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Ú V O DNÍ K
Vážení občané,
právě držíte v ruce jarní číslo Dobrčických novin. V tomto roce vás opět budou noviny
provázet obecním i kulturním děním naší obce. Zůstaly oblíbené rubriky a přidali jsme
nové. Pokud máte jakékoliv připomínky, rady či nápady ohledně novin, budeme rádi, když
nám pomůžete.
Jaro znamená něco nového, probuzení k životu po dlouhém zimním spánku a čerstvou
energii. Většina z nás považuje počátek roku za přelom, snažíme se o nové začátky
a dáváme si různá předsevzetí. Konec ledna nás většinou zastihne uspěchané, unavené
a s nesplněnými předsevzetími. Jaro je mnohem vhodnějším obdobím pro změny.
Skončilo už snad období chřipek, viróz a nachlazení. Sluneční paprsky sílí, máme více
energie a chuti do života. Pokud jsme si dali nějaké ty cíle a závazky, není nutné vše do
puntíku splnit, být lepší, výkonnější, rychlejší ...
Vnímejme obyčejné věci a radujme se z nich. Stejně jako se dříve pouštěla po vodě
Smrtka jako symbol umírající zimy, přeji sobě i Vám, aby se nám také podařilo poslat po
vodě všechny starosti a trápení. Užívejte si ve zdraví jarních dní.
Šárka Frankeová

Z H O D N O CE NÍ H O S P O D A ŘE NÍ O B CE ZA R O K 2 0 1 4
Máme za sebou již tři měsíce roku 2015 a je tedy ideální doba na zhodnocení
hospodaření v roce 2014.
Příjmy v roce 2014 se nesly ve znamení oživující se ekonomiky v celé ČR, a proto
daňové příjmy do obecního rozpočtu proti rokům minulým vzrostly. To ilustruje
i následující graf, který zachycuje vývoj daňových příjmů Obce Dobrčice za roky 2010 až
2014 a předpoklad na rok 2015. S ohledem na vývoj ekonomiky lze předpokládat, že
příjmy v roce 2015 by mohly být srovnatelné s rokem 2014 nebo i vyšší.

Celkové příjmy v roce 2014 činily 2 870 287,94 Kč. Tato částka zahrnuje všechny
daňové příjmy, obcí vybírané poplatky, příjmy z nájmu, prodeje zboží, dotace a příspěvky
od obcí, kraje, státu aj.
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Výčtem některé loňské výdaje: oprava silnic (47 107,- Kč), nakládání s odpadními
vodami (37 215,- Kč), náklady na kulturní akce (154 579,- Kč), zajištění veřejného
osvětlení (102 878,44 Kč), odvoz komunálního odpadu (118 818,- Kč), péče o zeleň
(135 073,- Kč), zastupitelstvo obce (237 575,- Kč), činnost místní správy (876 386,77 Kč).
Výdaje obce celkově činily 2 277 042,11 Kč. Obci Dobrčice se podařilo uspořit cca
593 tis. Kč a na konci roku 2014 disponovala finančním zůstatkem na bankovním účtu ve
výši 1 210 158,52 Kč.
Souhrnně lze říci, že Obec Dobrčice v roce 2014 hospodařila velmi uvážlivě
a vytvořila si finanční rezervu na letošní rok, kdy jsou naplánovány větší investice. Obec
je připravena financovat opravu kaple, opravu cesty na Kamenec, vypracování územního
plánu a v přípravě je také vypsání výběrového řízení na vypracování projektu na
odkanalizování obce Dobrčice. Výdaje na revitalizaci Dobrčického potoka pokryje dotace
z OPŽP.
Toto bylo jen ve stručnosti přiblížení hospodaření Obce Dobrčice v roce 2014.
Podrobněji se s ním můžete seznámit v Závěrečném účtu za rok 2014. Pochopitelně
můžete případné dotazy sdělovat na OÚ Dobrčice nebo jednotlivým zastupitelům.
Marek Ostrčil
starosta obce

