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Ú V OD N Í K
Vážení občané,
dovolte mi vám jménem nového zastupitelstva obce poděkovat za vaši účast v podzimních
volbách do zastupitelstev obcí. Je dobré, že i v Dobrčicích se podařilo udržet vysoce
nadprůměrnou volební účast, nicméně i u nás byl zaznamenán přibližně desetiprocentní
pokles. Věřím, že při dalších volbách se účast zvýší, protože volit zastupitelstvo obce
znamená rozhodovat o tom, jak se bude rozvíjet bezprostřední okolí každého z nás.
Nové zastupitelstvo bude usilovat o to, aby se naše obec nadále rozvíjela. Jsou mnohé
problémy, které je třeba řešit, a zastupitelstvo před nimi nebude strkat hlavu do písku.
Zároveň prosím vás, občany Dobrčic, abyste byli přístupní diskusi a kompromisům. Bez
nich se jen těžko na vážných věcech dohodneme.
Za sebe si přeji, aby se zvýšila otevřenost občanů k celému zastupitelstvu. V tomto
směru se již nyní Obec snaží vycházet vstříc – vydávají se Dobrčické noviny, pravidelně
se informuje skrze úřední desku a webové stránky obce. Využijte také možnosti přijít na
zasedání zastupitelstva obce, to je to nejlepší místo pro vyjádření vašich názorů. Nebojte
se oslovit kteréhokoliv zastupitele, potřebujete-li informace nebo pomoc. Pokud
zastupitelstvo není seznámeno s problémem, jen těžko ho bude moci řešit.
Na závěr chci všem občanům Dobrčic popřát co nejklidnější prožití vánočních svátků,
krásná setkání s rodinami a přáteli a mnoho rodinných i pracovních úspěchů v roce 2015.
Marek Ostrčil
starosta obce


Z Č IN N O S T I ZA S T U P IT E L S T VA
Na svém 24. zasedání ze dne 2.10.2014 zastupitelstvo obce:
 schválilo program 24. zasedání, zahájení pořizování Územního plánu Dobrčice,
smlouvu o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje
ve výši 15 890,- a Smlouvu č. 14189546 o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí ČR
 vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce,
provedená rozpočtová opatření č. 6 a 7/2014 a zápis č. 1/2014 ze zasedání kontrolního
výboru
 schválilo smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a Partnerskou
smlouvu s MAS – Partnerství Moštěnka o.p.s. .
 pověřilo starostku obce k podpisu schválených výše uvedených smluv

Na svém ustanovujícím 1. zasedání konaného dne 7.11.2014 zastupitelstvo obce:
 schválilo ověřovateli zápisu Bc. Šárku Frankeovou a pana Vítězslava Smolku
a zapisovatelkou paní Markétu Michálkovou,
 schválilo program ustavujícího zasedání,
 schválilo členy volební komise Bc. Šárku Frankeovou a pana Vítězslava Smolku,
 schválilo zvolení jednoho místostarosty,
 schválilo, že členové zastupitelstva nebudou pro žádnou funkci dlouhodobě uvolnění,
 neschválilo tajný způsob volby starosty a místostarosty,
 zvolilo starostou Ing. Marka Ostrčila,
 zvolilo místostarostou Ing. Petru Rozkošnou,
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zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž oba výbory budou tříčlenné,
neschválilo tajný způsob volby předsedů finančního a kontrolního výboru,
zvolilo předsedou finančního výboru Ing. Dušana Kozmona,
zvolilo předsedou kontrolního výboru pana Jaroslava Chlapečku.

Dále byly řešeny následující úkoly:
 Zastupitelstvo se sešlo na dvou pracovních schůzkách. Bylo řešeno následující:
plánovaná výstavba areálu firmy PET HARDWARE, výběrové řízení k Územnímu
plánu, personální obsazení výborů, kompostéry pro občany, zajištění rozsvícení
vánočního stromu a koncertu smíšeného pěveckého sboru Vokál, organizační
záležitosti nového zastupitelstva a příprava 2. zasedání ZO.
 Starosta se 8. prosince 2014 zúčastnil jednání valné hromady DSO mikroregionu
Moštěnka, na které bylo zvoleno nové vedení mikroregionu. Předsedou se stal Ivo
Pitner, starosta obce Beňov. Bývalému předsedovi Stanislavu Skýpalovi přítomní
starostové poděkovali za práci v minulém funkčním období a popřáli mu klidný
a spokojený důchod.
 Starosta se dále zúčastnil dvou schůzek k hospodaření v Přestavlckém lese. Probírána
byla zejména otázka samovýroby dřeva a plán prací na rok 2015.
 V řešení je příprava projektů na opravu kaple a dvou křížů na Kamenci a na
Podkřížové. Zvažována je také možnost podání žádostí o dotaci.


SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Ke dni 15. prosince 2014 má obec celkem 230 obyvatel:
115 mužů a 115 žen, z toho je 41 dětí do 15 let: 20 chlapců a 21 dívek.
Od vydání posledního čísla novin se 1 občan odstěhoval, 3 se přistěhovali a 1 zemřel.
Dne 29.9.2014 zemřel ve věku 71 let náš spoluobčan Ladislav Rozehnal.

Zastupitelstvo obce v tomto roce pogratulovalo našim jubilantům:
Starosta obce Marek Ostrčil, zastupitel Vítězslav Smolka a starosta hasičů Josef Ostrčil
navštívili v nemocnici pana Arnošta Mlčáka a popřáli mu za celou obec
k jeho 70. narozeninám.

Obec Dobrčice přeje panu Janu Benovi všechno nejlepší k jeho životnímu jubileu.
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I N F O R MA C E A Z A J ÍM A VO S T I
 K dalšímu zlepšení práce s bioodpadem určitě přispějí malé kompostéry, které obec
propůjčuje občanům do užívání. Kompostéry jsou pořízené z dotace Mikroregionu
Moštěnka, obec obdržela celkem padesát kusů. Od 22. prosince jsou kompostéry na
OÚ k vyzvednutí pro přihlášené zájemce z řad občanů Dobrčic. Nejbližší termín
k vyzvednutí: pondělí 29. 12. dopoledne na OÚ. Podrobnosti jsou na úřední desce.
 V polovině listopadu bylo dokončeno vysazení dravých ryb do Dobrčického rybníka.
Celkově bylo vypuštěno cca 17 kg štik ve velikosti 10 – 25 cm a dále asi 10 kg
drobných býložravých ryb.
 Na konci listopadu byla ukončena možnost odkládání bioodpadu do kontejneru na
točně. Přistavení je opět v plánu od poloviny dubna 2015. Děkujeme všem občanům,
že vzorně třídí odpad. Využívání kontejneru na bioodpad potvrzuje i skutečnost, že se
v letošním roce v okolí naší obce objevila jediná černá skládka.
 V pátek 12. prosince proběhlo rozlosování 11 podílů dřeva v okolí Dobrčického
potoka po ledové kalamitě ze začátku prosince.

