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ÚVODNÍK
Vážení spoluobčané,
máme radost, že vám můžeme oznámit dobrou zprávu, kterou jsme předeslali již
v minulém čísle Dobrčických novin. Obci Dobrčice se podařilo získat dotaci na obnovu
veřejného osvětlení. V létě by měla proběhnout výměna stávajících svítidel s výbojkami za
nová svítidla s technologií LED, která jsou výrazně úspornější - jedno staré svítidlo o
příkonu cca 150 W bude nahrazeno novým s příkonem 36 W.
Asi jsme všichni sledovali ve sdělovacích prostředcích následky povodní, které
postihly zejména Čechy. Někdo by mohl říct, že něco takového se nám stát nemůže, ale
v posledních dnech jsme byli svědky také rychlých povodní způsobených přívalovými
dešti. Takové povodně jsou pro vodní tok jako je Dobrčický potok mnohem
pravděpodobnější. V roce 2011 se zastupitelstvo rozhodlo začít s přípravami projektu na
revitalizaci Dobrčického potoku nad rybníkem. Realizací revitalizace by se vytvořily
podmínky pro to, aby se při přívalových deštích voda v potoku měla možnost rozlévat na
louky nad rybníkem a obec již nezasáhla tak vysoká záplavová vlna. V loňském roce
probíhala velice složitá a zdlouhavá jednání s Povodím Moravy s.p., abychom dostali
potřebný souhlas s provedením stavby. V současné době jsme před uzavřením smlouvy a
projekt bude postoupen do fáze územního řízení a následně dokončení projektové
dokumentace. Bohužel se zdá, že tento projekt bude realizovat až příští zastupitelstvo.
Vážení občané, chceme vás také požádat, abyste měli trpělivost s opravami cest ve
vesnici. V současnosti je již vybrána firma na opravu nejvíce poškozených úseků a věříme,
že k opravám dojde v brzké době. Děkujeme také za vaše pochopení při sečení trávy na
obecních pozemcích. Výše uvedené plochy jsou rozlehlé a počasí ne vždy dovoluje, aby se
tráva mohla sekat. Obec má na tyto práce k dispozici pouze jednoho zaměstnance.
Přejeme vám pěkné počasí a plno hezkých zážitků na letní dovolené.
Zastupitelstvo obce Dobrčice

Z ČINNOSTI ZASTUPITELSTVA
Obecní zastupitelstvo na svém patnáctém a šestnáctém zasedání ve dnech 23. dubna
a 15.května 2013 řešilo tyto úkoly:
Vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení ze 14. a 15. zasedání zastupitelstva obce,
zápis ze zasedání finančního výboru zastupitelstva obce č. 2/2013 ze dne 15. března
2013, zápis ze zasedání kontrolního výboru zastupitelstva obce č. 1/2013 ze dne 18.
března 2013, zprávu o činnosti zastupitelstva a protokol o provedení kontroly
nahrazující interní audit dle zákona č. 320/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů za
rok 2012.
Schválilo rozpočet obce Dobrčice na rok 2013, účetní závěrku obce Dobrčice za účetní
období 2012, přijetí příspěvku na účel dle č. II odst. 1, schválilo spolufinancování obce
minimálně ve stejné výši jako je výše příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje,
Smlouvu o poskytnutí příspěvku mezi obcí Dobrčice a Olomouckým krajem, uzavření
Smlouvy o zřízení věcného břemena č. 54580/1/2013 k povinnému pozemku 300/4
v k.ú. Dobrčice, ve kterém je uloženo plynárenské zařízení pro rodinný dům č.p. 96 ve
prospěch JMP Net, s.r.o. a úhradu výdajů spojených s činností Klubu seniorů obce
Dobrčice na rok 2013 ve výši 10 329,- Kč.
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Pověřilo starostku obce k oslovení minimálně tří uchazečů o zakázku na obnovu
veřejného osvětlení, k sestavení hodnotící komise a k podpisu smlouvy o dílo
s vítězným uchazečem na realizaci zakázky.
Zastupitelstvo řešilo v uplynulém období následující úkoly:
Přidělilo pěti zájemcům bezplatně sečení trávy a sušení sena z obecních pozemků.
Komise ve složení: předseda Marek Ostrčil, členové Lukáš Jurčík a Vítězslav Smolka
vybrala firmu EMPRESORT s.r.o. na obnovu veřejného osvětlení v obci. Tato firma
splnila všechna požadovaná kritéria a předložila nejnižší cenovou nabídku na
požadované práce. Vítězná cena zakázky činí 624 500,- Kč, obec získala na tuto
obnovu dotaci 300 000,- Kč.
Starostka obce vybrala firmu NVB LINE s.r.o. na opravu výtluků na komunikacích
v obci. Tato firma na základě průzkumu trhu splnila všechna požadovaná kritéria a
předložila nejnižší cenovou nabídku: 3200,-Kč za tunu materiálu na požadované práce.
Zastupitelstvo převzalo stavební studii na vybudování přístřešku pro udírnu a gril a
přístřešku nad obslužným oknem kiosku na výletišti.
Zabezpečilo likvidaci stavebního odpadu z obecních pozemků
Zastupitelstvo se rozhodlo zasadit u rybníku stromy za účelem zpevnění hráze a
vysadit divoké kačeny na rybník.
Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje zaslal na
OÚ koncem května oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení souhlasu
k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů – provozovna: Dobrčice 7. Obec
Dobrčice je účastníkem řízení. Vzhledem k tomu, že k dnešnímu dni nebylo zahájeno
stavební a územní řízení k dotčené stavbě, nemůže krajský úřad vydat příslušné
rozhodnutí. I přes tuto skutečnost se zastupitelstvo obce na svém 17. zasedání usneslo,
že se záměrem zřídit provozovnu na sběr a výkup odpadů v Dobrčicích nesouhlasí.
Zastupitelstvo obce se zabývalo přípravou kulturních a společenských akcí.
Ve spolupráci se spolky a občany se uskutečnilo pět kulturních a společenských akcí:
V úterý 30. dubna 2013 Slet čarodějnic
V neděli 12. května 2013 Den matek a vítání nových občánků.
Ve středu 15. května 2013 zájezd na divadelní představení v Horní Moštěnici
V sobotu 8. června 2013 na výletišti na Koutech Dětský den.
V sobotu 15. června 2013 „Neckiáda“ na rybníku a výletišti na Koutech
Děkujeme všem občanům a místním spolkům za organizaci a pomoc při pořádání akcí
v obci, které přispívají ke kulturnímu vyžití našich občanů.
Zastupitelstvo obce se zabývalo na svých pracovních schůzkách přípravou 15., 16. a
17. zasedání zastupitelstva obce a běžnými provozními záležitostmi obce.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Ke dni 15. června 2013 má obec celkem 218 obyvatel:
110 mužů a 108 žen, z toho je 38 dětí do 15 let: 16 chlapců a 22 děvčat.
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Starostka obce dne 22. června 2013 pogratulovala k životnému jubileu - sedmdesátým
narozeninám panu Ladislavu Rozehnalovi, za celé zastupitelstvo mu přála do dalších let
hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody.
V měsíci červnu oslavila významné životní jubileum také paní Hedvika Konečná.
Přejeme jí k jejím osmdesátým narozeninám všechno nejlepší a mnoho zdraví
do dalších let.