Z Č I N NO S T I Z A S T U PI T E L S T V A
Zastupitelstvo obce Dobrčice na svém 2. zasedání konaného dne 18. prosince 2014:
vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
schválilo členy volební komise Bc. Šárku Frankeovou a Vítězslava Smolku.
veřejným hlasováním zvolilo Marii Guzikovou a Věru Navaříkovou členy finančního
výboru.
veřejným hlasováním zvolilo Zdeňku Stokláskovou a Romana Zbořila členy
kontrolního výboru.
schválilo odměny členům Zastupitelstva obce Dobrčice za výkon jednotlivých funkcí
následovně: starosta 9 402,- Kč, místostarosta 5 711,- Kč, předseda výboru 1 520,- Kč,
člen zastupitelstva bez funkce 460,- Kč a schválilo výplatu odměn s účinností od
1. ledna 2015.
schválilo, že osobami oprávněnými k přijetí prohlášení o uzavírání manželství před
starostou nebo místostarostou obce, která není matričním úřadem, jsou starosta obce
Dobrčice Ing. Marek Ostrčil a místostarostka obce Dobrčice Ing. Petra Rozkošná.
vzalo na vědomí přenesení pravomoci ke schvalování rozpočtových opatření na
starostu obce dle platného usnesení UZ/7/8/2011.
vzalo na vědomí provedená rozpočtová opatření č. 8/2014, č. 9/2014 a č. 10/2014.
schválilo Smlouvu o poskytování právních služeb mezi Obcí Dobrčice a advokátem
JUDr. Karlem Vítkem, se sídlem Dobrovského 25, 779 00 Olomouc, ve věci stavby
areálu firmy PET HARDWARE, Dobrčice, revokovalo usnesení č. UZ/24/8/2014
o nesouhlasu s napojením odpadních vod z areálu firmy PET HARDWARE, Dobrčice,
na kanalizační síť obce a pověřilo starostu, aby předal návrh Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést
stavbu mezi Obcí Dobrčice a ČEZ Distribuce a.s. k přezkoumání právníkovi.
vzalo na vědomí zápis hodnotící komise z výběru dodavatele na zakázku Územní plán
Dobrčice, schválilo odmítnutí námitky uchazeče AR Projekt s.r.o. z Brna, ve věci
vyloučení nabídky z hodnocení, schválilo odmítnutí námitky uchazeče Ing. arch. Pavla
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Kleina z Brna, ve věci posuzování nabídky dle ceny bez DPH, schválilo Ing. arch.
Barboru Jenčkovou, se sídlem Jugoslávská 75 A, Brno dodavatelem na zakázku
malého rozsahu „Územní plán Dobrčice“ a pověřilo starostu obce k dojednání
a podpisu Smlouvy o dílo dle návrhu smlouvy a zadávacích podmínek výběrového
řízení.
schválilo rozpočet na rok 2015 dle upraveného návrhu jako schodkový s tím, že
schodek bude pokryt finančními prostředky z minulých let.
schválilo Ceník za užívání kanalizace na rok 2015 (120,- Kč za osobu).
schválilo zvýšení úhrady výdajů spojených s činností Klubu seniorů obce Dobrčice na
rok 2014 o částku 5000,- Kč a schválilo úhradu výdajů spojených s činností Klubu
seniorů obce Dobrčice na rok 2015 ve výši 10 000,- Kč plus nevyčerpané prostředky
za rok 2014
schválilo Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7.8.2014 uzavřené mezi objednatelem
Obcí Dobrčice a zhotovitelem Agromeli s.r.o. a pověřilo starostu obce k podpisu
Dodatku č. 1. ve věci Revitalizace toku a nivy Dobrčického potoka
