nemoc nebo smrt. Věštilo se z rybích kůstek.
Dobytku se dávaly zbytky od večeře, aby z něho byl užitek, pod stromy se zakopávaly
kosti z ryb, aby dobře rodily. Byl také zvyk, že u večeře měl být sudý počet lidí a pokud
ne, nachystal se aspoň jeden talíř navíc. Na stole nesměly chybět tradiční pokrmy,
doplněné křížalami a pečivem. Zvyk zdobení vánočního stromečku se k nám dostal
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z německých zemí v 19. století. Poprvé ukázal živý obraz příběhu zrození Krista František
z Asissi v jeskyni nedaleko města ze živých zvířat. Zpíval při tom evangelia. Stavění
betlémů se tak stalo součástí vánoc. Později se rozšířilo dávání dárků dětem i dospělým.
Svatý Štěpán - Zpívalo se: „Koleda, koleda Štěpáne, co to neseš ve džbáně? Nesu,
nesu koledu, upadl jsem s ní na ledu. Psi se na mne sběhli, koledu mi snědli. …“
Antonín Netopil
Dobrčice v objektivech dobových fotoaparátů

Fotografie z roku 1979 na trámech v místě před současným domem Karla Ostrčilíka sedí,
zleva, pan Josef Baláš a pan Josef Melichařík. Na fotografii vpravo z roku 1979 sedící
na lavičce na točně je pan Josef Baláš.

Na fotografii z roku 1945 sedí zleva: Milena Slováková, Zdena Chaloupková,
roz. Kučerková, Anna Červíková, roz. Běhalíková a Eva Zbořilová, roz. Ostrčilíková.
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Fotografie z roku 1958 je pořízena u Melichaříků (dnes zde bydlí Milan Klimecký).
Fotografie zachycuje skupinu místních kuchařek, které zde vařili a pekli na svatbu Olgy
Melichaříkové. Zleva: Lida Voltnerová, paní učitelka Zdena Hradilová, Anna Jiřičková,
Dana Melichaříková, Božena Kučerková, Marie Bradová a Žofie Melichaříková