NOVODOBÁ HISTORIE DOBRČIC VIII. (OD ROKU 1900)
...pokračování novodobé historie naší obce z let 1945 až 1948
Dne 24.5.1945 bylo usneseno odebrat obecní podílky těm zemědělcům, kteří
obhospodařují více než 3 ha polí. Zároveň byla nařízena pracovní povinnost – každý
majitel domu byl povinen vyslat jednoho muže na sečení obecních luk. 2. září byly
založeny dvě nové politické strany – Lidová a Sociálnědemokratická. Zároveň toho dne
byl rozpuštěn Národní výbor. Na návrh Floriána Polívky byl všemi hlasy zvolen
předsedou nového Národního výboru František Ostrčilík, místopředsedou Bedřich Brada
a pokladníkem František Páník. Evidence dobytka Josef Uherek a Augustin Ostrčil.
22.12.1945 oznámil Fr. Ostrčilík, že skládá funkci předsedy Národního výboru. Již
koncem roku 1945 měla komunistická strana takovou moc, že bez jejího souhlasu nemohla
být prováděna rozhodnutí ONV v Přerově, který potvrzoval složení jednotlivých MNV.
KSČ trvala na vyloučení Augustina Ostrčila (č. 21), bývalého starosty, z MNV
v Dobrčicích z důvodu jeho bývalého členství v agrární straně. Stávající předseda Fr.
Ostrčilík toto odmítá akceptovat a trvá na tom, aby Augustin Ostrčil jako spolehlivý
a pracovitý občan zůstal nadále členem MNV. KSČ ale trvá na svém a tak F. Ostrčilík
rezignuje s tím, že bude funkci zastávat do nové volby v březnu. Dne 5.3.1946 volba
nového Národního výboru. Předsedou zvolen Augustin Ostrčil (č. 72). Augustin Ostrčil
(č 21) je vyloučen z MNV. V červnu se sloučily strany národně socialistická, lidová
a sociálně demokratická. V nové volbě opět zvolen předsedou Augustin Ostrčil
a místopředsedou MNV Bedřich Brada. Byl zaveden poplatek 1,- Kč za telefonický hovor.
Povoleno zřízení konzumu Ignáci Ostrčilíkovi a jatky panu Studýnkovi ze Staré Vsi.
V roce 1947 byla provedena odborná oprava hráze rybníka a vodní nádrže za potokem.
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Zavedena pracovní povinnost mužů od 16 do 65 let na obecním majetku v délce 30 hodin
ročně. Výnosem ONV Přerov udělena dnem 16.9.1947 hostinská koncese v Dobrčicích
č. 19. Vyhlášen nově zbudovaným obecním rozhlasem zákaz vylévání domovního odpadu
do veřejného příkopu pod pokutou 50,- Kč. Ustanovený ovocný referent Zdeněk Špíšek
podává zprávu o stavu vysazování ovocných stromů v obci.
Dne 19.3.1948 svolává předseda akčního výboru Národní fronty Alois Koleček schůzi
Národního výboru, který z nařízení nové vlády okamžitě rozpustil. Je jmenován nový
Národní výbor. Předsedou jmenován Bedřich Brada. Členové Hošák Josef, Vaněk
František, Špíšek Zdeněk, Páník František, Koleček Alois, Kubíček Kristián, Skácelík
Augustin, Kašpárek Albín, Pojsl Ladislav, Bernát Jaroslav a Valigura František. Ostrčil
Augustin členství nepřijal. Schváleno postavení památníku osvobození, slavnostní
odhalení 9.5.1948. Je odhlasováno pořízení kanalizačního plánu, který původně navrhoval
již Augustin Ostrčil. Odhlasována částka 60.000,- Kč na úsek kanalizace od Jiřičkového
kolem hostince do příkopu u Běhalíků. Dále bylo odhlasováno pojmenování částí obce:
„Náves Edvarda Beneše“, „Ulice partyzánská“, „Ulice Klementa Gottwalda“, cvičiště na
Koutech na „Tyršův sad“. Dále byla odhlasována stavba „Obecního domu“ se sálem,
tělocvičnou a knihovnou, dále stavba obecní býčárny s bytem a také přestavba rybníka na
koupaliště. Zřejmě ne všechny myšlenky se podařilo realizovat. V roce 1948 byla otevřena
prodejna Jednoty.
Jak již jsem zmínil v minulých číslech, zápisy o událostech z dalších let chybí.
Uchovalo se jen několik úředních dokumentů o změnách ve složení MNV z let 1949 –
1952. Dále se dochovalo několik poznámek z let 1960 – 1964, do kterých nahlédneme
v příštím čísle. Pokud by někdo z vás, občanů, měl zaznamenány nějaké události z let
1948 – 1970, které se staly v naší obci, doručte je prosím některému z redaktorů obecních
novin.
... pokračování v příštím čísle
Roman Zbořil