Zastupitelstvo obce Dobrčice na svém 3. zasedání dne 5. února 2015 :
vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Dobrčice.
vzalo na vědomí provedené rozpočtové opatření č. 11/2014 (příloha č. 2).
schválilo podání žádosti o dotaci z POV Olomouckého kraje v roce 2015 na opravu
komunikace (varianta asfaltový recyklát) a chodníku (zámková dlažba) na Kamenec
v Dobrčicích. Varianty opravy komunikace pomocí žulových kostek, asfaltu
a zámkovou dlažbou byly zamítnuty.
neschválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu mezi společností ČEZ Distribuce, a.s.
a Obcí Dobrčice (připojení nové trafostanice k obecní síti elektrického vedení
u plánovaného areálu firmy PET HARDWARE).
schválilo Povodňovou komisi obce Dobrčice ve složení: předseda Marek Ostrčil,
místopředseda Václav Bernát, člen Jan Klimecký, člen Ivan Zlámal, člen Vítězslav
Smolka, člen Jaroslav Chlapečka a pověřilo předsedu Povodňové komise svoláním
komise do konce února 2015.
schválilo nákup traktoru STIGA ParkPro 540 IX a schválilo v souladu s odst. 2,
článku 8 Pravidel pro zadávání zakázek malého rozsahu Obcí Dobrčice pořízení
traktoru formou přímého nákupu.
V uplynulém období se zastupitelstvo obce a obecní úřad zabývali následujícím:
zastupitelstvo obce si stanovilo přibližný plán konání pracovních schůzek
5. ledna 2015 proběhlo losování podílů pro samovýrobce dřeva v Přestavlckém lese.
V Dobrčicích se losovaly 2 podíly s nižší kvalitou dřeva (130 Kč/prms) a 5 podílů
s vyšší kvalitou dřeva (300 Kč/prms tvrdého dřeva, 200 Kč/prms měkkého dřeva).
Byla stanovena nová pravidla pro výběr samovýrobců dřeva. Samovýrobci se mohou
hlásit v průběhu celého roku. Seznam přihlášených samovýrobců včetně přiděleného
podílu je k nahlédnutí na OÚ Dobrčice.
16. ledna proběhlo místní šetření ve věci plánované výstavby Areálu firmy PET
HARDWARE, Dobrčice. Obec Dobrčice dala k zamýšlené stavbě negativní stanovisko
z důvodu přímého rozporu navrhované stavby s platným územním plánem obce.
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V lednu byla dokončena příprava projektu na opravu kapličky v Dobrčicích.
Ministerstvo pro místní rozvoj počátkem roku nevypsalo výzvu pro podávání žádostí
o dotace, nicméně se o vypsání ještě v tomto roce uvažuje. Projekt na opravu kapličky
byl vypracován společností PRINS.
26. ledna 2015 obci Dobrčice vypršela platnost povolení na vypouštění odpadních vod
do povrchových vod (do Dobrčického potoka). Nejdříve bylo požádáno Povodí
Moravy s.p. (správce povodí a správce toku – Dobrčického potoka) o nové vyjádření
a dne 25. února 2015 byla na Magistrát města Přerova podána žádost o nové povolení.
13. března 2015 proběhlo ústní jednání v Dobrčicích. 20. března bylo vydáno nové
povolení s platností do 31. prosince 2018. Je pravděpodobné, že za období bez
povolení bude obci vyměřena správní pokuta.
10. února 2015 se starosta zúčastnil v Horní Moštěnici schůzky k odpadovému
hospodářství v Mikroregionu Moštěnka a stal se členem pracovní skupiny
