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Ú V O DNÍ K
Vážení spoluobčané,
v posledním čísle Dobrčických novin z roku 2013 jsme v úvodníku stručně zhodnotili, co
se nám v uplynulém roce povedlo. Již jsme vstoupili do roku 2014, proto vám alespoň
stručně nastíníme, co plánujeme realizovat letos. Pro tento účel si zastupitelstvo obce
vypracovalo seznam několika desítek úkolů, které se od počátku roku snažíme plnit. Patří
mezi ně již realizovaná oprava zábradlí u kapličky, montáž tří kusů nových světel
pouličního osvětlení, výsadba ovocných stromů, výroba dvou nových sezení na výletišti.
Ve stadiu příprav je výsadba stromů v Hájku za včelínem včetně jeho oplocení, oprava
dvou chodníků v obci, oprava fasády na kapličce, oprava fotografií na pomníčku obětem
1. světové války, výstavba přístřešků na výletišti, úprava prostor obecního úřadu,
dovybavení výletiště i sálu OÚ …
Nejdůležitějším plánovaným úkolem letošního roku bude, v případě přidělení dotace,
realizace projektu na revitalizaci Dobrčického potoka.
V rozpočtu na rok 2014, který byl schválen na 20. zasedání zastupitelstva obce, jsou na
plánované akce vyčleněny finanční prostředky. Samotný rozpočet byl schválen jako
schodkový s tím, že schodek bude uhrazen finančními prostředky ušetřenými v minulých
letech. Celkové výdaje v roce 2014 by měly dosahovat 2.612.700,- Kč. Předpokládané
příjmy by měly dosahovat 1.970.140,- Kč. Vzniklý schodek bude pokryt finančními
prostředky z minulých let - tj. zůstatkem ušetřených finančních prostředků z loňského
roku, který činil 642.560,- Kč.
Obecním spolkům byla přidělena finanční podpora na jejich činnost, které si velice
vážíme. Nezapomněli jsme ani na podporu kulturních a společenských akcí v obci, na
které vás zveme, a také děkujeme všem, kdo pomáhají tyto akce organizovat. Věříme, že
se nám to s vaší pomocí povede stejně jak v minulém roce.
Místostarosta obce Jaroslav Chlapečka


Z Č I N NO S T I Z A S T U PI T E L S T V A
 Obecní zastupitelstvo na svém 19. zasedání dne 17. prosince 2013 řešilo tyto úkoly:
 Vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 18. zasedání zastupitelstva obce
konaného 26. 9. 2013, zprávu o činnosti zastupitelstva za uplynulé období, vzalo na
vědomí provedená rozpočtová opatření č. 6/2013 ze dne 30. 9. 2013, č. 7/2013 ze dne
31. 10. 2013 a č. 8/2013 ze dne 30. 11. 2013, zápis č. 2/2013 ze zasedání Kontrolního
výboru zastupitelstva obce Dobrčice ze dne 4. 12. 2013, vzalo na vědomí zápis
z dílčího přezkoumání hospodaření obce Dobrčice za rok 2013 ze dne 6. 12. 2013
 Schválilo Rozpočtové provizorium na období od 1. 1. 2014 do doby schválení
rozpočtu, schválilo zařazení správního území obce Dobrčice do území působnosti ISÚ
MAS-Partnerství Moštěnka o.p.s. na období 2014 – 2020, schválilo Pravidla pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Dobrčice, schválilo podmínky
pronájmu sálu obecního úřadu, (vratná kauce ve výši 2000,- Kč a pronájem pouze
občanům obce Dobrčice).
 Neschválilo odprodej p. č. 305 v k. ú. Dobrčice o rozloze 857 m² – ostatní plocha se
způsobem využití ostatní komunikace. (Polní cesta od Roubičkových podél svahu pod
polem, prodejem by byl znemožněn přístup na další pozemky, ke kterým cesta vede).
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 Obecní zastupitelstvo na svém 20. zasedání dne 27. února 2014 řešilo tyto úkoly:
 Vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 19. zasedání zastupitelstva obce
konaného 17. 12. 2013, zprávu o činnosti zastupitelstva za uplynulé období, provedená
rozpočtová opatření č. 9/2013 ze dne 31. 12. 2013
 Schválilo Rozpočet obce na rok 2014, po projednání schválilo stanovy DSO
mikroregionu Moštěnka, ceník za užívání kanalizace v obci Dobrčice (stočné) na rok
2014, úhradu výdajů spojených s činností Klubu seniorů obce Dobrčice na rok 2014 ve
výši 10 340,- Kč dle předložených paragonů nebo faktur, schválilo příspěvek na
pořízení, rekonstrukci, opravu a nákup věcného vybavení obecní jednotky SDH ve
výši 12 000,- Kč. Jedná se o 60% plánovaných výdajů, 40% výdajů bude uhrazeno ze
schválené přijaté dotace Olomouckého kraje
Na svých pracovních jednáních si stanovilo následující úkoly:
 Zastupitelstvo vypracovalo seznam úkolů, které budou dle možností v letošním roce
řešeny a realizovány.
 Zabezpečilo účast členů zastupitelstva na Valné hromadě VAK v Přerově, na Valné
hromadě honebního společenství Dobrčice, Přestavlky, Stará Ves, schůzky
k hospodaření s Přestavlckým lesem, schůzky s panem Macháčkem v záležitosti
zalesnění Hájku, účast na dvoudenní kontrole hospodaření s lesem inspekcí životního
prostředí ČR, konference Dne malých obcí v Prostějově, mysliveckého spolku Stará
Ves a setkání zřizovatelů knihoven v Městské knihovně v Přerově
 Zabezpečení výměny zábradlí u kapličky.
 Ve dnech 13. a 20. února 2014 bylo provedeno geometrické vytyčení parcely č.210/2 a
210/3 za účelem výsadby stromů – Hájek.
 Zabezpečení opravy veřejného rozhlasu.
 Zabezpečení montáže tří kusů nových světel veřejného osvětlení a čtyř kusů
bleskojistek veřejného osvětlení
 Zabezpečení výsadby 12 ks nových ovocných stromů kolem cest
 Místostarosta obce pogratuloval životnímu jubileu dvěma občankám, paní Libuši
Skácelíkové a paní Marii Machulové. V měsíci březnu gratulovala starostka obce k
životnímu jubileu paní Miroslavě Trchalové.
 Před vánocemi 2013 zastupitelstvo zabezpečilo vydání čtvrtého čísla Dobrčických
novin. Ve smyslu tiskového zákona č. 46/2000 Sb. paragraf 9 obec rozeslalo povinné
výtisky novin krajským knihovnám a dalším institucím.
Zastupitelstvo obce se zabývalo ve spolupráci se spolky a občany přípravou a realizací
pěti kulturních a společenských akcí.


S P O L E ČE N S K Á K R O NI K A
Ke dni 31. března 2014 má obec celkem 228 obyvatel:
114 mužů a 114 žen, z toho je 41 dětí do 15 let: 19 chlapců a 22 děvčat.