INFORMACE A ZAJÍMAVOSTI
Kontejner na velký domovní odpad bude přistaven na parkovišti před hospodou
„Na tvrzi“ od pátku 20. září do neděle 22. září 2013.
Sběr nebezpečného odpadu v naší obci bude uskutečněn v měsíci říjnu 2013
na parkovišti před hospodou „ Na tvrzi“ přesný termín a podrobnosti v letáku.

Dne 27.dubna 2013 byl proveden
bezplatný odvoz nebezpečného
odpadu z obce. Děkujeme
občanům, že využívají této
služby a tím chrání přírodu před
znečištěním.
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Dne 9.4.2013 byly z obce odvezeny dva
kontejnery stavebního odpadu, který se
nacházel v celém okolí obce Dobrčice.
Obecní zastupitelstvo má zájem, aby byl
v obci pořádek. Proto bylo domluveno
několika občanům, aby odstranili
z obecních
pozemků
stavební
a
nepotřebný materiál. V rámci jarního
úklidu byl od pátku 19. dubna do neděle
21. dubna 2013 přistaven na parkovišti
před hospodou „Na tvrzi“ kontejner na
velký domovní odpad.
Současně chceme poděkovat všem
občanům obce, kteří se vzorně starají
o předzahrádky před svými domy, čímž
přispívají k hezkému vzhledu naší obce.
13. dubna proběhla zkouška rozhlasu –
bylo identifikováno několik slabých
míst, konkrétně v „Ulici“ a na Čupech.
Dne 28. května 2013 bylo vysazeno
V krátké době budou problémy řešeny
několik nových stromků pro zpevnění
technickými úpravami rozhlasového
hráze rybníku.
zařízení.
Během měsíce května byla zjištěna závada ve funkčnosti výpustku. V první fázi se
hasiči snažili pročistit výpustní potrubí mezi výpustkem a potokem, ale bez úspěchu.
Pravděpodobně došlo k rozpojení potrubí a následným poklesem došlo k ucpání
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potrubí. Zároveň bylo zjištěno, že voda z rybníku odtéká přímo kolem výpustku.
Z těchto důvodů bude obec opravu výpustku v rámci záruky reklamovat a
pravděpodobně na podzim bude muset být rybník vypuštěn, aby mohly proběhnout
opravy. O plánu prací budou občané informováni. Hasiči dále pomáhali s odtahem
klád v lese.

KOZÍ RODINKA PANA PETRA NAVAŘÍKA
Před několika dny jsme vstoupili do letního období, i když to tak nevypadá, máme ale
ještě v živé paměti jaro, zelenající se les a louky, rozkvetlé stromy a spoustu mláďat.
Nejinak tomu bylo i u Navaříků, kde přišla na svět hned tři malá kůzlátka.

I V DOBRČICÍCH MÁME NADANOU A TVOŘIVOU MLÁDEŽ
Český zahrádkářský svaz pořádá každoročně pro děti různé soutěže, znalostní,
výtvarné, aranžérské nebo fotografické. Do okresních kol se zapojují i žáci ze Základní
školy v Horní Moštěnici.
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V roce 2013 byla vyhlášena výtvarná soutěž na téma „Náš život na zahrádce“. V
okresním kole v kategorii polytechnické práce vyhrála jednu z cen Barbora Netopilová z
naší obce. Její práce postoupila do celostátního kola a v něm se umístila na 6. místě.
Barboře byl předán diplom a malý dárek, její práci společně s dalšími z celostátního kola
mohou vidět návštěvníci zahradnických výstav v Lysé nad Labem nebo na Flóře v
Olomouci.
Za Územní sdružení Přerov ČZS, organizátory okresních kol soutěží
gratuluje Jana Kosturová

PŘEROVSKÉ POVSTÁNÍ A JEHO PRŮBĚH V NAŠÍ OBCI DOBRČICE
V dnešním čísle novin uveřejňujeme vzácné fotografie ze zápisků a vzpomínek přímého
účastníka a člena partyzánské skupiny Františka Ostrčilíka, tak jak to sám zaznamenal:

Člen IV. roty I. Československé partyzánské brigády Jana Žižky poručík Voloďa
Sedych s Anežkou Balášovou z Dobrčic rok 1945. Sedych byl dne 1.5.1945 při povstání
v Přerově těžce raněn, povedlo se ho ukrýt v domě Kiliána Slámy, odvést do nemocnice,
kde byl operován a poté ukryt v domě A. Künstera v Kozlovicích. Anežka Balášová byla
pověřena, aby navštěvovala nemocného Sedycha v Kozlovicích, zjistila jeho zdravotní
stav, potřeby a udržovala jeho spojení s Dobrčicemi. Po zhoršení zdravotního stavu byl
opět odvezen do nemocnice, tam 8. května 1945 zemřel.
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Podzim roku 1944
Velitel IV. roty I. Československé
partyzánské brigády Jana Žižky poručík
Voloďa Tolstoj s Aničkou Balášovou
z Dobrčic u Balášů na dvoře u jejichž rodičů
partyzáni bydleli.