 Podíly na samovýrobu dřeva v Přestavlckém lese jsou stále v řešení. Další informace
budou zveřejněny na úřední desce a rozhlasem.
 Termíny svozu komunálního odpadu v době uzávěrky novin ještě nebyly svozovou
firmou stanoveny. Až se tak stane, budete o tom informováni.
 Kontejner na velký domovní odpad bude přistaven na park. před hospodou Na Tvrzi:
 jarní termín duben 2015,
 podzimní termín září 2015.
ve stejných měsících bude proveden i svoz nebezpečného odpadu
 Klub seniorů zve všechny důchodce na svá posezení, která se v roce 2015 budou
konat každé první úterý v měsíci, v těchto termínech: 6.1.2015, 3.2.2015, 3.3.2015,
7.4.2015, 5.5.2015, 2.6.2015, 7.7.2015, 4.8.2015, 1.9.2015, 6.10.2015, 3.11.2015,
1.12.2015, 5.1.2016. Tyto termíny mohou být v důsledku nepředvídatelných událostí
upraveny, o změnách budete informováni obvyklým způsobem a na vývěsce.

Prázdniny ve školním roce 2014/2015 :
Vánoční prázdniny:
od 22. prosince 2014 do 2. ledna 2015
Pololetní prázdniny:
30. ledna 2015
Jarní prázdniny:
od 2. března do 8. března 2015 (pro okres Přerov)
od 9. února do 15. února 2015 (pro okres Olomouc)
Velikonoční prázdniny:
2. a 3. dubna 2015
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Letní prázdniny:
Podzimní prázdniny:

od 1. července do 31. srpna 2015
29. a 30. října 2015


Začátek letního času 29. 3. 2015 (ve dvě hodiny v noci posuneme hodiny na tři hodiny)
Konec letního času 25. 10. 2015 (ve tři hodiny v noci posuneme hodiny na dvě hodiny)

 Vážení spoluobčané, od 14.12.2014 je v platnosti nový autobusový jízdní řád,
nedošlo k žádným změnám. Všechny dobrčické spoje byly zachovány:
ODJEZDY AUTOBUSŮ ZE ZASTÁVKY DOBRČICE RESTAURACE DO PŘEROVA:
5:01, 6:20, 7:20, 8:07 z rozcestí, 12:06 z rozcestí, 13:20, 14:20 z rozcestí, 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, 6:30, 8:00 na rozcestí, 9:30, 10:00, 12:00 na rozcestí, 12:55,
13:55 na rozcestí, 14:00 na rozcestí, 14:40, 14:45, 16:00, 17:10 na rozcestí,
18:25, 18:30, 20:00, 22:30
 - pracovní den,  – pátek, – sobota, - neděle,

Informace o otevírací době obchodu MARTINA v Dobrčicích v době vánočních svátků:
Út 23.12.2013
St 24.12.2013
Čt 25.12.2013
Pá 26.12.2013
So 27.12.2013

7:00 - 9:15
7:00 - 9:30
ZAVŘENO
ZAVŘENO
7:00 - 9:30

Ne 28.12.2013
Po 29.12.2013
Út 30.12.2013
St 31.12.2013
Čt 1.1.2014

ZAVŘENO
7:00 - 9:15
7:00 - 9:15
7:00 - 9:30
ZAVŘENO

Pá 2.1.2014
So 3.1.2014
Ne 4.1.2014
Po 5.1.2014
Út 6.1.2014

7:00 - 9:15
7:00 - 9:30
ZAVŘENO
7:00 - 9:15
7:00 - 9:15

Obchod přijímá objednávky na čerstvé pečivo a uzeninu!!!
Přejeme příjemné prožití svátků Vánočních a šťastný nový rok 2015 a děkujeme
občanům Dobrčic za přízeň v letošním roce 2014.

OPRAVA VÝTLUKŮ NA KOMUNIKACÍCH V NAŠÍ OBCI
V pondělí 6. října 2014 byla v naší obci provedena oprava výtluků na obecních
komunikacích metodou TURBO.
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LEDOVÁ KALAMITA V NAŠÍ OBCI
V pondělí 1. prosince 2014 postihla velkou část ČR ledová kalamita a nevyhnula se ani
Dobrčicím. Od odpoledních hodin namrzal jemný déšť na stromech, křovinách,
elektrických vedeních, autech a silnicích. Tento stav trval po celou noc až do úterý. Lidé
se nemohli dostat do svých aut. Pondělní večerní a úterní ranní autobusové spoje
nejezdily. Od 22:30 hod byla přerušena dodávka elektrického proudu až do úterý do 10:00
hod. Nejvíce odnesly ledovou kalamitu stromy, které neudržely až 3 cm silnou ledovku
a pod její tíhou se lámaly větve i celé stromy. Jak to vypadalo v naší obci a v jejím okolí,
ukazují následující fotografie.

Pokud máte i vy nějaké zajímavé fotky z této výjimečné události, budeme rádi,
když se s námi o ně podělíte. Vybrané snímky rádi umístíme i na obecní web.
Fotky můžete poslat na e-mail Obce Dobrčice.
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N O V OD OB Á H IS T OR I E D O B R Č IC X. ( OD R O KU 1 90 0 )
… pokračování novodobé historie naší obce rok 1976
Po sloučení MNV jednotlivých obcí pod společné MNV v Horní Moštěnici byl
založen v Dobrčicích Občanský výbor. Na rozdíl od předchozího MNV měl tento výbor
jen omezené pravomoci, dá se říci, že v podstatě téměř žádné. Volba nového Občanského
výboru proběhla dne 1. února 1976. Zvoleni byli: Antonín Netopil, Josef Hradil, Ignác
Ostrčilík, Zdeněk Špíšek st., František Ostrčilík, Miroslav Chaloupka, Arnošt Mlčák,
Zdeněk Jiříček, Kristián Bernát. Tento Občanský výbor vydržel jen do prosince, kdy byl
zvolen nový, ve složení: Josef Hradil (předseda), Mária Mlčáková, Emílie Smolková,
Radoslav Mlčák, Karel Ostrčilík, Vojtěška Ostrčilíková a Zdeněk Špíšek st. V roce 1976
působí v obci KSČ, ČSS, SSM, Osvětová beseda, ČSČK, ČSPO, ČSCHDZ, Myslivecký
spolek a MV NF. K nejaktivnějším patří tradičně hasiči, kteří pořádají pravidelně cvičení,
ples, oslavu dětského dne a v r. 1976 pořádali i Mikulášskou zábavu. Socialistická strana
pořádá s velkým úspěchem plesy a zájezdy po celé republice. Velmi početnou členskou
Strana 7 z 32