k odpadovému hospodářství. Podrobnosti v samostatném článku.
13. února 2015 byly odeslány žádosti o příspěvek na pořízení hasičské techniky
a opravu komunikace a chodníku na Kamenec. V rámci žádosti o hasičskou techniku
bylo požádáno o příspěvek ve výši 24 400,- Kč z celkových předpokládaných nákladů
61 000,- Kč. Nakoupeny by měla být elektrocentrála, 2 proudnice a 2 baterie
k přenosným radiostanicím. Oprava komunikace a chodníku na Kamenec byla
spočítána na přibližně 478 000 Kč, přičemž v případě poskytnutí dotace by 50 % bylo
hrazeno z Programu rozvoje venkova Olomouckého kraje.
13. února 2015 byla podepsána smlouva s Ing arch. Jenčkovou na vypracování
Územního plánu Dobrčic. Vypracování územního plánu by mělo stát 165 770,- Kč.
V průběhu zpracování nového územního plánu budou občané Dobrčic požádáni
o vyplnění krátkého dotazníku a pochopitelně jim bude umožněno podávat návrhy na
případné změny oproti stávajícímu Územnímu plánu obce Dobrčice.
14. února 2015 se starosta zúčastnil valné hromady Honebního společenstva Stará Ves
– Přestavlky – Dobrčice.
16. února 2015 byla na OÚ Dobrčice podána stížnost občanů (zejména z Dobrčic) na
míru a způsob těžby v části Přestavlckého lesa, která patří Obcím Dobrčice, Přestavlky
a Stará Ves. 26. února 2015 proběhla obhlídka lesa starostů zmíněných obcí a lesního
hospodáře p. Ivana Macháčka za účelem zmapování situace v Přestavlckém lese.
Z diskuse vzešla dohoda, že se těžbě v lese budou starostové, jakožto zástupci majitelů
lesa, dále intenzivně zabývat společně s p. Ivanem Macháčkem, prodiskutuje se celá
problematika i s příslušnými orgány správy lesů. Dále byl dohodnut postup pro opravu
lesních cest po uskutečněné těžbě. Těžba nemocných bříz z konce loňského roku byla
dokončena jen s mírným zpožděním. Zároveň také bylo zahájeno odtěžení stromů
z ledové kalamity z počátku prosince – tato těžba se ještě dokončuje. Z důvodu zranění
těžaře je nyní skluz s odvozem vytěženého dřeva.
16. února se poprvé sešla povodňová komise obce Dobrčice v nově zvoleném složení.
V průběhu února místostarostka obce zajistila výběr dodavatele na pokládku linolea do
výčepu sálu a kanceláře OÚ Dobrčice a dále řešila problematiku umístění radaru
k měření rychlosti automobilů při příjezdu do Dobrčic.
25. února 2015 proběhla na OÚ Dobrčice kontrola ze společnosti EKO-KOM, která
zajišťuje zpětný odběr a využívání odpadu z obalů. Kontrola nezjistila žádné chyby
nebo nedostatky v evidenci a vykazování množství třídění odpadů.
5. března 2015 proběhl 3. sněm MAS-Partnerství Moštěnka o.p.s, kde byl starosta obce
zvolen členem správní rady a programovacího výboru místní akční skupiny. Na sněmu
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byly podány informace o přípravě na nové výzvy na dotace v rámci rozpočtovacího
období 2014-2020.
14. března 2015 se starosta zúčastnil výroční schůze Mysliveckého spolku Stará Ves.
19. března 2015 se starosta zúčastnil valné hromady Mikroregionu Moštěnka.