V letošním roce se narodilo jedno dítě: Andrea Petříková.
Letos se k pobytu se přihlásil 1 občan.
Nejmladším občanem naší obce je Andrea Petříková.
Nejstarší občankou obce je Ludmila Voltnerová.

V pátek 21. března 2014 nás opustil po těžké nemoci ve věku nedožitých 65 let náš
spoluobčan František Chodníček. Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
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Zastupitelstvo obce v tomto roce pogratulovalo našim jubilantům:

Významné životní jubileum 70 let oslavila v měsíci lednu paní Libuše Skácelíková.
Členové klubu seniorů a místostarosta obce Jaroslav Chlapečka pogratulovali oslavenkyni
na únorovém sezení klubu seniorů. Paní Skácelíková se léta vzorně stará o provoz obecní
knihovny, za což jí děkujeme.

V pátek 21. února se dožila významného životního jubilea 80 let paní Marie Machulová.
Místostarosta obce Jaroslav Chlapečka a její přátelé jí společně popřáli hodně zdraví,
spokojenosti a pohody do dalších let.

Na březnovém posezení klubu seniorů oslavila paní Miroslava Trchalová životní jubileum
75 let. Členové klubu seniorů a starostka obce Petra Rozkošná jí při této příležitosti
popřáli všechno nejlepší a poděkovali jí za práci pokladní klubu seniorů.
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I N FO R MA CE A ZA J Í M A VO S T I
 Od pondělí 24. 3. 2014 je přistaven na točně kontejner na biologický odpad, vedle
kontejneru mají občané k dispozici bezplatně kompost.
 Od pátku 25. dubna do neděle 27. dubna 2014 včetně bude přistaven v prostoru před
hospodou „Na Tvrzi“ kontejner na velký domovní odpad. Upozorňujeme občany, aby
do kontejneru nevkládali nebezpečný ani stavební odpad!!! Podzimní termín
přistavení kontejneru na velký domovní odpad plánujeme na měsíc září 2014.
 Sběr nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 3. května 2014. Kontejner bude
přistaven na parkovišti před hospodou „ Na Tvrzi“ od 12:15 do 12:40 hod, podrobnosti
v letáku, který vám bude doručen do poštovních schránek.
 Na základě vyhodnocení souvislosti pokrytí veřejného osvětlení v obci zastupitelstvo
rozhodlo doplnit veřejné osvětlení o tři kusy svítidel. V měsíci březnu byla provedena
montáž tří kusů světel veřejného osvětlení na sloupy č. 8, 40 a 46, čímž bylo
zabezpečeno osvětlení neosvětlených částí obce. Dále byla provedena výměna čtyř
kusů nefunkčních bleskojistek veřejného osvětlení, které slouží k ochraně světel před
přepětím.
 Obec Dobrčice hodlá obnovit Hájek za včelínem. V současné době jsou již připraveny
kůly k vystavění oplocenky, pozemek je zaměřen a jsou zajištěny i sazenice stromů.
Předpokládaný termín brigády na výsadbu stromků je v sobotu 5. dubna. Tento termín
se může posunout z důvodů počasí. Pokud máte zájem se těchto prací dobrovolně
zúčastnit, prosím, nahlaste se Markovi Ostrčilovi, případně sledujte úřední desku, kde
budou zveřejněny informace, můžete taktéž přijít přímo k Hájku v den brigády. Vše
bude také vyhlášeno v rozhlase. Děkujeme těm, kteří už svou pomoc přislíbili a
věříme, že se k nim přidají další.
 Policie České republiky územní odbor Přerov předložil obci Dobrčice zprávu o stavu
veřejného pořádku v naší obci za rok 2013 ze které vyplývá, že v obci nedošlo
v uplynulém roce k žádnému vážnějšímu narušení veřejného pořádku, které by bylo
nutné řešit jako trestný čin nebo ve správním řízením.
 Výroční členské schůzi Mysliveckého sdružení Stará Ves, do kterého patří i katastr
obce Dobrčice, konané v sobotu 15. 3. 2014 se zúčastnil místostarosta obce. Pro
zajímavost uvádíme několik údajů z jednání. Sdružení má 23 členů, výměra honební
společnosti je 1378 hektarů, v loveckém revíru je 30 posedů a 8 kazatelnic. V poslední
lovecké sezoně bylo odloveno 36 kusů srnčího, 127 ks zajíců, 21 ks daňčího, 13 ks
bažantů, ze škodné 24 ks lišek, 7 ks straky, 7 ks kun a tchořů.
 Chtěli bychom poukázat na tři nešvary, kterých se někteří občané dopouští a které
znepříjemňují ostatním život a dokonce ohrožují naše spoluobčany:
 Hodně řidičů nedodržuje předepsanou rychlost jízdy automobilů v obci, téměř
pravidelně se tak děje při vjíždění do obce u Roubíčkových, přitom se automobily
vřítí do nepřehledné pravotočivé zatáčky a nikdo nemůže ani jen tušit, co se za
zatáčkou děje. I když vyhláška povoluje jízdu v obci 50km rychlostí, žádáme vás,
abyste uzpůsobili rychlost jízdy vzhledem k tomu, že téměř všechny obecní cesty
jsou obsazeny parkujícími automobily a velice těžko by projíždějící auto ubrzdilo,
kdyby zpoza parkujícího auta vyběhlo na silnici dítě nebo nějaké zvíře. Děkujeme.
 Dalším problémem se jeví skutečnost, že na silnicích v obci si často hrají malé
děti a mnohdy bez dozoru rodičů. Tohle je velice nebezpečné a i když není
automobilový provoz v obci nějak intenzivní, využívejte silnici k tomu, k čemu je
určena a pro hry s dětmi využívejte travnaté plochy uprostřed obce, nebo na
výletišti.
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 Poslední nešvar navazuje na předchozí. I když jsme již v minulosti poukázali na
nekázeň některých majitelů pejsků při jejich venčení, stav se moc nezlepšil. Na
travnatých plochách v obci, chodnících i v areálu výletiště Na Koutech se stále
objevují psí exkrementy. Tyto plochy jsou určeny pro naše občany a zejména děti
ke hrám, sportu a odpočinku a nejsou psími záchody. Jestliže si váš miláček v těchto
prostorách vykoná potřebu, ukliďte ji, pes za to nemůže, to je povinností jeho
majitele. Věříme, že těch pár jednotlivců, kteří tyto zásady nedodržují, zjednají
nápravu ve svém bezohledném jednání, na které doplácí hlavně hrající si děti.

OPRAVA ZÁBRADLÍ U KAPLIČKY

V měsíci lednu byla provedena oprava
zábradlí
u
kapličky,
neestetické,
popraskané
plastové
zábradlí
bylo
nahrazeno novým dřevěným, práce provedl
obecní zaměstnanec Antonín Navrátil, čímž
se staly náklady na provedenou opravu
minimální.