Skupinka lidí u dobové mlátičky ze žní asi v roce 1960 na statku u Uherků.
Rozpoznány byli pouze některé osoby na fotografii: sedící na mlátičce p.Kučerková
a p. Melichařík, úplně vlevo p. Helísková, opírající se o hnací řemen zprava
p.V. Ostrčilíková a p. Uherková. Dítě stojící úplně vepředu je Karel Voltner
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Na snímku je smuteční průvod ubírající se dole „Ulicí“. Jedná se o pohřeb paní Hedviky
Chaloupkové, která zemřela koncem ledna, a pohřeb se konal hned začátkem února 1975.
(Mladík nesoucí kříž je Milan Vysloužil.)
Fotografie do dnešní rubriky poskytla paní Zdeňka Chaloupková, děkujeme.
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.
ZÁPISKY Z POKLADNÍ KNIHY SDH DOBRČICE
V dnešním čísle se podíváme na roky 1942 až 1945. Tyto roky nebyly již příliš bohaté
na zápisy v Knize pokladní. Budu proto vybírat jen ty opravdu zajímavější.
Sbor i v roce 1942 stále splácel dluh za pořízení hasičské stříkačky, a tak splatil 3400,a na úrocích do 30.6.1943 celkem 996,90 K. Na splátky obec přispěla 3000,- K. V březnu
proběhl po vesnici sběr starého železa a sbor tak získal 80,- K.
V roce 1943 si musel sbor pořídit dvojjazyčné razítko za 35,- K (bezpochyby tím
druhý jazykem musela být němčina) a 4 speciální mapy za 29,50 K, čeho se mapy týkaly,
se již nepíše. Obec přispěla sboru 3000,- K na splátky za hasičskou stříkačku.
Obec přispívala sboru velkou mírou a tak v roce 1944 to bylo dokonce 5000,- K. Na
splátkách sbor zaplatil 1500,- K a úroky do konce roku 1944 činily celkem 901,80 K. 10
litrů benzínu a 0,5 litru oleje stálo 50,30 K. V červenci si musel sbor na další benzín koupit
poukazy za 12,80 K. Na kolik benzínu byly poukazy vypsány, se již nedozvídáme.
Členové sboru také v roce 1944 začali docházet do sanitárních kurzů. Za cestovné na
kurzy zaplatil 300,- K.
Počátkem roku 1945 proběhla v obci velká sbírka na doplacení dluhu za hasičskou
stříkačku. Celkem se vybralo 11 125,- K. Na to, v jaké době sbírka proběhla, je to až
neskutečná částka. Obratem bylo 10 000,- K dáno na splátku dluhu a zbývající úrok činil
113,80 K. Obec opět přispěla sboru na vybavení částkou 3000,- K, a tak za 2981,70
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K bylo pořízeno nové železné šroubení k hadicím. Po válce přišla opět změna platidel
a v říjnu 1945 se stará platidla ukládala do záložen, aby je banky mohly směnit. Od října
jsou už vedeny částky v Korunách československých (Kčs). Koncem roku 1945 si sbor
nechal u kováře Aloise Číhala ukovat 4 můstky na hadice za 250,- Kčs.
Koncem roku 1945 pokladník Alois Číhal zapsal do Knihy pokladní stav peněžních
prostředků – v pokladně bylo 570,80 Kčs a v záložně bylo uloženo 910,10 Kčs.
… pokračování v příštím čísle
hospodář SDH Dobrčice Marek Ostrčil
KULTURA
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
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První adventní neděli 2.prosince 2012 byl slavnostně rozsvícen vánoční strom v naší obci.
Nejdříve se představili místní amatérští umělci, kteří zahráli a zazpívali vánoční melodie,
potom starostka obce Petra Rozkošná popřála občanům k vánočním svátkům a poté
slavnostně rozsvítila vánoční stromek. Přítomní občané se měli možnost občerstvit teplým
čajem a svařeným vínem, potom se odebrali do místní hospody, kde byl připraven
bramborák a další občerstvení.
VEČERNÍ FOTOGRAFIE Z 5. PROSINCE 2012 V NAŠÍ OBCI
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PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE
Silvestrovská vatra a Novoroční ohňostroj na Kamenci odpálení v 00:15 hod.
V sobotu 5. ledna 2013 Novoroční turnaj ve stolním tenisu
Zahájení od 13:00 hod. v sálu obecního úřadu
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V pátek dne 18. ledna 2013 Ples SDH od 20:00 hod.
Masopustní průvod - Vodění medvěda sobota 9. února 2013.
V pátek dne 8. března 2013 bál obce Dobrčice a klubu seniorů od 20:00 hod.
Termíny jednotlivých akcí budou oznámeny prostřednictvím plakátů na vývěsce
a obecního rozhlasu!
RECEPT

Čokoládové banánové řezy
6 vajec, 15 dkg pískového cukru, 1 lžíce práškového kakaa, 15 dkg polohrubé mouky,
2 lžičky prášku do pečiva
Upečeme piškot a dáme vychladnout. Pak potřeme meruňkovou marmeládou
a poklademe banány nakrájenými na kolečka (asi 4 banány, podle velikosti), které jsme
namočili do citronové šťávy (asi z ½ citronu). Pak natřeme krémem.
Krém: 300 ml mléka, 3 lžíce polohrubé mouky, 20 dkg cukr moučka, 1 vanilkový
cukr, 25 dkg másla.
Uvaříme kašičku z mléka a mouky a po vychladnutí zašleháme do vyšlehaného másla
s cukrem (můžeme přidat trochu rumu). Po vychladnutí krém polijeme čokoládovou
polevou.