S P O L E ČE N S K Á K R O NI K A
K 24. březnu 2015 má obec celkem 228 obyvatel:
117 mužů a 111 žen, z toho je 36 dětí do 15 let: 19 chlapců a 17 dívek.
Od vydání posledního čísla novin se 4 občané odstěhovali a 2 se přistěhovali.
Zastupitelstvo obce pogratulovalo našim jubilantům:

Starosta obce popřál panu Janu Benovi
všechno nejlepší k jeho životnímu jubileu

Zastupitelé Šárka Frankeová a Vítězslav
Smolka pogratulovali paní Libuši
Ostrčilové k jejím 70. narozeninám.

Paní Emílie Smolková oslavila na
Na únorovém klubu seniorů oslavila své 70.
lednovém klubu seniorů své 85. narozeniny.
narozeniny paní Marie Rozehnalová.
Starosta obce Marek Ostrčil jí popřál
Místostarostka obce Petra Rozkošná jí
k životnímu jubileu.
popřála k životnímu jubileu.
Všem jubilantům ještě jednou gratulujeme
a přejeme hlavně hodně zdraví do dalších let.
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I N FO R MA CE A ZA J Í M A VO S T I
U brány do dvora OÚ bylo zřízeno místo pro odkládání kovového odpadu. Odvoz
většího množství kovového odpadu (popřípadě těžších kusů) zajistí Obec Dobrčice po
dohodě s jednotlivými občany. V letošním roce také proběhne dvakrát mobilní sběr
kovového odpadu, který zajistí SDH Dobrčice. První svoz proběhne v květnu.
O přesném termínu budou občané včas informováni.
Začátkem března byl k točně přistaven kontejner na bioodpad. V letošním roce bude
odzkoušeno pravidelné střídání stanoviště kontejneru – střídavě u stanovišť kontejnerů
na plasty na točně a naproti domu p. Libora Hendrycha. Osvědčí se nový systém?
Kontejner na velký domovní odpad bude přistaven před hospodou Na Tvrzi od pátku
17. dubna. Odvoz kontejneru proběhne v pondělí 20. dubna 2015 v dopoledních
hodinách.
Svoz nebezpečného odpadu proběhne 25. dubna 2015. Občané budou informováni
také prostřednictvím letáčku.
Obec Dobrčice plánuje zaměstnat v létě uchazeče o zaměstnání z Úřadu práce. Na tyto
pracovníky lze získat dotace cca 13 000,- Kč. Pracovníci by měli zejména pomoci
s letní údržbou zeleně a veřejných prostranství v obci.
NOVÝ BETLÉM V KAPLIČCE
Před vánočními svátky byl pořízen zcela nový betlém do kapličky v Dobrčicích.
Poprvé byl betlém vystaven na Štědrý den a bylo si ho možno prohlédnout po celou dobu
vánočních svátků.
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STAV PRACÍ REVITALIZACE DOBRČICKÉHO POTOKA
26. ledna a 3. března 2015 proběhly kontrolní dny na stavbě Revitalizace toku a nivy
Dobrčického potoka. Práce byly zahájeny počátkem ledna. Na přelomu ledna a února
došlo k zastavení prací z důvodu poruchy na stavební technice. Celý březen probíhaly
práce na novém korytě. Dle smlouvy mají být práce dokončeny do 15. dubna. Již nyní je
jisté, že tento termín nebude možné dokončit. V současné době se jedná o podmínkách
prodloužení termínu dokončení stavebních prací a výsadby.

O VČ E L AŘ E NÍ
V měsíci březnu se příroda probouzí ze zimního spánku a nejinak je to i se
včelami, našimi neúnavnými pomocnicemi. Ve včelařské terminologii toto období
nazýváme předjařím a vyznačuje se rozkvětem olše lepkavé. Avšak pro rozvoj včelstev
jsou mnohem významnější lísky a jívy společně s bledulemi a sasankami, které v hojné
míře rozkvétají také v našem blízkém lese. Z nich si včelstva po prvních pročišťovacích
proletech doplňují zásoby pylu a donášejí také sladký nektar. Matka s ustupující zimou
zvyšuje počet nakladených vajíček a plocha plodu se neustále rozšiřuje. Zanedlouho
nastává líhnutí nové jarní generace včel, která brzy začne nahrazovat včely, které žily přes
zimu a zajišťovaly přežití matky.
Jakmile slunce prohřeje úly, včelaři
začnou provádět jarní prohlídky včelstev. Při
této činnosti kontrolují přítomnost a kladení
matky, množství zásob a především zdravotní
stav včelstva. Pokud byla zima dlouhá a tuhá,
může totiž v tomto období dojít ke
spotřebování zásob, hladovění a následnému
úhynu včel. Také se mohou objevit včelstva,
která během zimy přišla z nějakých důvodů
o matku. Tyto nedostatky musí včelař rychle
odhalit a provést nápravu.
Jaro je tedy radostí nejen pro přírodu, ale i pro každého včelaře, který zjistí, že jeho
včely přečkaly dlouhé zimní období bez úhony. V posledních letech však především
v tomto období přicházejí včelaři o své úly a včely i jiným způsobem – krádežemi.
Myslím, že by bylo rozhodně zajímavé nahlédnout do minulosti, a podívat se, jak tuto
problematiku řešili naši předkové.
Strana 8 z 32