VYBUDOVÁNÍ DVOU LAVIČEK NA PAŘEZECH TOPOLŮ NA VÝLETIŠTI

Dne 10. března 2014 dokončil obecní zaměstnanec Antonín Navrátil výrobu dvou
laviček na pařezech topolů, které přispěly k doplnění vybavení Výletiště na Koutech.
Odborné práce s motorovou pilou provedl Ján Kostura.

VÝSADBA OVOCNÝCH STROMŮ NA POZEMCÍCH OBCE
Obec i letos pokračovala ve výsadbě ovocných stromů kolem cest. V měsíci březnu
bylo vysazeno devět ovocných stromů kolem cesty na Šinkhaus, jeden ve svahu za
rybníkem a dva na Kamenci.
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N O VO DO B Á H I S T O RI E D O B RČ I C I X. ( O D RO K U 1 9 0 0 )
… pokračování novodobé historie naší obce rok 1972 a 1973
Dne 8. ledna 1972 odváží učitelka Krčmová použitelné vybavení naší školy do školy
v Horní Moštěnici. 26. ledna poslední samostatně hospodařící vlastník půdy František
Vymětalík předává pozemky do JZD. Za deset dní, 5. února, umírá ve věku 80 let. Dne 28.
ledna je pro veřejnost promítnut film o chovu angorských králíků a plemenech drůbeže.
29. ledna po celý den sněhová vánice, sněží ještě následující dva dny. Začátkem března
panovalo krásné jarní počasí, odpolední teploty až kolem 12 st., 8. března slabá bouřka a
10. března vichřice, po které následují několikadenní mrazy. 7. dubna se koná volební
schůze Jednoty, předseda J. Mlčák, jednatel L. Rozehnal, členové Mlčáková Z., Uherková
M. a Jiříček V. 13. dubna zaznamenáno slabé zemětřesení. 18. dubna na schůzi NF zvolen
předsedou Kristián Bernát za odstupujícího Josefa Melichaříka. 20. dubna večer panuje
v obci všeobecné veselí, Československo poráží v hokeji Sovětský svaz. 21. dubna probíhá
výměna domovních čísel, modrá jsou nahrazena červenobílými. 9. května je omítnuta
opravená čekárna. Po celé jaro probíhá výstavba chodníků v obci. 25. července došlo
k tragické události. Skupina pracovníků rostlinné výroby pracovala na poli směrem
k Horní Moštěnici (přibližně v místech poblíž současné fotovoltaické elektrárny). Snesla
se silná bouře, pracovníci se ukryli pod traktorovou vlečku, do které uhodil blesk. Dvě
ženy byly zraněny, ale podařilo se je přivést k vědomí. Miroslav Pospíšil byl bleskem
usmrcen. Jinak v létě i na podzim panuje sucho a v obci se projevuje nedostatek vody. 6.
října vyschla studna u Balášového, ze které bere vodu celá řada rodin. Zároveň je teplo, na
hospodě v hnízdech jsou ještě 12. října jiřičky. 24. srpna zemřel Kristián Kubíček (84 let)
a 28. října Marie Kašpárková (60 let).
13. ledna 1973 pořádala čs. Strana socialistická tradiční a úspěšný ples v místním
hostinci. 17. ledna zemřela Fr. Dvorská (81 let). 17. února bylo zahájeno vytrhávání
stromů v zahradě u točny pro výstavbu nové prodejny. 28. února bylo zahájeno pravidelné
promítání kina v obci. Promítání prováděli členové Osvětové besedy při kulturní komisi
MNV v místním hostinci a to každou středu večer. Do konce roku 1973 tak bylo
promítnuto 44 filmových představení. Vstupné bylo pro dospělé 2,- Kč a pro mládež 1,Kč. 10. března MNV rozdal jako malý dárek k MDŽ všem ženám starším 65 let
bonboniéru. 31. března zahájen výkop základů pro nový obchod. Zima byla spíše mírnější
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a velmi suchá. 15. května zemřel František Běhalík (71 let) a 15. června Marie Horáková
(89 let). Jaro bylo teplé, v dubnu občas i zapršelo, ale květen a červen velmi suchý. 14.
července opět studna u Balášového bez vody, vysychají i jiné studny v obci. 24. července
bouřka se silným větrem, který odnesl jednu střechu z kyselky a polámal hodně stromů u
kravína v H. Moštěnici a u kyselky. 17. srpna vyschl potok, ani do rybníka nepřitéká žádná
voda. 25. srpna byla dokončena studna u nového obchodu. 30. srpna vyhlašuje MNV
obecním rozhlasem regulaci v odběru vody. Voda ze studní, ve kterých je ještě voda, se
smí používat pouze na vaření a pití. Léto bylo teplé, v červenci několik spíš slabších
bouřek, které nijak nezlepšily katastrofální stav spodních vod. Srpen velmi suchý. Září
zpočátku teplé, ale v polovině citelné ochlazení a závěr chladný a deštivý. Na přelomu
srpna a září je většina studní ve východní polovině obce vyschlých. V roce 1973 chová
v Dobrčicích 48 rodin celkem 52 psů, z toho 15 čistokrevných a 37 kříženců. 3. prosince
zemřel František Ostrčil (81 let). Počasí v závěru roku bylo spíš chladnější a suché. O
vánočních svátcích bylo velmi teplo. Tolik z let 1972 – 1973. Pokračování příště.
… pokračování v příštím čísle
Roman Zbořil


A N A L Ý ZA

VÝSLEDKŮ
Z D O T A ZN Í K U
K ZP R A C O V Á NÍ
S T R A T E G I CK É H O PL ÁN U R O ZV O J E O B CE D O B R ČI CE N A L É T A
2014 AŽ 2020
Vážení občané,
počátkem března jste do svých poštovních schránek obdrželi dotazníky, jejichž cílem
bylo zjistit váš názor na další směřování obce Dobrčice. Prvotním impulsem pro tento
způsob dotazování byla skutečnost, že obec Dobrčice připravuje „Strategický plán rozvoje
obce Dobrčice na období 2014 – 2020“. Jedná se dokument, ve kterém by si obec
Dobrčice měla stanovit cíle a aktivity do budoucna, aby se celkově zkvalitňoval život
našich občanů. Roky 2014 – 2020 byly zvoleny záměrně s ohledem na nové programovací
období Evropských strukturálních fondů, protože projekty, které mohou být podpořeny
z evropských fondů, by v tomto strategickém plánu obce měly být zahrnuty.
Dotazník byl připraven s ohledem na praxi jiných obcí, otázky byly převzaty a jen
mírně upraveny tak, aby souvisely s naší obcí. Zpětně viděno, některé otázky byly možná
pro někoho příliš osobní vzhledem k tomu, že dotazník měl být anonymní (např. ot.
2. Povolání), jiné otázky mohly být lépe specifikované, či méně komplikované. I přes tyto
drobné nedostatky jsme rádi, že nakonec bylo odevzdáno 57 dotazníků, z toho 56
vyplněných, přičemž celkově bylo rozdáno občanům starších 15 let 180 dotazníků.
Slíbili jsme také, že výsledky dotazníkového šetření zveřejníme v Dobrčických
novinách a výsledky budou přístupné také na OÚ. Prozatím byly z dotazníků zpracovány
otázky 1 – 11, otázky 12 a 13, které se týkaly hlavních problémů a navrhovaných projektů,
se kvůli své obsáhlosti stále zpracovávají. Níže uvedené výsledky je nutné brát jako názor
těch, kteří se rozhodli dotazníky vyplnit a vyjádřit svůj názor a doporučení.
V tomto čísle Dobrčických novin uveřejňujeme první část výsledků. V dalším čísle
uveřejníme zbývající.
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Pozn.: V grafech jsou uvedeny počty odpovědí na danou otázku.
Spokojenost s celkovou úrovní
Pohlaví a věk odpovídajících
života v Dobrčicích
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ŽENY