Dobrčické noviny

4/2014

základnu má Červený kříž, který měl v Dobrčicích v r. 1976 celkem 49 registrovaných
členů. Pořádá pravidelné přednášky za účasti MUDr. Josefa Horáka, na kterých jsou
promítány vzdělávací filmy. Účast občanů na těchto přednáškách bývá hojná. Pravidelně
každý pátek je otevřena místní knihovna. Do knihovny dochází hlavně důchodkyně
a mládež. Z důvodu rekonstrukce místní školy na kulturní dům byla knihovna dočasně
přestěhována do domu Ladislava Dohnala (č. 5) do místností bývalé výměny. Počasí
v roce 1976 bylo klidné, bez významných událostí. Zima mírná, mrzlo od konce ledna až
do poloviny února a celou první polovinu března. Největší mráz byl 25. ledna -14 °C. Léto
bylo spíš chladnější, hlavně v srpnu byla velmi chladná rána, ranní teplota se pohybovala
mezi 5 a 10 °C. Podzim byl deštivý, začátkem prosince začalo mrznout a mrzlo až do
konce roku. 19. září byl u Pohanků ráno nalezen mrtvý mladík, který zde podnapilý
přespal a udusil se. V tomto roce zemřeli naši spoluobčané Josef Kubík dne 6. září ve věku
84 let a František Pohanka dne 11. října ve věku 57 let.
… pokračování v příštím čísle
Roman Zbořil