Květen 1945
Zničený most přes Moštěnku v Horní Moštěnici. Most zničili Němci poté, co museli
partyzáni ustoupit před značnou přesilou Němců. Při bojích u mostu byl těžce raněn i
dobrčický partyzán Jan Masařek, který následkem těžkých zranění zemřel
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10. května 1945.

Květen 1945
Dobrčičtí účastníci odboje s ruskými partyzány, zleva: Balášová Anna, Voltner Karel,
Gorbunov Fiodor –ruský partyzán a Masaříková Marta.

Ruský partyzán Voloďa Sedych drží v náručí tříletou Evu Zbořilovou (Ostrčilíkovou).
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Květen 1945 Dobrčičtí účastníci odboje s ruskými partyzány, zleva: Balášová
Anna(hlava), Gorbunov Fiodor –ruský partyzán, Šimek Petr „Javor“, Masaříková Marta,
Masaříková Anděla, Kyjovský Václav „Kuták“
V příštím čísle novin chceme zveřejnit další vzpomínky dobrčických seniorů, kteří
zažili události Přerovského povstání v naší obci. Předem děkujeme za vzácné vzpomínky.

ŽIJEME V BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI PŘÍRODNÍ PAMÁTKY
Vážení spoluobčané, Přestavlcký les, který se nachází
v bezprostřední blízkosti naší obce, byl v roce 2012
vyhlášen chráněnou přírodní památkou. Les nad obcí patří
k nejmalebnější části výše uvedené evropsky významné
lokality. Les tvoří zajímavou scenérii obce a vytváří
příjemné klima. Poskytuje možnost procházek, sportu,
sběru hub, bylinek rovněž slouží k odpočinku a relaxaci
nejen našich občanů ale i těch z okolních obcí. V každém
ročním období má své kouzlo a překvapí svojí krásou
i množstvím zvěře, která zde žije. Je povinností nás všech,
abychom si les chránili. Vždyť je tady pro nás všechny.
Je velice smutné, že někteří občané nerespektují
stanovené přísné zásady těžby dřeva v přírodní památce
Přestavlcký les a svévolně, bez povolení kácí stromy, čímž ničí přírodu a dopouští se
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závažného přestupku. Zastupitelstvo obce se rozhodlo vůči těmto jednotlivcům
nekompromisně zakročit. Pokud bude někdo přistižen při neoprávněné těžbě dřeva v lese,
na obecních i soukromých pozemcích, bude s ním vedeno správní řízení a musí počítat i
s udělením finančního postihu.
V této souvislosti uvádím pro informaci skutečnost, že bez povolení OÚ nelze skácet
strom, ani na vlastním pozemku, který má obvod nad 80 cm ve výšce 130 cm.
Věřím, že každý z nás má zájem žít v pěkném a zdravém prostředí, které však musíme
udržovat a chránit nejen pro naše děti ale i další generace.
Jaroslav Chlapečka

DOBRČICE V OBJEKTIVECH DOBOVÝCH FOTOAPARÁTŮ
Fotografie od paní Ludmily Voltnerové

Žáci školního roku 1935/36. Fotografie pořízená 14.5.1936 před obecní školou
v Dobrčicích (současný obecní úřad) u příležitosti rozloučky s řídícím panem Machurou,
který odešel do Horní Moštěnice. Po něm nastoupil na Dobrčickou školu řidící pan Rádl.
Horní řada zleva: Pánik František, Janda Josef, Hrubý Rostik, Horáková Dražka,
Bedřiška Čadová, Dvorská Jindra, Masaříková Marta, Ostrčilová Svata, Bernátová
Jaroslava, Kvasnicová Inka, Ostrčilík Ignác, Škňouřil František, Ostrčil Láďa
Prostřední řada zleva: Dvorská Anička, Bradová Máňa, Vymětalíková Mila, Ostrčilová
Lída, Bušová Blažena, pan učitel Machura, Slováková Božena, Hradilová, Polívková
Věra, Ostrčilová Blažena, Horáková Vlasta, Hlaváčová Marie.
Dolní řada zleva: Kvasnica Mirek, Hrubý Josef, Bernát Láďa, Bernát Kristián, Němec
František, Uherek Josef, Vymětalík Antonín, Číhal Vladimír, Bernát František, Polívka
Květoš, Zubíček Milan.
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Fotografie z roku 1946 dožínky. Předávání dožínkového věnce hospodářům Uherkovým
na výletišti na Koutech zleva: Hradilová Milada, Balášová Vlasta, Vaňek František,
Ostrčilová Lada, Dvorská Jindra, Dvorský Jaroslav, Číhal Vlastik, Uherek Josef ml.,
Skácelík Augustin, Hradil Jaroslav, sedící zády Uherková Marie a Uherek Josef st..
Fotografie od paní Emílie Smolkové

Fotografie z roku 1947 zachycuje dobrčickou mládež při kácení máje na výletišti na
Koutech, zleva: Šmídová Marie, Dvorská Jarmila, Bradová, Brada Ladislav, Voltnerová
Ludmila, Dvorská Jindřiška (Bradová), Horáková Drahomíra, Číhal Vlastimil, Trchalová
Drahomíra (Brücknerová), Dvorská Anna, Čadová Jiřina (Motáňová).
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Fotografie školní třídy 1. až 5. ročník z roku 1963 před vraty p. Zapletalové naproti
školy, řídícím učitelem této třídy byl pan Jaroslav Hradil.
Zleva zadní řada: Karel Voltner, Josef Ostrčil, Jarmila Němcová (Čadová), Emílie
Smolková (Bělunková), Drahomíra Matlochová, Irena Čadová (Motáňová), Milan
Vaníček, Jaroslav Dokoupil a Jiří Číhal.
Zleva střední řada: Květ. Jurečka, Milena Bradová (Chodníčková), Miroslav Hošák,
Dáša Čadová ( Nádherová), Zdeněk Konečný, Josef Domes, Miroslav Bernát, Milena
Hošáková (Hradilová), Radek Mlčák, J.Machula, Vlastislav Dokoupil a Jaroslav Konečný.
Zleva přední řada sedící: Dagmar Domesová (Zlámalová), Dobromila Voltnerová
(Klementová), Jaroslava Jurečková (Skácelová), Vítězslav Smolka a Ladislav Ostrčil