neuvedeno

Zastoupení mužů a žen bylo téměř rovnocenné. Nejvíce dotazníků odevzdala skupina
obyvatel mezi 31 a 50 lety. Druhou nejpočetnější skupinou odpovídajících byli lidé od 51
do 70 let. Pro informaci dále uvádíme, že 3 ze 4 odpovědí od občanů ve věku 15 – 30 let
byly od studentů. Hranici 15 let jsme zvolili záměrně s ohledem na to, že i tito mladí lidé,
pokud zůstanou v naší obci a neodstěhují se, tak v krátké době budou moci rozhodovat
o tom, co se ve vesnici děje a jak by se dále měla obec rozvíjet. Často se už i tito mladí
lidé zapojují do života v obci ve snaze ji rozvíjet a tedy měli by mít právo vyjádřit svá
přání.
Průměrné procentuální hodnocení jednotlivých oblastí (100 % = spokojen)

Z grafu zachycující průměrné procentuální hodnocení spokojenosti je zřejmé, že
největší nedostatky lidé vidí u chodníků a komunikací, parkování v obci, dětských hřišť a
sportovišť. Mezi těmito kategoriemi měla být i kanalizace, která se nedopatřením před
tiskem smazala. Lze ale předpokládat, že i kanalizace by byla jednou z problémových
oblastí. Nicméně kanalizace byla zahrnuta v otázce 12, takže odpovídající mohli svou
spokojenost vyjádřit alespoň tam. Problémové oblasti by se měly bezpodmínečně tedy
objevit v novém strategickém plánu rozvoje obce. Ačkoliv spokojenost se samosprávou
nebyla nejhorší, i tady jsou rezervy a jistě je co zlepšovat. Za relativně bezproblémové
oblasti lze považovat kulturní život v obci, výletiště, informovanost občanů či úroveň péče
o veřejná prostranství a zeleň.
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Průměrné procentuální hodnocení sledování dění v obci (100 % = spokojen)
Dobrčické noviny
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Jak bylo uvedeno, tak informovanost občanů v naší obci je na dobré úrovni
(pochopitelně zlepšení jsou stále možná). Z hlediska sledování dění v obci nejvíce
přispívají Dobrčické noviny, za což jsme jenom rádi. Sledování úřední desky u zastávky je
také ještě na dobré úrovni, ale je třeba se zamyslet nad sledovaností internetových stránek
obce a elektronické úřední desky. Bude nutné se zamyslet nad příčinami tak nízké
informovanosti skrz tyto prostředky s ohledem na dobu, ve které žijeme. Sledovanost dění
v obci vystoupala na téměř 80 %. (* Omlouváme se za špatně formulovanou otázku. Jsme
rádi, že mnozí neváhali a opravili možnost „dění v obci nesleduji“ na „dění v obci
sleduji“.)
Dotazníky budeme i nadále zpracovávat a náměty a připomínky se budeme snažit
zapracovat do Strategického plánu rozvoje obce Dobrčice na období 2014 – 2020. Další
výsledky dotazníkového šetření přineseme v dalším čísle Dobrčických novin, včetně
informace, jak se vše promítlo do strategického plánu obce.
Marek Ostrčil


N A D CH Á ZE J Í C Í VE L I K O NO Č NÍ S V ÁT K Y
Popeleční středou 5. března začal čtyřicetidenní půst, během něhož se křesťané
připravují na největší svátky v roce – Velikonoce. Postní doba zahrnuje šest postních
nedělí. První nedělí po popeleční středě je Černá neděle, která je odvozena podle tmavého
postního oblečení. Po ní následující Pražná získala název podle „pražma“, postního
pokrmu z obilí. Třetí postní neděle je Kýchavá, označení pochází ze středověku, kdy
probíhaly morové rány, které se kýcháním projevovaly. Čtvrtou nedělí je Družebná, podle
toho, že ženich s družbou chodil do domu, kam chtěl po Velikonocích přijít na námluvy.
O Smrtné neděli se vynášela smrtka, Morana, Mařena jako znázornění konce zimy. Květná
neděle připomíná vjezd Ježíše Krista do Jeruzaléma, kde jej vítali ratolestmi. Po Květné
neděli následuje pašijový týden - Modré pondělí, Šedivé úterý, Škaredá středa, Zelený
čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a Boží hod velikonoční. O Škaredé středě se vypráví, že
se v ten den Jidáš škaredil na Ježíše, proto by se lidé neměli mračit. Na Zelený čtvrtek měl
Ježíš se svými učedníky poslední večeři, po které byl odveden vojáky. Na večer se říká, že
zvony odlétají do Říma, dříve se proto chodilo místo zvonění s řehtačkami. Velký pátek je
dnem smutku, kdy byl Ježíš souzen, mučen a ukřižován, tento den se křesťané postí od
masa. Na Bílou sobotu si připomínáme, že Ježíš ležel v hrobě, nekonají se žádné mše.
Neděle velikonoční, která začíná už sobotní vigilií, je slavností Zmrtvýchvstání Páně. Po
neděli následuje Velikonoční pondělí, které už nemá spojitost s církevním slavením
Velikonoc, ale podle lidových tradic chodí chlapci s pomlázkou (tatarem).
Anna Špíšková
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P ŘÍ S PĚ VE K
Z H I S T O RI CK ÝC H
ZÁ PI S K Ů
V
K NI ZE
SBORU
D O B RO VO L N Ý CH
H AS I ČŮ