D L OU H OD OB Á H I S T OR IE D OB R Č IC
… pokračování dlouhodobé historie naší obce, tentokrát mlynářství u nás
Největší technický rozvoj v přípravě potravin zaznamenalo mletí obilí. Ve 13. a 14.
století si mnohé hospodyně mlely obilí doma samy na ručních mlýncích. Mlýny byly ale
už běžným zařízením. Důkazem toho v našem okolí je nález kamene v beňovském mlýně
z roku 1241. Na konci 15. století jednoznačně převládá mletí obilí ve mlýnech. Přesto se
ruční mlýnky udržely v mnoha vesnických hospodářstvích až do 19. století. Důvody byly
dva. První bylo nevyzpytatelné počasí v průběhu zimy, kdy zamrzly mlýnské náhony.
Druhý důvod byl příprava píce pro dobytek, kdy na mlýncích se mlelo zadní obilí nebo po
našem „pozadek“. V 15. století vodní mlýny zřizovala všechna vrchnost – šlechta,
královská města i církev. Mlýn byl jedním z výnosných způsobů podnikání, a proto ho až
na výjimky nevlastnil poddaný. Musel by dostat souhlas vrchnosti. Mlýny však vrchnost
neprovozovala ve vlastní režii, ale pronajímala je za plat mlynářům. Ti se mohli ve mlýně
usadit a hospodařit tu se svou rodinou i po celé generace. Mlynář míval odlišné postavení
než poddaný rolník. Nebyl povinen robotou a býval i zámožnější než rolníci v okolí.
Musel umět psát, dobře počítat a měl mít doma hotovost, aby platil zákazníkům. Musel
umět, jak se říká, devatero řemesel. Kromě mletí obilí se musel vyznat v tesařských
pracích, protože mlýnské zařízení si musel většinou opravovat sám, umět postavit nové
kolo a okřesat kameny pro mlecí zařízení. Dále se vyznat v regulaci vodního toku a také
být dobrým obchodníkem. Ve středověku existovalo právo vrchnosti určit svým
poddaným, ve kterém mlýně budou mlít obilí.
Pokud bylo na panství více mlýnů, byly přesně
určeny vesnice, které k jednotlivým mlýnům
patřily. To bylo pro poddané nevýhodné.
Problém nebyl ve výši poplatků, ty byly
obvykle všude stejné, stanovovaly se podílem
z namleté mouky (byla to sedmina z namletého
množství). Ale byla to vzdálenost. Pohon
mlýnského kola byl ve středověku konstruován
dvěma způsoby. Starší a jednodušší spočíval
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v tom, že voda tekla v upraveném náhonu pod kolem. Lopatky byly ponořené do vody,
která je poháněla. Mlýny, jejichž kolo mělo spodní náhon, se nazývaly lopatníky nebo
lopaťáky. Později se objevila složitější konstrukce založená na horním náhonu. Voda byla
vedena složitěji, kolo muselo být pevnější a voda musela dopadat přesně na jeho lopatky.
Horní náhon byl účinnější než spodní, dosahoval až dvojnásobného výkonu. Mlýn se
jmenoval korečník. Protože se mlelo více obilí, šířilo se toto zařízení rychleji. Tam kde byl
s ohledem na terén problém přivést vodu nad kolo, zůstávalo se u spodního náhonu. Jeho
chod ovlivňovaly vodní srážky, povodně ale i nedostatek vody v létě a na podzim,
zamrzání vody v zimě. Součásti mlecího zařízení se musely pravidelně vyměňovat,
protože dřevo ve vodě hnilo, měnily se obroušené mlecí kameny atd. Mlýn v Dobrčicích
se nacházel ve stavení č.p. 7 a s největší pravděpodobností byl s ohledem na terén
s korytem a spodním náhonem. Byl tu uměle vytvořený náhon. Byl užšího tvaru, široký
10 – 15 m, dlouhý 100 – 150 m. Napájen byl z dobrčického potoka, voda se z mlýna
vracela vytvořeným kanálem zpět přes zahradu do potoka. Náhon se nacházel v místech
dnešní točny a současných domů na pravé straně k lesu. Mlít se tedy mohlo, až bylo
v náhonu dostatečné množství vody. Odhaduje se, že mlýn mohl mlít tak 100 dní v roce.
Mlynáři mívali ve svém okolí zvláštní postavení vzniklé jejich činností, potřebné pro
každého, kdo přijel do mlýna s mletím. Kdo hledal radu nebo pomoc, nebyl odmítnut. Byli
znalí písma a někteří i cizích řečí, protože prošli po vyučení část Evropy na získávání
praxe, tzv. vandru. Mlynáři znali poměry v okolí, psali kroniky, šířili technický pokrok
a v naprosté většině zemědělsky hospodařili. Jako vážení lidé byli u křtu mnoha dětí.
Sňatky mlynářů bývaly často uzavírány s příslušníky jiných mlynářských rodin s ohledem
na zachování chodu a prosperity mlýna.
Řemeslo mlynářské nebylo žádným pohodlím. Práce ve mlýně, to byla práce v hluku,
prachu, také v zimě a někdy i 16 hodin denně. Neustále bylo nutné přemisťovat a po
schodech vynášet množství těžkých pytlů, jak s moukou, tak s obilím. Proto také mlýny
často měnily své nájemce i vlastníky. Někteří mlynáři z neúnosných podmínek i utíkali.
Když se podíváme na některé nájemce u nás na mlýně, bylo to velmi podobné stavu věci.
Po roce 1848 ale měli mlynáři již možnost koupit mlýn do osobního vlastnictví.
Zde je část nájemců, kteří se dali zjistit. Nájemci byli z různých částí země
od Prostějova, z Protivanova, z Dubu na Moravě, z Lipníka a okolí, z Vlkoše atd. U jména
mlynáře je uveden přibližný letopočet jeho činnosti:
Josef Bartocha
1760
Josef Gogela
1796
František Huček
1766
Rudolf Bartoň
1801
Jakub Bartošek
1769
Antonín Rudolf
1802
Antonín Czimer
1775
Štefan Jurek
1809
Josef Svaček
1780
Ginter Fridrich
1812
Jiří Kohout
1782
Jan Hausler
1817
František Lánik
1785
Ignác Dopal
1820
Jakub Hrubý
1791
Ignác Slezák
1827
Antonín Jelínek
1794
Josef Hubáček
1854
Antonín Kolínek
1795
František Krejčíř
1859
V roce 1880 je uváděn jako majitel mlýna Fratišek Macháč z Vítonic.
V roce 1900 je psán Jan Běhalík z Lověšic, ale už jako majitel domu, mlýn už byl zrušen.
… pokračování v příštím čísle
Antonín Netopil
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P Ř ÍB Ě HY N A Š IC H KR ON I K
V našem regionu je připravována brožura, ve které budou publikovány zajímavé příběhy
z minulosti. Za naši obec byly do této publikace odeslány dva pravdivé příběhy, které mají
přímou souvislost s obcí Dobrčice. Až bude publikace „Příběhy našich kronik“ vydána,
budeme vás informovat, možná si budete chtít přečíst i další příběhy.
NA ZASTŘELENÉM
Dobrčice jsou malebná vesnička vzdálená kousek od Přerova, rozprostírající se na
okraji Přestavlckého lesa. Obec není průjezdná a vesměs se všichni obyvatelé, především
starousedlíci, dobře znají. Očím pozorných obyvatel proto žádný cizinec toužící třeba po
sběru hub neunikne.
Nejinak tomu bylo jednoho letního dne roku 1935, kdy vesnicí procházela mladá
dvojice – muž a žena. Zamířili kolem rybníka směrem ke studánce u včelína, ale ke
studánce zřejmě nedošli.
Onoho osudného dne pracoval na poli u lesa pan Kristián Kubíček. Práce mu šla pěkně
od ruky, ale pro úmorné vedro práci přerušil a odešel do blízkého lesa posvačit
a odpočinout si. U studánky se osvěžil a stoupal hlouběji do stínu stromů až ke vzrostlým
košatým dubům, které se vysazovaly vždy na rozcestích lesních cest. Když p. Kubíček
stanul u dubu, nevěřil vlastním očím, co zde spatřil. Pod majestátným dubem ležela vedle
sebe dvě mrtvá těla – mladá žena a muž, oděni ve sváteční šat, žena v bílých šatech
s květinovým věnečkem ve vlasech, muž ve svátečním tmavém obleku, kolem těl byly po
zemi rozesety svaté obrázky vyzdobené lučním kvítím.
Šetřením strážníků bylo zjištěno, že se jednalo o milence z Brna, kterým jejich rodiče
bránili ve sňatku, protože mladík pocházel z bohaté dobře situované rodiny a děvče bylo
jen švadlenkou. Tak byl osud zamilované dvojice zpečetěn. Z jakého důvodu svůj život
ukončili zrovna v Dobrčicích, nikdo netušil. V lese se převlékli do svatebních šatů jako
snoubenci na svatbě, ženich zastřelil nevěstu a vzápětí sebe.
Od této tragické události se místu v lese říká „Na Zastřeleném“, na dubu visí malý
dřevěný kříž coby tichá vzpomínka na nešťastnou nenaplněnou lásku.
Na základě vzpomínek pamětníků sepsal: Jaroslav Chlapečka
PÁNBŮH VYSLYŠEL JEHO SLIB
Při výjezdu z Horní Moštěnice směrem na Dobrčice stojí po pravé straně před mostem
přes řeku Moštěnku socha sv. Jana Nepomuckého, která pochází z roku 1711.
V roce 1711 byla povodeň a pan Jan Václav Říkovský z Dobrčic se chtěl dostat
povozem přes most na druhý břeh Moštěnky. Řeka byla rozvodněná a most chatrný. Jan
Václav měl obavy, a proto slíbil, že jestliže se mu podaří bezpečně přejet přes most,
postaví sochu sv. Janu. Podařilo se, dostal se bezpečně na druhý břeh, ale hned za ním se
most zřítil. Z vděčnosti svůj slib splnil, což dokazuje nynější památka.
Celá socha je z pískovce a je zajímavá svou kompozicí. Na spodní části sloupu je
letopočet MDCCXI. V horní části podstavce jsou čtyři okřídlené andělské hlavy
a uprostřed osmicípá hvězda. Z podstavce vystupuje válcový sloup s hlavicí. Zdobí ho
uzavřený erb se šlechtickou korunou, v kartuši erbu je rytířský znak Říkovských z Dobrčic
– obrněná ruka držící tři palcáty. Nad ním jsou dvě okřídlené andělské hlavy. Korintskou
hlavici sloupu zdobí také okřídlené andělské hlavy. Sloup tvaru komolého kužele nese
poslední a nejvyšší část – sochu sv. Jana Nepomuckého.
Tato skutečná událost je popsána ve knize Kapitoly z dějin obce Horní Moštěnice,
kde naleznete i další zajímavé příběhy a pověsti.
Jaroslav Chlapečka
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P O Č A S Í V R OC E 20 14 V D OB R Č IC Í C H
Zima byla teplotně extrémně nadprůměrná. Téměř po celé období se udržovala
hluboká tlaková níže nad Velkou Británií a její brázda nad západní Evropou byla příčinou
přílivu teplého vzduchu od jihozápadu do Evropy. Noční i denní teplota vzduchu se
pohybovala nad nulou, v některých dnech i výrazně. Mrazivá období zcela chyběla,
výjimku tvořily víkendové dny 25. a 26. ledna, kdy teplota přechodně klesla výrazně pod
nulu. V únoru byly běžné dny s denní teplotou kolem 10 stupňů nad nulou a v druhé
polovině března se několikrát dostala teplota až na +20 °C. Sněhové pokrývky jsme se po
celou zimu prakticky nedočkali, jen 12. února časně ráno napadlo necelých 10 cm těžkého
mokrého sněhu, který však do večera roztál. Druhá polovina února a skoro celý březen
bylo veliké sucho. Od 12. února do 7. dubna spadlo pouhých 15 mm srážek.
V květnu i červnu panovaly poměrně příjemné letní teploty, v první polovině června se
dokonce vyskytlo několik dní s teplotou nad 30 °C. Srážkově byl normál splněn v květnu,
kdy počasí u nás ovlivňovala okrajem tlaková níže nad Balkánem. V Srbsku a Bosně v tu
dobu panovaly stoleté povodně. Červen byl opět suchý. Léto bylo velmi podobné tomu
minulému. Červenec a první polovina srpna byla spíše teplá. Teplota se dostávala
pravidelně nad letních 25 °C, ale nad třicítku se dostala jen několikrát. Zároveň bylo toto
období srážkově podprůměrné. Od poloviny srpna bylo deštivé počasí s teplotami jen mezi
15 a 20 °C Září bylo srážkově slabě nadprůměrné, ale teplotně příjemné, když se teplota
pravidelně dostávala i nad 20 °C.
Říjen i listopad byl srážkově podprůměrný a teplotně nadprůměrný. V polovině
listopadu jsme zažili celou řadu mimořádně krásných dnů pozdního babího léta. Prosinec
nás hned svým prvním dnem přivítal silnou ledovkou, která vznikla v důsledku namrzání
poměrně intenzivního deště. Ta za sebou zanechala velké množství poničených stromů.
Jinak v době uzávěrky časopisu panuje v prosinci normální počasí na tuto dobu.
Celkově byl rok 2014, stejně jako roky předešlé, srážkově podprůměrný a teplotně
nadprůměrný.
Roman Zbořil