Zájezd do Vlčkova v roce 1976 zleva: Smolková Milena, Kubík Josef, Kubíková
Marie, Jiřiček Viktor, Ostrčilíková Vojtěška, Domesová Božena, Mlčáková Mária,
Trchalová Miroslava, Mlčák Arnošt, Špíšek Zdeněk, v podřepu: Domes Josef, před ním
Ostrčil Vladimír.
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Zá
jezd národních socialistů do Brna asi v roce 1964. I. řada shora: Valigura František,
Dvorský Jaroslav, II. řada, Smolka Alois, Jiříček Viktor, Dohnal Ladislav, Ostrčil
František, Hrubý Jan, neznámá paní, Kubík Josef, Ostrčil Augustin, III. řada: Špíšek
Zdeněk, Dvorský Rudolf, Kašpárek Albín, Hrubá Anastázie, Zapletalová, Matlochová M.,
Matlocha Ladislav, Dohnalová Anežka, řidič František Lajda s manželkou. IV. řada:
Jurečková J., Kubíková Marie, Matyaševičová Lida, Šimková Ladislava, Dvorská
Františka, Kubíčková Aloisie, Petříková Františka, V. řada: Ostrčilová Lída, Ostrčilíková
Vojtěška, Smolková Milena, Ostrčilová Svata, Horáková Vlasta, Jiřičková Anna,
Chaloupková Hedvika, Ostrčilová Marie, Voltner Karel.
V popředí sedí Chmelařová Božena
Fotografie do dnešní rubriky poskytla paní Smolková a Voltnerová, děkujeme.
V příštím čísle uveřejníme mimo jiné fotografie paní Trchalové.
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 době a jménech osob zobrazených na fotografiích, děkujeme.

LETOŠNÍ JARNÍ POČASÍ ZLOBÍ A JAK TOMU BYLO V DOBRČICÍCH?
Počasí v první polovině roku v Dobrčicích.
Zima měla celkově mírnější průběh. První polovina ledna měla teplejší charakter,
druhá polovina byla chladnější, ale teploty většinou neklesly pod minus deset stupňů.
I měsíc únor byl mírnější bez významných mrazů, teploty se pohybovaly po celý
měsíc v blízkosti nuly. Ani sněhová pokrývka nebyla nijak výrazná. Počátek března byl
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velmi teplý, teploty se přechodně dostávaly i nad deset stupňů. Asi v polovině měsíce se
opakovaně vytvářela hluboká tlaková níže nad severní Itálií a s ní spojené frontální
systémy přinášely od jihu až jihovýchodu vydatné sněhové srážky, které spolu se silným
severovýchodním větrem v přízemních hladinách vytvářely občas až kalamitní situace,
zejména v dopravě. Tato situace trvala až do první dubnové dekády. Ve druhé polovině
dubna se udržovala tlaková níže nad západní Evropou a po její přední straně k nám
přechodně v několika vlnách pronikl velmi teplý vzduch od jihozápadu až jihu. Zejména
ranní minimální teploty byly na toto období nebývale vysoké, v poslední dubnové dekádě
kolem +15°C a 27.4. dokonce +18°C. První vydatnější déšť přišel 3.května s úhrnem 20
mm a o víkendu 11.-12.května to bylo kolem 40 mm. Asi od poloviny května se nad
střední Evropou udržovala prakticky bez pohybu tlaková níže, která přinášela od východu
na Slovensko a do Polska silné bouřky a do Čech a části Německa a Rakouska vydatné a
trvalé deště s následnými povodněmi. Morava zůstala se štěstím uchráněna. Teploty
vystupovaly přes den jen výjimečně nad 15 stupňů a celkově byly malé rozdíly mezi
ranními a odpoledními teplotami. Srážkový úhrn v Dobrčicích za květen 90 mm znamenal
slabě až mírně nadprůměrný. Není bez zajímavosti, že tyto dlouhodobě stabilní východní
povětrnostní situace bývaly dříve jevem spíše vzácným, za posledních 5 let však proběhly
v měsíci květnu již potřetí. V roce 2010 panovala po celý květen prakticky stejná
povětrnostní situace jako letos, kdy opakovaně přicházely od východu silné bouřky a
intenzivní deště. V Dobrčicích spadlo tehdy od 1.5. do 2.6. celkem 325 mm srážek, což
představuje 500% měsíčního normálu a na Dobrčickém potoku po jedné z bouřek nastal
22.května nejvyšší povodňový stav za několik posledních desetiletí. Letos naší oblast
naštěstí všechny nebezpečné jevy minuly. Počátkem června se konečně tlaková níže
vyplnila a zvolna se začalo oteplovat. Celkově období od 1.ledna do 10. června bylo
srážkově normální a teplotně slabě nadnormální.
Roman Zbořil