P O K L A D NÍ
D O B R ČI CE
V tomto vydání Dobrčických novin dokončíme naše toulky Knihou pokladní Sboru
dobrovolných hasičů Dobrčice. V předminulém čísle jsme ukončili vzpomínky rokem
1957.
Roky 1958-1966 nebyly moc bohaté na zápisky a tak kromě každoročního lednového
či únorového Hasičského večírku a příjmu členských příspěvků (popř. odvodu příspěvků
na okresní sdružení) se v knize pokladní objevují záznamy hlavně o placení předplatného
požárních časopisů nebo např. o proplacení cesty autobusem. Příležitostně se pořádaly
silvestrovské zábavy. V roce 1962 sbor uspořádal místo Hasičského večírku I. maškarní
ples. Výnosy činily 1804,- Kčs a náklady 1357,79 Kčs. V roce 1962 se také nakoupilo 9
párů gumových holinek po 86,50 Kčs, celkově tedy za 778,50 Kčs.
V roce 1963 okresní sdružení přispělo sboru částkou 1131,50 Kčs na pořízení
hasičských potřeb. 16. 2. 1963 se uskutečnil maškarní ples. Sbor pořídil 200 m
elektrického káblu 2x1 za 280,- Kč.
V červenci 1965 byly na jižním Slovensku ničivé záplavy a sbor přispěl 100,- Kčs na
pomoc obětem. V roce 1965 bylo potřeba postavit nový sušák na hasičské hadice
a celkové náklady na jeho postavení se vyšplhaly na částku 278,80 Kčs. Rok 1965 byl také
posledním rokem, kdy br. Alois Číhal byl pokladníkem Sboru dobrovolných hasičů
Dobrčice.
Od roku 1966 tuto funkci zastával br. Augustin Ostrčil, který dělal dříve revizora
pokladní knihy. Rokem 1966 také končí Kniha pokladní Sboru dobrovolných hasičů
Dobrčice. Děkuji všem čtenářům, kteří si rádi přečetli tyto výpisky. Všem hasičům přeji,
aby museli co nejméně zasahovat.
Marek Ostrčil
pokladník SDH Dobrčice


D L O U H O DO B Á H I S T O RI E DO B R ČI C
Sčítání lidu v Dobrčicích roku 1900:
Č. p. 1.: Matlochová Marie, nar. 6. 12. 1863 v Říkovicích, pololáník na pololánu
Č. p. 2.: Skácelík Augustin, nar. 21. 2. 1874 v Dobrčicích, pololáník
Č. p. 3.: Březina František, nar. 10. 8. 1847 v Dobrčicích, pololáník
Č. p. 4.: Špalek František, nar. 30. 12. 1853 v Troubkách, učitel
Č. p. 5.: Tatýrek Josef, nar. 7. 9. 1866 v Přestavlkách, pololáník
Č. p. 6.: Martilík Josef, nar. 11. 2. 1860 v Dobrčicích, pololáník
Č. p. 7.: Běhalík Jan, nar. 7. 4. 1838 v Lověšicích, mlynář
Č. p. 8.: Trchala Metoděj, nar. 19.7 1864 v Dobrčicích, chalupník
Č. p. 9.: Hrubý Antonín, nar. 24. 5. 1871 v Dobrčicích, chalupník
Č. p. 10.: Kočiřík František, nar. 29. 7. 1875 v Dobrčicích, chalupník
Č. p. 11.: Němec Jan, nar. 26. 12. 1856 v Podolí, chalupník
Č. p. 12.: Ostrčilík Ignác, nar. 25. 8. 1853 v Přestavlkách, chalupník
Č. p. 13.: Ludva Bartoloměj, nar. 24. 8. 1824 v Dobrčicích, hospodský
Č. p. 14.: Běhalík Vincenc, nar. 6. 8. 1855 v Horní Moštěnici, zedník
Č. p. 15.: Ostrčil Augustin, nar. 3. 10. 1841 v Dobrčicích, domkař
Č. p. 16.: Petříková Antonie, nar. 1844 v Horní Moštěnici
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Č. p. 17.: Ostrčil Josef, nar. 9. 10. 1858 v Dobrčicích, zedník
Č. p. 18.: Vaja František, nar. 23. 0. 1863 v Jaroslavicích, sloužící
Č. p. 19.: Skřipec František, nar. 23. 3. 1872 v Uhřicicích, hostinský
Č. p. 20.: Petřík Josef, nar. 7. 2. 1846 v Dobrčicích, pololáník
Č. p. 21.: Ostrčil Augustin, nar. 20. 10. 1858 v Dobrčicích, pololáník
Č. p. 22.: Uherek Josef, nar. 30. 5. 1863 v Dobrčicích, pololáník
Č. p. 23.: Sehnal František, nar. 19. 8. 1867 v Malých Prosenicích, pololáník
Č. p. 24.: Nesňal František, nar. 26. 2. 1867 v Želatovicích, pololáník
Č. p. 25.: Tesárková Františka, nar. 8. 9. 1830 ve Staré Vsi, pololáník
Č. p. 26.: Martilík Josef, nar. 21. 6. 1853 v Přestavlkách, pololáník
Č. p. 27.: Matlocha Vojtěch, nar. 5. 5. 1869 v Dobrčicích, pololáník
Č. p. 28.: Tesárek Augustin, nar. 7. 12. 1864 v Přestavlkách, obchodník
Č. p. 29.: Horák Antonín, nar. 28. 9. 1857 v Dobrčicích, chalupník
Č. p. 30.: Hrubá Marie, nar. 8. 2. 1857 v Dobrčicích, pomocnice
Č. p. 31.: Dostál František, nar. 6. 8. 1853 v Němčicích, chalupník
Č. p. 32.: Hrubý Jarolím, nar. 17. 4. 1856 v Dobrčicích, nádeník
Č. p. 33.: Zemánek Florián, nar. 29. 10. 1854 v Dobrčicích, chalupník
Č. p. 34.: Dohnal Josef, nar. 16. 2. 1857 v Dobrčicích, chalupník
Č. p. 35.: Dohnal František, nar. 24. 3. 1837 v Dobrčicích, chalupník
Č. p. 36.: Petřík Alois, nar. 6. 8. 1868 v Dobrčicích, chalupník
Č. p. 37.: Lipr Josef, nar. 19. 6. 1850 v Dobrčicích, chalupník
Č. p. 38.: Richter František, nar. 3. 10. 1839 ve Zdětíně, podsedník
Č. p. 39.: Slováček Augustin, nar. 24. 2. 1844 v Dobrčicích, chalupník
Č. p. 40.: Motáň Josef, nar. 28. 9. 1858 v Dobrčicích, chalupník
Č. p. 41.: Ostrčil František, nar. 1. 4. 1865 v Dobrčicích, tesař
Č. p. 42.: Slováček Ignác, nar. 18. 10. 1834 v Dobrčicích, chalupník
Č. p. 43.: Hrubý Josef, nar. 20. 1. 1849 v Dobrčicích, podruh, nájemník
Č. p. 44.: Měrka Method, nar. 14. 9. 1863 v Želatovicích, podruh
Č. p. 45.: Opustilová Filoména, nar. 14.10 1860 v Horní Moštěnici, chalupník
Č. p. 46.: Chmelař František, nar. 15. 10. 1844 v Dobrčicích, chalupník
Č. p. 47.: Polívka Florián, nar. 3. 5.1855 v Dobrčicích, chalupník
Č. p. 48.: Kočiřík Karel, nar. 14. 2. 1856 v Dobrčicích, sloužící
Č. p. 49.: Slováková Jenoféfa, nar. 18. 5. 1858 v Dobrčicích, chalupník
Č. p. 50.:Uherek Cyril, nar. 5. 3. 1861 ve Staré Vsi, podnájemník, obecní pastýř
Z důvodu omezeného prostoru je uváděn pouze vlastník domu (případně nájemník),
rok narození a místo narození.
V roce 1900 měly Dobrčice 50 obytných domů a 297 obyvatel. Dále bylo v obci asi 35
koní, 129 kusů hovězího dobytka, 194 prasat, 7 koz a 667 kusů drůbeže. Pro zajímavost
napíšeme ještě jména dětí narozených v roce 1900 v Dobrčicích. Převážnou většinu z nich
křtil František Pavelek, administrátor z Horní Moštěnice, a porodní báby byly Rosálie
Chytilová, Horní Moštěnice č. 195, a Anna Dohnalová, Horní Moštěnice.
Dobrčické děti narozené v roce 1900:
2.1. Josef Kliment Měrka č. p. 44 - otec Method Měrka, matka Jenoféfa roz. Svobodová
17.1. Otakar Fabián Hrubý č. p. 32 - otec Jarolím Hrubý, matka Anna roz. Ludvová
16.3. Marie Josefa Mrázková č. p. 9 - otec nezapsán, matka Žofie Mrázková, svobodná
25.3. Bedřiška Hedvika Uherková č. p. 22 - otec Josef Uherek, matka Anna roz.
Vlasáková
4.5. Josef Motáň, narozen ve Vídni - matka Josefa Motáňová, otec neuveden
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30.6. Emílie Marie Zemánková č. p. 33 - otec Florián Zemánek, matka Františka roz.
Odložilíková
31.7. Růžena Anna Kočiříková č. p. 10 - otec František Kočiřík, matka Anna roz.
Bártková
11.12.Anna Antonína Pospíšilová č. p. 48 - otec Antonín Pospíšil, matka Anna roz.
Bartasová
26.12.Karel Trchala č. p. 8 - otec Metoděj Trchala, matka Natálie roz. Zapletalová
28.12.Zdeňka Skácelíková č. p. 2 - otec Augustin Skácelík, matka Adolfina roz. Kubíková
Je zajímavé, že v té době byla často používána dvě jména.
V roce 1900 byla jedna svatba:
Dne 6. 2. 1900, ženich Kočiřík František, domkař v Dobrčicích č. 10, syn Františka
Kočiříka a jeho manželky Josefy z rodu Augustina Lipra, domkaře z Dobrčic, věk ženicha
24 let. Nevěsta Anna Svobodná dcera po zemřelém Františku Bártíkovi, domkaři
z Dobrčic č. 43 a jeho manželky Anny z rodu Josefa Pospíšila, domkaře z Přestavlk. Věk
nevěsty 22 roků.
Zemřelí občané Dobrčic v roce 1900:
Josef Měrka, Augustin Skácelík,
Arnošt Polívka, Josef Opustil,
Antonin Tatírek, Emilie Zemánková
Zdroj: Matrika obce vedená v Horní Moštěnici
Antonín Netopil