V Ý Z N A MN É

P O V OD N Ě N A P OT O KU V D OB R Č IC Í C H A J E J IC H

P Ř ÍČ IN Y
V tomto čísle Vám přinášíme další fotografie z povodně v roce 2010. Autory fotografií
jsou Věra a Pavel Kellerovi.

Pohled na most pod OÚ, kde hasiči dohlíželi na volný průtok vody pod mostem
a odstraňovali naplavené větve a klády.
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Pohled na zahradu pana Zlámala a pohled na lávku od zahrady paní Trchalové.


H I S T OR IE N Ě K T E R Ý C H D O MŮ V D OB R Č IC ÍC H
V této nové rubrice Vás chceme seznámit s historií některých stavení v naší obci.
Pokud se nám povede získat, zveřejníme i vzhled domů, jak vypadaly v minulosti, kdo zde
bydlel a další zajímavosti.
V tomhle čísle vzpomeneme na historii jednoho domu popisné číslo 4, protože se
jedná o zajímavou stavbu s bohatou historií.
DŮM ČÍSLO POPISNÉ 4
Tento dům slouží v současné době jednak jako kulturní zařízení a jednak jako sídlo
Obecního úřadu. K tomu ještě místnost bývalé pošty z boční strany slouží jako obecní
knihovna. Od roku 1882 až do roku 1970
však tato budova sloužila jako místní
škola. A mnozí rodilí občané Dobrčic
používají tohoto označení dodnes.
Původně se na tomto místě nacházela
menší chalupa, nazývaná jako podsedek.
V 18. století obývala tento domek rodina
Františka Ludvíka, který měl za manželku
dceru Jiřího Doležela, Annu. V roce 1794
obývají tento dům Matěj a František
Ludvíkovi. Bývalo v té době zvykem, že
jeden dům obývalo i několik rodin, často
příbuzných. V roce 1799 se píší František
Ludva a Matěj Ludva, pravděpodobně si
nechali změnit příjmení z Ludvík na
Ludva, což nebylo v té době nic
neobvyklého. Roku 1817 je uváděn na
tomto čísle Jan Obadálek a roku 1848
Josef Obadálek. V roce 1880 zde bydlel
i se svou rodinou nádeník Tomáš Liper.
Josef Obadálek provozoval i hostinskou
činnost a v roce 1876 toto místo prodal Josefu Kuželovi. Když bylo rozhodnuto o výstavbě
nové školy, komise doporučila toto místo ve středu obce. Obec chalupu od Josefa Kužely
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odkoupila. Josef Kužela (nar. 31.5.1848) byl starostou obce a kromě této chalupy byl také
vlastníkem domu č. 22 a pololánu. Jeho žena (nar. 19.8.1853) zemřela v chorobinci
v Drnovicích jako žebračka 15.2.1932. V roce 1882 tak byla na tomto místě postavena
škola. Na škole postupně působili: od r. 1882 učitel Hrbas, rodák z Beňova, první učitel na
škole, od r. 1883 František Špalek, nar. 30.12.1859, učil na škole 40 let až do své smrti
v r. 1923. Po jeho úmrtí byl ustanoven prozatímním správcem Alois Chmelař, který byl
učitelem v Horní Moštěnici a pocházel z Beňova. 1.září 1923 byl jmenován správcem
školy Josef Machura, nar. 15.6.1883. Přistěhoval se z Kostelce u Holešova. Zemřel
6.12.1951. Od r. 1924 zde vyučovala ruční práce Anna Sketová, od r. 1929 náboženství
ThDr. Inocenc Obdržálek. Od r. 1934 páter Josef Laciga z Horní Moštěnice vyučoval
náboženství a téhož roku Marie Novotná ruční práce. Od r. 1935 Františka Domanská
ruční práce, od r. 1936 Božena Konupčíková ruční práce. V létě roku 1936 se Josef
Machura odstěhoval do Horní Moštěnice a na jeho místo nastoupil Bohumil Rádl. V roce
1938 byl jmenován definitivním řídícím školy Jaroslav Hradil, nar. 22.7.1903, který zde
učil až do konce roku 1968. V roce 1969 zde vyučuje učitelka Krčmová, která je zde
poslední učitelkou. Poté je škola zavřena a od té doby docházejí místní děti do školy
v Horní Moštěnici. V sedmdesátých letech probíhá postupná přestavba školy na kulturní
dům. Po dokončení přestavby bylo v sále promítáno kino, česká komedie Talíře nad
Velkým Malíkovem. Měla tak být obnovena tradice promítání kina v obci, kdy v první
polovině sedmdesátých let bylo ve škole a především v místním hostinci uskutečněno
téměř 200 filmových představení. Pro závady na zastaralé promítací technice však bylo
toto představení několikrát přerušeno. Na zakoupení nové promítací techniky nebyly
uvolněny finanční prostředky, neboť se prosazovalo navštěvování kina ve střediskové obci
Horní Moštěnice. Tradice promítání kina se tak už nikdy později neobnovila. Od začátku
devadesátých let zde působí Obecní úřad, pošta, knihovna a několik roků i prozatímní
hostinec.