V úterý 18. června kolem dvacáté hodiny se nad Dobrčicemi přehnala bouřka, při které
padaly kroupy velikosti pingpongového míčku, bouřka způsobila naštěstí jen menší škody.
V sobotu 22. června se v ranních hodinách přehnaly nad Dobrčicemi dvě bouřky,
tentokrát bez krupobití.
Průběh stavu hladiny v Dobrčickém potoku na konci června
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DOBRČICE
„TĚŽKO NA CVIČIŠTI, LEHKO NA BOJIŠTI.“
I takhle by se dala nazvat příprava a následné letošní první hasičské závody mužstva
SDH Dobrčice. Pár dní před samotnými závody selhala technika a s naší účastí na
okrskovém kole to nevypadalo vůbec dobře. S touto situací se mužstvo vypořádalo a
v sobotu 18.5.2013 nastoupilo k okrskovému kolu v Beňově. Počasí přálo, v jednotce
panovala dobrá a pozitivní nálada. Závody začaly během na 100 m přes překážky. V této
disciplíně se nám podařilo získat dobré časy a tím i velikou motivaci na celkový dobrý
výsledek, který by znamenal získání prvního místa po třetí za sebou a tím velký putovní
pohár do naší historie tohoto sportu. Při samotném požárním útoku nás o vynikající čas
nepřipravila ani prasklá hadice. Pak už zbylo jen čekání, jak se podaří ostatním mužstvům
tato disciplína. Jednotka SDH Dobrčic měla však v tento den štěstí na své straně. Po
sečtení umístění z obou disciplín jsme obsadili krásné 1. místo v celé soutěži a navíc naši
borci Lukáš Záhorský, Erik Kosík a Václav Bernát v tomto pořadí dosáhli třech nejlepších
časů v jednotlivcích. Putovní pohár pro vítěze okrskové soutěže si hasiči z Dobrčic odvezli
již potřetí v řadě.
Václav Bernát a Marek Ostrčil
SDH
Kat. muži
Dobrčice
Přestavlky
Beňov
Horní Moštěnice
Říkovice
Stará ves

čas 100 m

pořadí

84,29
99,12
106,09
115,47
125,65
103,69

1
2
4
5
6
3

požární
útok
24,77
43,72
47,28
58,57
82,14
N

pořadí

součet
pořadí

celkové
umístění

1
2
3
4
5
10

2
4
7
9
11
N

1
2
3
4
5
6

Foto: Barbora Kosíková

Strana 17 z 32

POČASÍ DĚTSKÉMU DNI PŘÁLO
Druhou červnovou sobotu SDH Dobrčice za přispění klubu seniorů a obce Dobrčice
uspořádal Dětský den na výletišti. Původní termín 1. června byl z důvodu nepříznivého
počasí přeložen a tato změna se vyplatila. Skvělé počasí a hojná účast místních ale i
přespolních zajistila výborný průběh Dětského dne.

Tradičně děti nejdříve absolvovaly mnohé soutěže jako běh, skákání v pytlích, střelbu
ze vzduchovek, házení míčů do tlamy, chůze s balónkem a další. Měly možnost se svézt na
lanové dráze a také si odzkoušet stříkání z hasičské stříkačky. Za své výkony všechny děti
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dostaly medaile, které přichystaly členky klubu seniorů, a k večeru si děti mohly opéct
špekáček u malého táboráku. Poté byl tradičně zapálen i ten velký. Před desátou hodinou
byl odpálen za rybníkem ohňostroj a celý večer zakončila zábava při reprodukované
hudbě. Poslední návštěvníci se rozcházeli do svých domovů téměř před rozedněním.
Velký dík patří všem, kteří pomáhali při přípravě i v průběhu celé akce. Prostě letošní
Dětský den byl pro děti i dospělé jak má být.

KLUB SENIORŮ
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Klub seniorů se schází pravidelně každý měsíc, podílí se na přípravě a realizaci
pořádaných společenských akcí v obci, jak tomu bylo v posledním období při organizaci
sletu čarodějnic, vítání občánků, zájezdu na divadelní představení v Horní Moštěnici, při
organizaci Dětského dne a při Neckiádě. Zvláštní ocenění si zaslouží nejstarší členové
klubu za poskytnuté dobové fotografie a zejména za jejich pomoc při sestavování popisků
k jednotlivým fotografiím zveřejňovaných v rubrice „Dobrčice v objektivech dobových
fotoaparátů“

KULTURA
VELIKONOČNÍ TRADICE V NAŠÍ OBCI

Na Květnou neděli tradičně obcházejí obec děvčata s májkou. Ani letos, i když počasí
nepřálo, tato velikonoční lidová zvyklost v obci nechyběla.

Za týden po děvčatech vyrazili do ulic obce kluci s tatary,
ale letos se navzdory datu 1. dubna brodili sněhem.
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SLET ČARODĚJNIC
Poslední dubnový den
se již tradičně slétají
čarodějnice,
které
se
probudily
ze
zimního
spánku. I letos řádila kolem
ohně nejen čarodějnická
omladina, ale i letité
čarodějnice.
Přihlížející
byli pohoštěni dortem
a nápojem nevábné barvy
a nevalné chuti, který
čarodějnice před jejich
zraky namíchaly. Pak
následovala
kontrola
platnosti pilotních průkazů,
kontrola technického stavu
košťat a čarodějnická
svatba.
Nikdo z přítomných novomanželům nezáviděl, co si při svatebním aktu užili. To už ale
vzplála vatra, následoval divoký rej umně namaskovaných čarodějnic u ohně a upálení
nejhodnější čarodějnice. Pak již měly ohýnek k dispozici děti, aby si opekly špekáčky,
protože čarodějnice a dospěláci se přesunuli slavit příchod jara do místní hospůdky „Na
tvrzi“.
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DEN MATEK A VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ

Strana 23 z 32

V sále obecního úřadu se v neděli 12. května 2013 konalo slavnostní vítání tří nových
občánků do života a oslava svátku Dne matek. Místostarosta obce Jaroslav Chlapečka
přivítal přítomné rodiče a naše nové spoluobčánky Elišku Rozkošnou, Báru Pavelkovou
a Julii Michálkovou. Potom předal rodičům dětí pamětní knihu, pamětní list a drobný
dárek, maminky dostaly růži.
Jako vzpomínku na tento slavnostní akt se každý z rodičů podepsal do Pamětní knihy
nových občánků Dobrčic a byla pořízena společná fotografie.