Dobrčické noviny

1/2015

Podle starých včelařských pověr a zvyků se měl včelař proti krádeži včelstev zařídit
takto: ,,O půlnoci na Štědrý den měl hospodář – včelař úplně nahý upříst nit a při prvním
ranním zazvonění oběhnout třikrát kolem včelína a nit okolo něj obtočit. Kdyby potom
přec jenom přišel do včelína zloděj, nevyšel by odtud, dokud hospodář nepřišel
a nepropustil ho“. Mnoho dokladů o tom, že včely byly již velmi dávno předmětem sporů
a loupeží, nám prozradí staré zápisy, kde jsou zaznamenány ortely městských práv. Krádež
včel byla pokládána za velký přečin a trest býval přísný, někde i jako za zabití člověka.
Například roku 1615 začali včelaři z Troubek u Přerova soudní spor proti Matoušovi
Urbanovskému, který tam sloužil za pacholka. Včelaři z této obce, kteří měli včely v lese
blíže Tovačova, oznámili, že se jim na včelách stala škoda vyloupáním medu. Několik dní
poté polapili Matouše, jak na kládě pojídal med ,,nepřepuštěný“ (tj. v plástu). Nešťastný
Matouš se dostal do vězení a sousedé ho žalovali na právu tovačovském. Záležitost se
dostala až k vrchnímu právu do Olomouce. Ortel, který odtamtud přišel, byl přísný. Zněl,
že Matouš ,,provazem k smrti z tohoto světa jiným ku příkladu sklizen býti má“.
V mnoha starých soudních ortelech a záznamech je více tragického než zábavného
– přísné rozsudky, popravy a tresty – to všechno pro pouhé včely...
Petr Navařík

N E J S T AR Š Í RA N Ě S T ŘE DO VĚ K É O S Í DL E NÍ O B CE DO B R ČI C E
Doklady nejstaršího středověkého osídlení Dobrčic se podařilo zaznamenat
v samotném centru dnešní obce v roce 2013. Zajímavý nález souboru zlomků okrajů hrnců
z mladší doby hradištní (10. - 11. století) oznámil terénním archeologům z Muzea
Komenského v Přerově pan Petr Navařík z Dobrčic, který střepy objevil během snižování
podlahy jedné z místností bývalé hospodářské přístavby na dvoře domu č.p. 96. Zlomky
keramiky pochází ze zásypu sídlištní jámy zahloubené přibližně před 1000 lety do
intaktního podloží, které je v těchto místech tvořeno sprašovou hlínou světle žlutohnědého
zabarvení.
Zahloubený objekt mohl původně sloužit jako zásobní jáma, která byla nejspíše
součástí hospodářského zázemí osady z mladší doby hradištní. Její obyvatelé do této
zásobnice ukládali nejspíše obilí. Po ztrátě své funkce byla jáma postupně zasypána
odpadem. Zásyp tvořila především tmavě šedohnědá prachová hlína. Spolu s ní se do
výplně objektu dostalo několik větších kamenů, zvířecích kostí a střepů z rozbitých
keramických nádob. Ty jsou sice v nálezovém souboru zastoupeny pouze několika jedinci,
ale po tvarové stránce a z hlediska výzdoby jsou natolik typické, že umožňují relativně
přesné datování. Ve výzdobě se objevují šikmé vrypy, vlnice a horizontální obvodové
žlábky. Barva výpalu keramiky se pohybuje od světle hnědé po tmavě šedohnědou.
Nejbližší analogie k nálezům z Dobrčic můžeme hledat v rozsáhlých souborech
mladohradištní keramiky z archeologických výzkumů realizovaných na území dnešního
Přerova, kde se v minulosti rozkládala raně středověká sídelní aglomerace s centrálním
hradištěm na Horním náměstí. Dobrčické archeologické nálezy naznačují existenci osady
v 10. - 11. století v chráněném údolí na pravém břehu Dobrčického potoka. Jaký byl
rozsah této osady, je otázkou, neboť pozdější zástavba obce Dobrčice zcela překryla svého
předchůdce. Zaznamenané raně středověké osídlení je přibližně o dvě století starší než
samotná první písemná zmínka o Dobrčicích, která pochází až z roku 1356, kdy je ves
připomínána jako samostatný statek v predikátu Budka z Dobrčic.