Původní jednotřídní Národní škola postavená v roce 1882. Na levé straně byla učebna, na
pravé straně byl byt učitele. Škola byla postavena na pozemku (bývalém podsedku)
starosty p. Josefa Kužely.
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Současný vzhled bývalé školy, která dnes slouží jako Obecní úřad, knihovna
a společenský sál. Ve dvoře stojí hasičská zbrojnice.
Roman Zbořil a Antonín Netopil


D OB R Č IC E V O B JE KT I VE C H D OB O VÝ C H F O T OA P A R Á T Ů
Do tohoto čísla Dobrčických novin poskytla fotografie paní E. Krafková.

Brigádníci z Dobrčic asi na výletišti. Dřepící zleva: Zdena Chaloupková (roz. Kučerková),
Hedva Konečná (roz. Petříková), Marie Konečná (roz. Kučerková).
Stojící zleva: Mirka (roz. Pospíšilová), Olga (roz. Melichaříková), Svatka (roz.
Ostrčilová), František Němec, Vlasta (roz. Horáková), neznámá žena, Vladimír Ostrčil
Na voze zleva: Josef Uherek, František Bernát, Jaromír Ostrčil
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Žačky pana učitele B. Rádla.
Snímek z pohádky Hadí král.
Divadelní pohádka nacvičená
p. učitelem Rádlem v r. 1937-38.
1. řada zleva:
Anna Liščáková
Drah. Horáková
Marie Hlaváčová
Marta Masaříková
2. řada zleva:
Jar. Bernátová
Anna Dvorská
3. řada zleva:
M. Bradová
Božena Slováková
Mil. Vymětalíková

Zleva: Vlasta Horáková, Gustav Bernát a Drahomíra Horáková na výletišti.
Rok pořízení fotografie nám není znám.
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Vpředu zleva: Slavína Vaňková, Božena Ostrčilíková, Draha Vymětalíková
Vzadu zleva: Vlasta Horáková, neznámá dívka a Mila Vymětalíková.

Na dobové fotografii z roku 1948 jsou zleva: František Kočiřík, Vojtěška Ostrčilíková,
Marie Ostrčilová a Aloisie Jurčíková.
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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. Děkujeme nejstarším členům klubu seniorů, kteří nám poskytují
nenahraditelnou pomoc při popisovaní starých fotografií.
Uvítáme upřesňující informace o době a jménech osob zobrazených na fotografiích.


Z Č IN N O S T I OB E C N ÍC H S P O L KŮ
KLUB SENIORŮ

Na prosincové sezení Klub seniorů pozval minulé zastupitele obce, starostu a velitele
SDH Dobrčice a paní Michálkovou. Klub všem poděkoval za podporu a spolupráci
v uplynulém roce.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V sobotu 25. října 2014 dobrčičtí hasiči uspořádali zájezd do Luhačovic a vinařské
bůdy v Blatnici pod Sv. Antonínkem. Nejdříve se výletníci mohli projít po Luhačovické
kolonádě. Pochopitelně mnozí vyzkoušeli chuť tamních pramenů. Ty se vyznačují
vysokým obsahem solí, železa a také oxidu uhličitého.
Něco málo o třech Luhačovických pramenech (Zdroj: www.luhacovice.cz)
Nejznámějším luhačovickým pramenem je
Vincentka, která vyvěrá na severním úpatí
Velké Kamenné. Již v roce 1680 byl tento
pramen znám jako "Hlavní pramen,"
pojmenování Vincentka dostal až koncem 18.
století. Současná hala na Lázeňském náměstí
byla postavena v letech 1947 - 1948
a Vincentku zde můžete ochutnat ve formě
studeného i ohřívaného nápoje. Má zvýšený
obsah kyseliny borité, fluoridů a barya. Jako
jediná ze zdejších pramenů se plní do lahví
a vyrábějí se z ní další výrobky. Vydatnost
pramene činí 10-12 l/min.
Pramen Dr. Šťastného je nejzajímavějším
luhačovickým pramenem. Vyvěrá v blízkosti
Lázeňského divadla. Pramen byl původně
upraven jako studna Janovka. Při dalším
hloubení vrtu v roce 1929 došlo v hloubce 37
m k erupci silně proplyněné minerální vody,
která stříkala do výše téměř 20 m a tak dostal
název Gejzír. Poté dostal na počest
luhačovického rodáka, umučeného za II.
světové války jméno Pramen Dr. Šťastného.
Má zvýšený obsah kyseliny borité, fluoru,
jodu, lithia a barya. Jeho vydatnost je od roku 1990 upravena na 3 l/min.
Pramen Sv. Josefa vyvěrá v blízkosti
kostela Svaté Rodiny. V roce 1994 byl
původně zamýšlen jako zkušební vrt do
hloubky 500 m, kvůli komplikacím byl vrt
dobudován až v roce 2000 a přeměněn na
čerpací objekt. Pro veřejnost je pak určena
kašna Marka Trizuljaka. Pro svou nízkou
mineralizaci je voda velmi vhodná k pitné
léčbě při onemocnění trávicího ústrojí,
dýchacích cest a k uhličitým koupelím.
Vydatnost pramene je 30 l/min.
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Po návštěvě Luhačovic jsme se přemístili do Blatnice pod Sv. Antonínkem do vinařské
bůdy manželů Mezuliáníkových. Začátek posezení byl poznamenán spáleným gulášem,
který byl nahrazen přírodními plátky masa a pečeným kuřetem. Výběr vín byl orientován
spíše na bílá, ale i z červených vín se dalo vybrat. Při degustaci jsme mohli ochutnat
zejména mladá vína, dále slámové víno – tramín červený – no a nakonec několik druhů,
které byly dle výběru servírovány na stůl. K zábavě hrála paní Eliška Boltzková se svou
kamarádkou na harmoniku.
VALNÁ HROMADA SDH DOBRČICE
V sobotu 13. prosince 2014 se uskutečnila Výroční valná hromada SDH Dobrčice, na
které se zhodnotil uplynulý rok, který byl poměrně bohatý na události. Jako tradičně se
hasiči sešli v místní hospodě Na Tvrzi.