Oslava plynule přešla k uctění Dne matek, ke kterým promluvil zastupitel obce Marek
Ostrčil. Následovaly básničky, písničky i tanečky dobrčických dětí, které si připravily
s pomocí svých rodičů a zaslouženě sklidily aplaus od početného obecenstva. Pak přišla ke
slovu hudební skupina „Kalíšek“, která svou produkcí bavila všechny přítomné, na parketu
bylo hned plno tančících dětí a oslavující maminky si zazpívaly krásné lidové písničky.
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NECKIÁDA
V sobotu 15. června 2013 uspořádala skupina nadšenců pod vedením „předsedy“ Petra
Záhorského na místním rybníku NECKIÁDU. Hladinu rybníku brázdilo doposud dobře
utajované dobrčické loďstvo. Osádky plavidel se mohly občerstvit u plovoucího baru
Bahamas Mamas uprostřed rybníku.

První smělé rozjížďky na vodě.
Zúčastněným osádkám fantazie skutečně nechyběla, a tak diváci mohli vidět jak
čarodějnický hrad, troky kanibalů, plovoucí vanu, vor trosečníků, ale i člun poháněný akuvrtačkou a další zajímavé lodě a loďky.
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Na bezpečí soutěžních osádek dohlížel vodník a letos i plavčík s plavčicí z pobřežní
hlídky, kteří měli plné ruce práce. Výkony soutěžících i jejich originální plavidla skvěle
komentoval moderátor akce Milan Klimecký. I když mnohá plavidla plula někdy ke dnu,
tak nedošlo k žádnému utonutí a posádky pokračovaly ve spanilé plavbě nebo zakotvily
u plovoucího baru
Další disciplínou byl přejezd na kole po 20 cm široké a 15 m dlouhé lávce a zde se již
nedobrovolně koupali téměř všichni, suchý odešel jen Lukáš Jurčík, Tomáš Jurčík, Milan
Klimecký a Radek Vaculík. Kola vystřídala kolečka, a i když zde byli soutěžící úspěšnější,
stejně bylo v rybníku zase plno.
Pak následovalo dekorování vítězů letošní Neckiády. I když všechna plavidla byla
velice nápaditá a zasloužila si ocenění, na prvním místě se umístila osádka Vorvaňů
z vany ve stylu „ rozmarné léto“ manželů Záhorských. Na druhém místě skončil
Čarodějnický hrad Libuše Geršlové, jejíž paruku nyní nosí nějaký kapřík, a na třetím místě
troky Kanibalů Hanibalů manželů Smolkových. Oceněny byly také všechny dětské
posádky, protože postavit si loď a vyjet s ní na náš rybník chce odvahu.
Diváci se výborně bavili, a protože počasí přálo, mnozí setrvali na výletišti do
pozdního večera, kde si mohli zaskotačit při diskotéce nebo posedět u ohně. O občerstvení
se postarala obec s klubem seniorů, který také připravil výborné cukroví, což potěšilo
nejen děti ale i dospělé.
Takže do příštího roku Neckiádě AHÓJ!!!

První záchranná akce naší pobřežní hlídky.
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Plavčík

Plavčice

Jeden z kanibalů Hanibalů

Moderátor Milan Klimecký s kloboukem
proti úpalu
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Vana v duchu rozmarného léta

A padám…
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Hlavně opatrně a s rozvahou
PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE
V sobotu 24. srpna 2013 hodové posezení na výletišti – Dobrčické hody.
Drakiáda – podzimní termín bude upřesněn podle počasí, drakiáda se bude konat na
poli vedle polní cesty do Beňova.
Termíny jednotlivých akcí mohou být dle aktuálních podmínek změněny a budou
oznámeny prostřednictvím plakátů na vývěsce a obecního rozhlasu.

MORAVSKÁ VLAJKA NA POČEST 1150. VÝROČÍ PŘÍCHODU CYRILA A
METODĚJE
V letošním roce si připomínáme významné výročí – uplyne 1150 let od příchodu
Cyrila a Metoděje k nám na Moravu. Tato událost měla obrovský kulturní a duchovní
význam nejen pro naši zem, ale také pro velkou část Evropy. Tuto událost v našich
dějinách si obce mohou připomenout vyvěšením moravské vlajky na budovách radnic.
Obec Dobrčice se letos k výzvě na vyvěšení vlajky připojila poprvé a snad ne naposled.
HISTORIE MORAVSKÉ VLAJKY
Dnešní hojně rozšířená podoba moravské vlajky vychází ze zemských barev, zlaté a
červené, kterých se od počátku 19. století používalo k výzdobě, později začaly být
vyvěšovány i jako prapory. Oficiálního stvrzení se dočkaly v roce 1848, kdy poslanci
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Moravského zemského sněmu schválili 5. článek nové moravské ústavy, ve kterém se
definuje zemský znak a zemské barvy: „Země moravská podrží dosavadní svůj erb
zemský, totiž orlici vpravo hledící, v poli modrém a červenozlatě kostkovanou. Zemské
barvy jsou zlatá a červená.“ Od stanovených zemských barev byla následně odvozena
moravská vlajka, kterou tvoří dva vodorovné pruhy. Horní pruh je žlutý, spodní je
červený. V druhé polovině 19. století a počátkem 20. století,
v době vzestupu nacionalismu, to byla právě moravská
vlajka, která sjednocovala obyvatelstvo naší země bez ohledu
na národnost. Ačkoliv události dvacátého století nebyly pro
její užívání příliš příznivé, najdeme o ní doklady za první
republiky, po roce 1945 i kolem roku 1968.
Nový impuls k
rozšíření přišel po
uvolnění poměrů po
roce 1989. Tradiční
Zemské barvy a znak
žlutočervené
Moravy, 1900
moravské
vlajky
začaly být opatřovány zemským znakem –
šachovanou orlicí v modrém poli, a to z důvodu
odlišení od jiných podobných vlajek. Tato Současná podoba moravské vlajky
varianta si pro svoji srozumitelnost i estetickou
úroveň získala velmi rychle oblibu po celé Moravě a stala se základní a všeobecně
uznávanou podobou moravské vlajky současnosti.
DALŠÍ POUŽITÍ MORAVSKÉ VLAJKY
Kromě tohoto nejvýznamnějšího svátku bývá moravská vlajka vyvěšována i v další
dny spjaté s moravskou historií. 28. března si připomínáme výročí narození světoznámého
moravského učence Jana Ámose Komenského, 15. září význačného moravského politika a
diplomata, ochránce moravských zemských práv a svobod, Karla staršího ze Žerotína.
Zvolení moravského markraběte Jošta Lucemburského, zvaného též Moravský, římským
králem připadá na první říjen, 28. října si připomínáme nejen vznik Československé
republiky, ale také svatořečení velkomoravského panovníka Rostislava. Další vhodnou
příležitostí jsou výročí a události spjatá s obcí (např. obecní slavnosti, hody), či některým z
významných rodáků.
Zdroj: Moravská národní obec