D O B R ČI CE V O B J E K T I VE CH D O B O V Ý CH FO T O AP A R ÁT Ů
Fotografie do dnešní rubriky poskytla paní Emílie Smolková (první dvě fotografie) další
fotografie je z archivu pana Karla Voltnera.

Na dobové fotografii z roku 1946 je průvod členů Národně socialistické strany
na okresní silnici v místech nového domu Libora Odložila.
V čele průvodu zleva Zdeněk Ostrčil, Josef Melichařík a Josef Číhal.
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Fotografie z roku 1937 je z oslavy Národně socialistické strany, pořízena je na výletišti Na
Koutech. Zleva stojící vpředu: Božena Kučerková, Marie Ostrčilová č. p. 72, Hermína
Bradová, Marie Masaříková, Hedvika Motáňová. Vpravo od neznámého muže: Marie
Ostrčilová č. p. 16, Anna Jandová, Bohumila Kolečková. Vlevo od neznámého muže:
Františka Slováková a dvě neznámé ženy.

Tuhle fotografii z roku 1970 publikujeme hlavně z důvodu, abychom mladším občanům
ukázali, jak vypadal Hájek, který byl v roce 1975 vykácen a rozorán na pole. Jedná se o
pohled od lesíka nad Včelínem východním směrem. Hájek je za tenkou břízkou vlevo.
Vpravo je souvislý pás lesa. Mezi lesem a Hájkem je vidět prostor, ve kterém se nacházela
louka, která bude taktéž obnovena.
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Těšíme se na další fotografie z historie obce, abychom mohli přiblížit i těm mladším,
co se zde dělo a jak se dříve u nás žilo. Nejzajímavější fotky budeme
postupně zveřejňovat.
Uvítáme i informace o době a jménech osob zobrazených na fotografiích, děkujeme.

OBJEV
R E NE S A N Č NÍ C H
K A CH L Ů
V D O B R ČI CÍ CH
NA
P Ř E RO VS K U
Zajímavý nález souboru zlomků reliéfně zdobených komorových kachlů renesančního
stáří oznámil terénním archeologům z Muzea Komenského v Přerově pan Petr Navařík
z Dobrčic, který jej objevil během výkopových prací na konci měsíce února 2014.
Podle slov nálezce byly renesanční kachle uloženy
společně s velkým množstvím zlomků raně novověké
kuchyňské keramiky v odpadní jámě, na kterou narazil
při hloubení kanalizační přípojky v přístavku
přiléhajícímu k západní stěně průjezdu statku č.p. 96.
Z několika desítek fragmentů komorových reliéfně
zdobených kachlů se podařilo složit téměř dva
kompletní exempláře. V obou případech zaujme
výzdoba čelních vyhřívacích stěn. V tom prvním se
jedná o motiv vázy amforovitého tvaru, v níž je
umístěna květinová výzdoba. Tento středový výjev je
umístěn v kruhovém medailonu. Předlohou k tomuto motivu mohl být pokus o zobrazení
květinového aranžmá oblíbeného v interiérech renesančních domů. Kachel je doplněn
v rozích okřídlenými hlavičkami andílků – tzv. putti. Jedná se o kachel čtvercového
formátu v režném provedení. Pouze v pravém dolním rohu je patrná zelená glazura. Jde
ovšem o cákanec, který hrnčíři nedopatřením ulpěl před samotným výpalem na povrchu
kachle. Při stavbě vlastního kamnového tělesa mohl být kachel s touto drobnou „vadou na
kráse“ umístěn na méně viditelném místě, tak aby nerušil celkový estetický dojem. Kachle
s analogickým motivem byly na Přerovsku v posledních letech získány v Osecké ulici
v Lipníku nad Bečvou a na Horním náměstí v Přerově. Ve
druhém případě se jedná o kachel s motivem císařského
dvouhlavého orla. Motiv dvouhlavého orla není příliš
zřetelný, což je patrně dáno stavem kadlubu neboli
negativní formy (matrice), do které hrnčíř kachel lisoval.
Opět jde o kachel čtvercového formátu. V kolekci jsou
zastoupena torza dalších čelních vyhřívacích stěn, které
rovněž nesou reliéfní výzdobu. Pro jejich fragmentárnost
ovšem nelze určit původní motivy. Nalezené renesanční
kachle byly součástí kamen, která ve 2. polovině 16.
století vyhřívala místnost některého zděného objektu
v Dobrčicích, jejíž majitel si mohl dovolit takové otopné
těleso pořídit. Zda-li kamna stávala skutečně na místě statku č.p. 96 nebo byla původně
umístěna na bývalé dobrčické tvrzi (místo dnešního hostince), se dnes můžeme pouze
domnívat. Co se týče zlomků kuchyňské keramiky, jde v převážné většině o části
tenkostěnných oxidačně pálených a glazurou polévaných nádob, které odpovídají běžné
hrnčířské produkci raně novověkého období. Z typologického hlediska je zde zastoupena
celá tvarová škála keramiky od hrnců, džbánů, trojnožek až po mísy a talíře.
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Novověký soubor nálezů z centra obce Dobrčice má velkou vypovídací hodnotu a
představuje pro archeology důležitý chronologicky citlivý materiál. V případě kachlů
můžeme hovořit o jednom z největších souborů svého druhu zajištěném ve venkovském
prostředí na Přerovsku. V této souvislosti bychom chtěli apelovat na všechny obyvatele
Dobrčic, kterým není lhostejná otázka nejstaršího osídlení jejich obce, aby pozorně
sledovali zejména stavební aktivity a terénní úpravy ve svém okolí a upozornili na
případné archeologické nálezy. Tím by mohli, stejně jako pan Navařík, napomoci doplnit
nečetné prameny hmotné povahy, ale zároveň dosud neznámé poznatky nejstarších
písemně nezachycených dějin nejen své obce a nejbližšího okolí.
archeologové Zdeněk Schenk a Jan Mikulík