Vaječný koňak
Vaječný likér – recept Františka Ostrčilíka
½ l plnotučného mléka, 15 dkg cukr krystal, 1 pravá vanilka (pokud nemáme, tak
vanilkový cukr). Dáme uvařit a vychladnout. 10 žloutků utřeme s 25 dkg mletého cukru,
vlijeme do uvařeného mléka a zahříváme do zhoustnutí (asi 75 °C) – nesmí vařit!
Necháme vychladnout a přidáme asi ¼ l lihu.
Dobrou chuť!
Tentokrát recepty poskytla paní Eva Zbořilová a moc jí za ně děkujeme.
V příštím čísle rádi zveřejníme i vaše kulinářské speciality!
RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
Začátkem měsíce, na svatou Barboru, je zvykem nařezat větvičky třešní, višní, trnek,
aby stačily vykvést do Štědrého dne. Zlatici neboli po našem zlatý déšť řežeme asi o týden
později. Zlatice vykvétá na dvouletém dřevě. Větve určené k rychlení nejprve necháme
pozvolna rozmrznout a poté je vložíme přes noc do vody teplé 30-35 °C. Druhý den větve
postavíme kolmo do sklenice v místnosti teplé kolem 20 °C. Spodní konec větve
seřízneme šikmým řezem, abychom zvětšily plochu, kterou větévka přijímá vodu. Pokud
je v místnosti suchý vzduch, který způsobuje zasychání pupenů, můžeme větve vložit do
mikrotenového sáčku. Vodu pravidelně měníme a rašící pupeny mlžíme. K rychlení
můžeme použít i šeřík, který ale potřebuje pro dobrý vývoj speciální výživu do vody ve
váze.
Pokud máme v ovocné zahradě přestárlé, překážející nebo uschlé stromy je prosinec
tím nejlepším obdobím k odstranění. Stromy jsou ve vegetačním klidu, bez listí, takže je
práce usnadněná. Pokud nevytáhneme stromy traktorem, ale řežeme pilou, je dobré
vykopat ze země i kořeny. Jsou-li mohutné a netroufneme si na ně, můžeme do vyvrtaných
otvorů v pařezu nalít nebo nasypat speciální přípravky a po několika měsících působení
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pařezy zapálíme. Je jasné, že nevykácíme vše. Velkou chybou nových vlastníků parcel
a zahrad je nevyvážená a hloupá likvidace starých dřevin. Obměna by měla být postupná,
stromy totiž nevyrostou za rok. Ze stávajících stromů orážíme mumifikované plody, které
jsou zdrojem další infekce. Jelikož jsou suché a není jich mnoho, nejjednodušší je spálit,
ale kdo tohle dělá? Důležitá je kontrola oplocení, odstraníme případné skuliny, kterými by
se mohl protáhnout zajíc. Pokud není zahrada oplocená, je důležité zkontrolovat chrániče
kmenů.
Pravidelnou návštěvou uskladněného ovoce bychom měli zkontrolovat stavy plodů.
Opatrně přerovnat bedny a nahnilé ovoce odstranit. Při příznivém počasí, kdy je chladno a
nemrzne, prostor vyvětrat. Zeleninu uskladněnou ve sklepě v písku nebo v pilinách
zkontrolujeme. Často se totiž vyskytují nejrůznější druhy plísní, které se šíří od zdroje do
okolí a snadno tak můžeme přijít o část úrody. Důležitá je vlhkost, zelenina nesmí
vysychat. Pokud skladujeme zeleninu zasypanou čistým pískem, je dobré ji pravidelně
zavlažit, pokud je sušší sklep. Důležitý je dostatečný chlad skladovacích prostor.
V moderních domech jsou bohužel často suché a teplé, tím i nepoužitelné.
Cibule a hlízy skladujeme pokud možno odděleně od zrajícího ovoce. Ovoce uvolňuje
etylen, který ovlivňuje životní cyklus hlíz. Pokud nemáme jinou možnost než mít ovoce,
zeleninu i okrasné rostliny v jednom sklepě, zajistíme dostatečné větrání. Pokud napadl
sníh, přihazujeme ho ke stromům, keřům, na záhony i k růžím. Vrstva sněhu zpomalí
promrznutí půdy a zajistí vláhu.
Věnujeme pozornost drobným ptákům. Třeba sýkorky nám pomáhají i v zimě. Sbírají
např. obaleče jablečného. Během roku tento drobný ptáček posbírá až 70 kg převážně
housenek a larev škůdců. Proto bychom je měli na zahradu přilákat budkami a přečkání
zimy jim usnadnit přikrmováním olejnatými semeny. Zavěšené krmítko lépe chrání ptáky
před kočkami.
Nezapomínejme na přikrmování vrabce domácího. Někdo v něm vidí jen příživníka,
ale zaslouží si také pozornost, patří neodmyslitelně k našim dvorům. Přikrmujme je hlavně
suchým pečivem a směsí semen a obilovin. V posledních letech v důsledku úbytku
hospodářského zvířectva vrabců rapidně ubývá. Vrabec domácí je užitečný hlavně na jaře
v době hnízdění mladých, kdy sbírá velké množství škůdců ze stromů.
Antonín Netopil
Předpokládaný termín prvního kola prezidentských voleb je 11. a 12. ledna 2013.
Volební místnost je v sále OÚ.
Redakční rada přeje Všem občanům rodinnou pohodu a klid o vánočních svátcích a
do roku 2013 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
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: Příchod zimy na Dobrčickém potoku, foto Jaroslav
Chlapečka
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