RADY PRO ZAHRÁDKÁŘE
Pěstujeme si plevele, zní to nesmyslně, ale někdy je to tak. Správný zahrádkář je tu
přece od toho, aby plevele, které on nesel nebo nesázel, hubil. Ideálním stavem by byla
holá půda, podobná poušti, ale příroda alespoň v našich podmínkách takový stav nemá
ráda a volná místa pohlcuje.
Kde se pořád ty plevele berou? Zásoba semen v půdě je ohromná. Bylo zjištěno, že na
jediné optimálně vyvinuté rostlině jako například pcháče, mléče nebo merlíku uzrají
desítky tisíc semen. Při obdělávání půdy se dostanou do různé hloubky. Na každém
čtverečním metru úrodné půdy jsou pak i tisíce drobných semen, které mohou za ideálních
teplotních, vláhových a světelných podmínek vzklíčit. Tuto možnost si většina našich
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plevelných rostlin uchovává nejméně 5 let. Naštěstí převážná většina semen nevzklíčí
nikdy. Mimo přirozené stárnutí semen se o to postarají houby a živočichové. Jednoleté
plevele se na naši zahradu dostanou snadno. Donese je vítr nebo půda odjinud, zálivková
voda atd. Také mnohé vytrvalé rostliny mají mnoho klíčivých semen. Největším
nebezpečím je šíření vytrvalých rostlin, jako kořeny s pupeny např. pampeliška, mléč,
šťovík, kostival, pýr, svlačec, pcháč, přeslička atd. nebo kořenícími nadzemními výhonky
např. pryskyřník, mochna atd. Oddenky plevelů si přímo vysadíme i s kompostem a jinými
navážkami. Často se podaří kořeny namnožit rozsekáním rýčem nebo jinou mechanizací.
Mnohé plevele prorůstají kousek po kousku, až překonají i plot. A to už musí být na
zahrádkách veden nesmlouvavý boj proti nim. Zahrádkář musí vědět, co pleje. Co může
nechat ležet a sušit, co se dá zahrnout do půdy, co se dá kompostovat, ale i co se vysemení
po vytržení jako třeba pěťour v době kvetení nebo po vytržení volně ležící znovu zakoření
ptačinec žabinec.
Někdy zkušený návštěvník zahrady získá podle rostoucích plevelů představu o
pozemku:
U větších porostů pěťourů, merlíků, lebed, durmanů atd. lze usuzovat na půdy velmi
výživné až přehnojené. Plocha není pořádně okopávaná a plevele odstraněny, bylo
vlhko, teplo a dlouho nemrzlo.
Pokud není půda řádně zrytá a po zimě okopána, rychle se šíří ptačinec žabinec,
rozrazil, hluchavka atd,.
Lipnice, penízek, kokoška, zemědým rády osidlují neokopávané plochy v létě.
Jílovitá, mokrá, obtížně a nepravidelné obdělávaná půda může být prorostlá
přesličkou rolní nebo kostivalem lékařským.
Písčité a suché půdy nebývají příliš úrodné, plevelům se tolik nedaří, jsou nízké,
jedná se o drobné pomněnky, jetele a jiné trávy.
Na zastíněných a sušších půdách najdeme vlaštovičník, kakost, buřinu srdečník aj.
Jitrocel, hluchavku nebo sedmikrásku najdeme na chudších půdách málo
obdělávaných.
Osamocené porosty kopřivy žahavky na dvorech a sadech ukazují, že drůbež jedině
tuhle rostlinu nechá žít. Kopřiva dvoudomá roste na výživných vlhkých půdách po mnoho
let, pěkně zabydlená v keřích rybízu, angreštu, malin, atd. Keře každoročně ovíjí nejen
svlačec ale i jeho příbuzní opletník a svízel přítula.
Ale máme tu i plevele užitečné jako třeba kopr, který se nechá volně vysemenit třeba v
řádcích mrkve a průběžně se konzumuje např. v koprové omáčce. Nebo fenykl, je to
dvouletka, je podobný kopru, ale je mohutnější až 2 metry vysoký. Je to teplomilná
mrkvovitá rostlina pocházející ze středomoří, kterou hlavně využíváme v kuchyni.
Antonín Netopil
Po několika letech se v naší obci uskuteční 24. srpna 2013 HODOVÉ POSEZENÍ na
výletišti na Koutech. Srdečně zveme všechny občany a známé.
VŠEM OBČANŮM PŘEJEME PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ LETOŠNÍCH PRÁZDNIN,
PĚKNÉ SLUNEČNÉ POČASÍ A KRÁSNOU DOVOLENOU
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