M I MO Ř ÁD N Á ZI M A NE J E N V D O B R ČI CÍ CH
Máme za sebou zimu, která se bude řadit mezi nejteplejší zimy za posledních sto let,
a to nejen u nás, ale prakticky v celé Evropě. Teplota i ranní se pohybovala téměř po celou
zimu nad nulou a denní teplota vysoko nad nulou, většinou kolem 8°C, kolem vánoc
i 10°C. Dne 19. ledna dosáhla teplota dokonce +14°C. Také po celý únor byla teplota od
5 do 10°C a začátkem března dokonce mezi 8 až 14 °C. Jen poslední týden ledna byl
chladnější, víkend 25. -26. ledna mrazivý s teplotou minus 12°C. Že máme občas zimu
teplotně nadprůměrnou, to není nic neobvyklého. V některých aspektech však byla tato
zima mimořádná. Jednak je to nebývale dlouhou časovou řadou dnů s nadprůměrnou
teplotou. I výrazně teplotně nadprůměrné zimy se v minulosti vyznačovaly aspoň několika
krátkodobými vpády studeného vzduchu se souvislou sněhovou pokrývkou. Dále je to
skutečnost, že tato zima byla nejen teplá, ale i suchá. V období od 1. prosince do
15. března spadlo v Dobrčicích 62 mm srážek, což odpovídá zhruba 50 % normálu, navíc
v předjarním období od 13. 2. do 15. 3. to byly pouhé 2 mm srážek. Přitom nepsaným
pravidlem bývalo, že teplejší zimy byly zároveň i vlhčí, kdežto ty suché zase mrazivější.
Ve vyšších polohách a na horách je situace
Zahrada paní Zbořilové 26. března 2014
deficitu srážek podstatně horší. Souvislá
vloni v dubnu zde byl ještě sníh
sněhová pokrývka byla prakticky jen na
severních svazích nejvyšších horských poloh
a to ještě nijak zvlášť výrazná. V současné
době chybí v zásobách ze sněhu miliony
kubíků vody a už teď zjara jsou hladiny
podzemních vod např. ve východních
Čechách na kritických minimech. Proč byla
zima právě taková? Pro meteorology je
odpověď jednoduchá. Jaké je počasí, o tom
rozhoduje rozložení tlakových útvarů. Počasí o této zimě ovlivnila hluboká tlaková níže
nad severním Atlantikem se středy v oblasti Islandu a Velké Británie. Ta se udržovala od
poloviny prosince prakticky bez pohybu. Díky ní bylo u nás teplo a sucho, v severní
Americe mimořádná zima a ve Velké Británii, Francii a jižní straně Alp zase povodně.
Běžně dochází po několika dnech k určité „přestavbě“ tlakových útvarů, alespoň
v podmínkách našeho mírného pásma. Velmi zjednodušeně řečeno se tak pravidelně
střídají tlakové výše a níže, období chladnější a teplejší, vlhčí a sušší. Proč se tak tuto zimu
nedělo a situace byla dlouhodobě „stejná“, je otázka spíše pro klimatology. Vím, že ale ani
oni odpověď neznají. Skutečností je, že v posledních několika letech jsou takto
dlouhodobě neměnné povětrnostní situace častější než dřív. Ti, co dostali vánočním
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dárkem nové saně či boby, si je tak rozbalí až příští rok. A ti, co se těší na letní koupání a
opalování, ať doufají, že právě v létě nám nebude chtít příroda nedostatek zimy a srážek
vrátit.
Roman Zbořil


K L UB S E NI O RŮ
Klub seniorů se aktivně zapojil do příprav obecního bálu, na březnovém sezení členové
provedli označení vstupenek a lístků do tomboly. Za pomoci obecního zaměstnance
připravili vkusnou dobovou výzdobu sálu. Pak v den konání bálu připravili balíčky
s cukrovím a chlebíčky, aby vše bylo co nejčerstvější, a také, soudě podle zájmu, velice
chutnaly.



SBOR

DO B RO V O L N Ý CH H AS I ČŮ
Dne 22. února 2014 proběhla taktická prověrka připravenosti a akceschopnosti členů
jednotky SDH Dobrčice. Po dohodě se starostkou byl vyhlášen cvičný poplach, při kterém
bylo ohlášeno zahoření klestí na Koutech. Od okamžiku vyhlášení poplachu začala ubíhat
10 minutová lhůta pro výjezd z hasičské zbrojnice – ta byla dodržena s velkou rezervou,
protože už v deváté minutě zásahové vozidlo dorazilo k rybníku. Zde proběhla prověrka
techniky. Výsledky cvičného poplachu ověřily akceschopnost jednotky a zjištěné
nedostatky byly odstraněny.
Marek Ostrčil
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K UL T U R A
KONCERT SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO SBORU VOKÁL
V pátek 20. prosince 2013 se již tradičně uskutečnil vánoční koncert Smíšeného
pěveckého souboru VOKÁL z Přerova, který u početného obecenstva navodil příjemnou
vánoční atmosféru.


NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ V DOBRČICÍCH
Ve středu 1. ledna 2014 byl odpálen novoroční ohňostroj, v důsledku nepříznivého
počasí celá akce proběhla mimořádně na točně. Občané obce, kteří se sešli na točně, si
popřáli vše nejlepší do nového roku a společně si připili lahodným mokem.