V lednu jako již tradičně proběhl hasičský bál. V následujícím měsíci sbor
dobrovolných hasičů ve spolupráci s důchodci a hosty zorganizoval Masopustní průvod.
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V sobotu 10. května se konalo okrskové cvičení v Říkovicích, ve kterém J SDH
Dobrčice excelovala a po čtvrté v řadě za sebou získala 1. místo a tím si zajistila postup do
okresního kola soutěže. Okresní kolo se konalo v Provodovicích a Sbor dobrovolných
hasičů Dobrčice vybojoval v tomto kole z 13 zúčastněných družstev krásné 6. místo.
V sobotu 7. června se konal Dětský den, který pořádal sbor za přispění Klubu seniorů
a Obce Dobrčice. 26. července se jednotka SDH Dobrčice účastnila námětového cvičení za
účelem dálkové dopravy vody při požáru školky v Říkovicích. 5. září se konal v Horní
Moštěnici Memoriál Františka Vrány a na těchto nočních závodech SDH obsadil krásné
3. místo. V sobotu 23. října proběhl kulturní výlet na jižní Moravu do Luhačovic a sklípku
v Blatnici pod Svatým Antonínkem.
V letošním roce Obec Dobrčice pro J SDH pomocí dotací zakoupila dvě radiové
stanice (vysílačky) a 8.11. proběhlo školení členů jednotky SDH, které se konalo
v přerovské hasičárně.
V měsíci listopadu proběhlo i taktické prověřovací cvičení. 1. prosince ve večerních
hodinách byl J SDH vyhlášen poplach od HZS OK k odstranění spadlého elektrického
vedení přes komunikaci. J SDH provedla ohledání situace a po dohodě s HZS OK setrvala
na místě zásahu a zajišťovala bezpečnost. Jako druhotnou činnost po tomto zásahu
provedla J SDH odstranění popadaných větví z komunikace od rozcestí až do Dobrčic.
Poděkování patří všem nečlenům SDH Dobrčice, kteří se podíleli na organizaci akcí.
Za celý sbor děkuji zejména Klubu seniorů a dalším dobrovolníkům z řad občanů. Děkuji
také Obci Dobrčice, za jejich podporu a vyřizování dotací na vybavení J SDH. Všem přeji
příjemné prožití vánočních svátků a spokojený rok 2015.
Václav Bernát
velitel SDH Dobrčice

KULTURA
DRAKIÁDA
V sobotu 4. října 2014 se uskutečnila na Beňovské cestě drakiáda.

Cenu za nejhezčího draka získal František Michálek, byl skutečně velice hezký
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Letos vítr foukal a tak všichni draci létali do nesmírných výšek, nejvýše drak
Gárských – Modroočko, který získal cenu za nejlépe létajícího draka.
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Všechny děti obdržely diplomy a dále byli odměněni tři nejhezčí a tři nejlépe létající draci.
(Odměnění účastníci drakiády jsou vyfoceni na titulní straně.)

Objevila se i konkurence, ale naši draci se nedali a zahnali je.
EXKURZE V PIVOVARU ZUBR PŘEROV
V pondělí 20. října 2014 hospoda Na Tvrzi uspořádala exkurzi do pivovaru ZUBR
Přerov, kde se přítomní seznámili s výrobou piva, jednotlivými provozy a na závěr
ochutnali čerstvě natočené kvasnicové pivo. Pro všechny to bylo nejen zajímavé, ale
i poučné.

Během prohlídky byl pro návštěvníky nachystán odborný výklad.
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Zajímavý pohled byl na sklepy s vanami plnými piva.
Pozornost upoutala také nová plnící a paletizační linka.

Po prohlídce následoval zasloužený odpočinek se sklenicí kvasničáku.
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ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Na první adventní neděli 30. listopadu 2014 se uskutečnilo již tradiční rozsvícení
vánočního stromu v naší obci.
Ke shromážděným občanům na úvod promluvil starosta obce Marek Ostrčil. V závěru
proslovu všem popřál klidné prožití přicházejících vánočních svátků.

O kulturní program se postarali dobrčičtí dobrovolníci za doprovodu kytar otce a syna
Skácelíkových. Zazněly dvě písně. První byla Půlnoční od Václava Neckáře.
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Druhou píseň, kterou byla koleda Půjdem spolu do Betléma, zpívali dobrčické děti.

Kulturní program připravila Šárka Frankeová s Pavlem Skácelíkem, za což jim děkujeme.
V příštím roce bychom rádi rozšířili náš malý vánoční pěvecký sbor o další dobrovolníky.
Budeme rádi, pokud se přidáte.
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
V pátek 5. prosince zavítal do naší obce Mikuláš, kterého doprovázeli dva andělé
a pět čertů.
Mikuláš všechny děti vyzpovídal, zda byly v uplynulém roce hodné. Zda mluví pravdu, si
ověřoval ve své knize hříchů. Většina dětí slíbila, že se polepší a po přednesení nějaké
básničky nebo písničky jim nadělil dárečky.
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Čert s andělem se předháněli, kdo rychleji vypije baňku ohnivé vody.
Pokud byste sázeli na to, že vyhrál čert, tak byste prohráli.

Mikuláš s doprovodem u Kuby Bernáta, kterého nakonec čerti v pytli neodnesli.
I on dostal drobné sladkosti od andělů.
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Všichni čerti s Františkem a Júlinkou Michálkovými.
Strana 28 z 32

Dobrčické noviny

4/2014

VÁNOČNÍ KONCERT SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO SBORU VOKÁL
Koncert proběhl v době po uzávěrce tohoto čísla Dobrčických novin. Reportáž
přineseme v prvním čísle roku 2015.

NEJBLIŽŠÍ PLÁNOVANÉ KULTURNÍ SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE
Silvestrovská vatra na Kamenci s novoročním ohňostrojem 31.12.2014, odpálení
ohňostroje 00:15 hod 1.1.2015. Nápoje k zahřátí s sebou.