NOVOROČNÍ TURNAJ V PING-PONGU V DOBRČICÍCH
V sobotu 4. ledna 2014 se uskutečnil již v pořadí 4. ročník Novoročního turnaje
v ping-pongu Obce Dobrčice. Jsme rádi, že se přihlásil dostatek hráčů a mohlo se soutěžit
ve všech třech kategoriích – děti, ženy a muži.
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No a tady jsou stupně vítězů:
Děti
1. místo
Adam Franke
2. místo
Marek Drtil
3. místo
Michal Guzik

Ženy
Markéta Drtilová
Zuzana Opletalová
Barbora Hastíková

Muži
Michal Guzik
Martin Michálek
David Franke

Děkujeme za účast všem hráčům, gratulujeme vítězům. Pokud jste nevyhráli, tak
nezoufejte, příští rok to třeba vyjde…

Vítězové jednotlivých kategorií s poháry za první místo

HASIČSKÝ BÁL
Dne 17. ledna 2014 se uskutečnil tradiční Hasičský bál. K tanci a poslechu po roční
přestávce hrála skupina Rytmix, která se postarala o výbornou zábavu. Sál obecního úřadu
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byl vyprodán do posledního místa. Během večera byla vyhlášena k nelibosti většiny pánů
už tradiční dámská pomerančová volenka. Po půlnoci proběhlo losování cen, a pak se již
jen tančilo do pozdních ranních hodin. Poslední návštěvníci odcházeli až po odjezdu
prvního ranního autobusu. Dá se tedy konstatovat, že se bál vydařil a přejme si, aby tomu
bylo i v dalších letech.

MASOPUSTNÍ PRŮVOD V DOBRČICÍCH
Vodění medvěda, tak se v Dobrčicích nazývá masopustní průvod, se uskutečnilo
v sobotu 1. března 2014. Stalo se už tradicí, že je průvod organizován dobrovolnými hasiči
za velké podpory členů klubu seniorů a dalších občanů obce.

O velikosti průvodu se můžete přesvědčit sami na fotografiích. Kromě hlavní masky
medvěda byly v průvodu masky tradiční, např. kominík či vodník, tak i masky modernější
ale neméně nápadité. Průvod doprovázela dechová kapela.
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OBECNÍ BÁL
V pátek 7. března 2014 uspořádala obec společně s místním klubem seniorů již
tradiční maškarní obecní bál. Letos bylo zvoleno téma bálu „Školní léta“.

Mach a Šebestová zazpívali svou písničku. My jsme žáci třetí B, bereme však na sebe …
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Nechyběla ani početná skupina pionýrů, škoda že nezazpívali …
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S velkou pozorností a zájmem sledovali žáci i ostatní pracovníci školy kulturní vystoupení
žen z Beňova, které bylo odměněno nadšeným potleskem.

Skupina školáků na výletě …
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Tombola byla skutečně bohatá, Petra si již prohlíží boby, které by ráda vyhrála, ale musela
obětovat půlku vyhraného dortu, aby je pro Elišku získala …
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Jednu z hlavních cen – „vysavač“ – si odnesl pan Štefan Michalčák.
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Kapela „Elixír“ hodnotila nejlepší masku bálu. No, měli to skutečně těžké, a prý proto se
rozhodli odměnit cenou starostky obce toho,
kdo to všechno spískal – Jana Ámose Komenského.
Děkujeme všem občanům a spolkům za pomoc při organizovaní těchto akcí.

NEJBLIŽŠÍ PLÁNOVANÉ KULTURNÍ SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE
 Májka květná neděle 13. dubna 2014.
 Slet čarodějnic na točně středa 30. dubna 2014 od 17:00 hod
 Den matek a vítání občánků neděle 11. května 2014 od 15:00 hod v sále OÚ.
 Přednáška paní Věry Malátkové OBOJŽIVELNÍCI U NÁS – čtvrtek 15. května
v sále OÚ od 17:00.
 V sobotu 31. května 2014 pořádá SDH na výletišti “Na Koutech” Dětský den
 V sobotu 14. června 2014 se uskuteční NECKIÁDA – organizátoři apelují na stavitele
lodí, aby již začali připravovat konstrukční plány svých plavidel.
Srdečně zveme všechny občany na tyto plánované akce.
Termíny jednotlivých akcí mohou být dle aktuálních podmínek změněny a budou
oznámeny prostřednictvím plakátů na vývěsce a obecním rozhlasem.


R A D Y PR O ZA H R Á DK ÁŘ E
V Ý S E V M RK VE
Při výsevu mrkve dbáme především na volbu pozemku. Vybíráme pozemky, které
nebyly v posledních dvou letech hnojeny chlévskou mrvou a půdy volíme lehčího
charakteru, na takových pozemcích mrkev netrpí chorobami a škůdci. Rozhodně nesejeme
příliš hustě, nesklidili bychom kvalitní kořeny, ale niťové, pokroucené a poškozené
škůdci. Meziřádková vzdálenost by měla být 25 až 30 cm, abychom mohli mrkev
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pohodlně okopávat. Hloubka výsevu má být asi 0,5 cm a řádky je třeba po zahrnutí
přimáčknout.
Po zalití je vhodné vyseté záhony přikrýt průhlednou folií asi na dobu dvou týdnů. Při
letním výsevu mrkve přikryjeme záhony folií pouze na pět dnů. Podpoříme tak výrazně
lepší klíčení semen. Pokud zjistíme, že je výsev po vzejití příliš hustý, vyjednotíme
rostlinky na vzdálenost minimálně 5 cm od sebe. Podobné podmínky volíme i při výsevu
kořenové petržele s tím rozdílem, že výsev provádíme brzy
zjara (kořenová petržel má dlouhou vegetační dobu). Kdo
nestihl výsadbu a řez angreštu a rybízu během měsíce února,
může tak učinit ještě v březnu. U angreštu volíme odrůdy
odolné na hnědé padlí angreštu (dříve americké padlí
angreštové). Angrešty se většinou vysazují ve formě
stromků, které se lépe udržují.
Kosterní větvičky zkracujeme asi na 1/3 a postranní
obrost na dvě až tři očka. V korunce ponecháváme většinou
čtyři kosterní větvičky, které postupně obnovujeme za
mladé výhony. Korunky se snažíme udržovat vzdušné, aby
se tak omezil výskyt hnědého padlí. Při řezu dbáme na to,
aby se přednostně odstranily větvičky napadené padlím. Po
řezu ošetříme angrešty doporučenými přípravky proti
hnědému padlí angreštovému. Snažíme se přednostně
vybírat přípravky Bio anebo ty, které méně zatěžují přírodu.
V případě, že jste ještě neprovedli řez révy vinné, je nejvyšší čas tak učinit. Provádí-li
se řez pozdě, keře nadměrně roní mízu, a tak se oslabují. Roubujeme ovocné dřeviny v
tomto období většinou způsobem na kopulaci, anglickou kopulaci, případně sedélkování a
kozí nožku.
Antonín Netopil

Redakční rada přeje příjemné prožití
nadcházejících Velikonočních svátků.
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