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

PLÁNOVANÉ KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE
V DOBRČICÍCH V ROCE 2015
Novoroční ohňostroj 1. ledna 2015 od 00:15 na Kamenci
Novoroční turnaj ve stolním tenise, sál obecního úřadu, sobota 3. ledna 2015
Hasičský bál, sál obecního úřadu, pátek 23. ledna 2015
Dobrčické slivkošt, hospoda „Na Tvrzi“, únor 2015
Masopustní průvod - Vodění medvěda, sobota 14. února 2015
Obecní bál – maškarní, sál obecního úřadu, pátek 6. března 2015
Májka – obcházení děvčat po obci s májkou, květná neděle 29. března 2015 od 9: 30
Slet čarodějnic, na točně, čtvrtek 30. dubna 2015
Okrskové hasičské závody, květen 2015
Den matek, sál obecního úřadu, neděle 10. května 2015,
Dětský den, výletiště na Koutech, sobota 30. května 2015
NECKIÁDA, rybník na Koutech, III. ročník, sobota 13. nebo 20 června 2015
Hodové posezení – DOBRČICKÉ HODY, výletiště na Koutech, sobota 15. srpna
2015
Drakiáda na poli u polní cesty do Beňova, říjen 2015
Rozsvícení vánočního stromu na točně, neděle 29. listopadu 2015 v 17:00 hod
Mikulášská nadílka, sobota 5. prosince 2015
Vánoční koncert Smíšeného pěveckého sboru Vokál, sál obecního úřadu, prosinec
2015
Silvestrovská vatra na Kamenci s ohňostrojem, čtvrtek 31. prosince 2015
Termíny jednotlivých akcí mohou být dle aktuálních podmínek změněny a budou
oznámeny prostřednictvím plakátů na vývěsce a obecního rozhlasu.


RECEPTY
Recept poskytla paní Zdenka Chaloupková.
Humrová pomazánka
1 mrkev
1 cibule
kousek celeru
½ malé
majonézy
citrónová šťáva
trochu cukru
Vše pomeleme a důkladně promícháme.
Přejeme dobrou chuť.

Strana 29 z 32

Dobrčické noviny

4/2014

R A D Y P R O ZA HR Á D KÁ Ř E
Ve chvíli, kdy zahrádkáři sklidí poslední zeleninu, přichází na řadu příprava na zimu.
To se týká mimo jiné i skleníků, kde příprava na zimu teprve začíná. V zanedbaném
skleníku by totiž mohl přezimovat plevel, rostlinné choroby a škůdci. Příprava na zimu je
pracná, ale není nijak složitá. V první řadě musíme zbavit půdu posledních zbytků rostlin.
Pokud se někomu v pěstitelské sezóně podaří skleník ochránit před škůdci a chorobami,
můžeme zbytky rostlin zkompostovat.
Pokud jste se potýkali s nějakými škůdci, je lepší zbylou zeleň spálit. Přezimují na ní
totiž různé mšice, svilušky, molice atd., které nezahubí ani silný mráz. Jakmile zbavíme
hlínu veškerých rostlinných zbytků, máme dvě možnosti, tou první je zeminu vyvést na
volný záhon na zahradě a navozit tam novou kvalitní zeminu smíchanou s kompostem.
Pokud se rozhodneme ponechat hlínu na místě, nezapomeňme ji zrýt. Rytím úprava půdy
začíná. Potřebuje pohnojit, vhodná jsou organická hnojiva třeba chlévský hnůj nebo
kompost. Lze použít i suchou trávu nebo listí. Kypřením půdy dosáhneme lepšího
vstřebání vody a živin. Aby záhony lépe promrzly, zkypřenou zeminu neuhrabáváme,
mráz je na přípravu půdy důležitý. Ničí jednoleté plevele a zlepšuje strukturu hlíny. Pokud
chceme promrznutí půdy ještě napomoci, prolijeme ji důkladně vodou. V zimě můžeme do
vnitř naházet i sníh.
Chceme-li odbourat půdní kyselost, posypeme zeminu práškovým či granulovaným
dusíkatým vápnem. Vápno se zahrabe asi do 5-ti centimetrové hloubky a můžeme přikrýt
černou fólií. Půda se zapaří a zničí veškeré škůdce a plísně. Tuhle práci můžeme udělat
i na jaře, v teplejším počasí se půda rychle zapaří. Nepodceňujme ani plísně, mechy a jiné
škůdce, kteří se skrývají v konstrukci skleníků. Množení zabráníme umytím celého
skleníku. Nepoužívejme žádné agresivní chemikálie, stačí použít mýdlový roztok či
obyčejnou vodu. Na umývání skleněných oken zevnitř i z venku se osvědčila tlaková voda
např. z Wapky. Pokud je skleník z polykarbonátů, je lepší ho umýt ručně. V komůrkovém
polykarbonátu se usazují plísně a mechy, které se hůře smývají.
Než napadne sníh zkontrolujte upevnění oken a výplní, pohyblivé části promažeme
a pokud máme nainstalované automatické otevírače oken, je lepší je na zimu odmontovat
a uskladnit. To se týká i kapkové závlahy a teploměru. Poslední, co by měl zahrádkář
provést, je kontrola stability a pevnosti konstrukce. Pokud je skleník vyrobený doma
z pevného materiálu, není se čeho obávat. Když už napadne větší množství sněhu, není na
škodu sníh z konstrukce odstranit. Horší je to u kupovaných hliníkových skleníků,
zejména asijské výroby, kde se doporučuje pečlivě přečíst manuál. V některých návodech
je uvedeno, že se má hřeben skleníku podepřít, jinak hrozí sesutí pod váhou sněhu.
Ani na podzim či v zimě nemusí být ve skleníku pusto a prázdno. Pokud na zimu
nevyvezeme zeminu, je jeho prostor ideální k uchování růžičkové a kadeřavé kapusty nebo
pórku.
zdroj: časopis Zahrádkář
Antonín Netopil


K O M P O S T O VÁ N Í
Protože někteří občané si ještě letos vyzvednou na obecním úřadě nové kompostéry
zakoupené mikroregionem Moštěnka, chceme vám v následujících vydáních Dobrčických
novin některé informace o kompostování zprostředkovat krátkými články. Občané, kteří si
kompostéry objednali, obdrží informační brožuru.
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Nejdříve několik rad, co vše se dá vlastně kompostovat a které suroviny nejsou ke
kompostování vhodné.
Vhodné suroviny

Nevhodné suroviny

Biologický odpad z domácnosti

Velké množství vařené stravy

Zbytky ze zpracování ovoce a zeleniny

Zbytky masa a výrobky z něj

Tráva, listí, seno, sláma, plevel

Ryby a výrobky z nich

Hnůj, trus, kaly

Mléko a mléčné výrobky

Siláž, výlisky z hroznů a ovoce
Piliny, hobliny, dřevná štěpka

Nerozložitelný materiál, např. sklo, plasty
kovy, textil

Káva, čaj, rozdrcené skořápky vajec

Piliny a zbytky z dřevotřísky

Papírové ubrousky

Barevně potištěný papír

Posklizňové zbytky z pěstování

Uhynulá zvířata

Rozdrcené kukuřičné stonky

Chemicky ošetřené zbytky jídla
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