Strana 9 z 32

Dobrčické noviny

1/2015

Soubor keramiky z mladší doby hradištní z centra obce Dobrčice má velkou
vypovídací hodnotu a představuje pro archeology důležitý chronologicky citlivý materiál.
V tomto případě jde prozatím o vůbec první doklad osídlení z 10. - 11. století v intravilánu
obce. V této souvislosti bychom chtěli apelovat na všechny obyvatele Dobrčic, které
zajímá historie jejich obce, aby pozorně sledovali zejména stavební aktivity a terénní
úpravy ve svém okolí a upozornili na případné archeologické nálezy. Tím by mohli
napomoci doplnit poznatky o nejstarších písemně nezachycených dějinách své obce
a nejbližšího okolí.
Zdeněk Schenk a Jan Mikulík

Část nádoby z mladší doby hradištní zdobené obvodovými žlábky a šikmými vrypy.
Zlomek okraje hrnce zdobený vlnicí (foto. Z. Schenk)

O D PA DO VÉ H O S P O D Á ŘS T VÍ V DO B RČI CÍ CH
Ačkoliv termín „odpadové hospodářství v obci“ zní velmi odborně, nejedná se o nic
jiného než o způsob, jakým obec nakládá s odpady, které sama vyprodukuje, a jak je
dokáže s co nejmenšími náklady a co nejlépe zlikvidovat nebo zužitkovat. U likvidace se
bavíme o takové, která je co nejvíce šetrná k životnímu prostředí.
Vyhláška o odpadech č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného
soustřeďování složek komunálních odpadů stanovila od 1. ledna 2015 obcím nové
povinnosti. Již dříve byla povinnost zajistit možnost třídit sklo, plasty, papír, stavební
a nebezpečný odpad. Vyhláška nařizuje, že obec dále musí umožnit občanům třídit
biologicky rozložitelný odpad (bioodpad) a také kovy.
V obci Dobrčice máme recyklaci bioodpadu již dva roky zajištěnou prostřednictvím
velkoobjemových kontejnerů. Novela nařizuje, aby sběr bioodpadu byl umožněn
minimálně v době od 1. dubna do 31. října. Obec Dobrčice se dále zapojila do projektu na
pořízení malých kompostérů pro občany Dobrčic – celkem bylo na základě požadavku
rozdáno 50 kompostérů a na dalších 30 kusů byla podána žádost o dotaci prostřednictvím
Mikroregionu Moštěnka.
Třídění kovů je již nyní zajištěno nově zřízeným místem pro odkládání kovového
odpadu, které se nachází u brány na dvůr OÚ Dobrčice. Obec Dobrčice dále jedná se
Sborem dobrovolných hasičů Dobrčice, aby 2x ročně uspořádal sběr kovového odpadu.
Výtěžek z tohoto sběru by byl příjmem sboru.
V rámci Mikroregionu Moštěnka (MrM) byla zahájena diskuse nad společným
postupem při třídění odpadů. Na pracovní schůzce představitelů obcí MrM představil
starosta Horní Moštěnice Ing. Vladimír Martínek své zkušenosti s odpadovým
hospodářstvím v jejich obci a pochlubil se výbornými výsledky, kdy se za 4 roky
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dokázala Horní Moštěnice ze ztrát při třídění odpadů dostat do zisku. To se projevilo také
v kapse občanů, protože jim byl snížen poplatek za odpady. V rámci diskuse byla
navržena některá opatření, která by mohly realizovat jednotlivé obce. Je ještě důležité
upozornit, že Horní Moštěnice za svůj přístup k odpadovému hospodářství byla již
i oceněna v několika žebříčcích obcí, které třídí nejlépe odpady.
První problematikou je svoz směsného komunálního odpadu. V celém MrM zajišťuje
tento svoz asi 5 společností. Bylo navrženo, aby se obce spojily a vypsaly větší výběrové
řízení na svozovou společnost za účelem úspory finančních prostředků. Pochopitelně to
není tak jednoduché, jak se to na první pohled zdá. Na základě nabídnutých cen za svoz
odpadů od jednotlivých svozových společností, se bude muset zastupitelstvo rozhodnout,
zda takovou nabídku příjme.
Dalším návrhem bylo zlepšit způsob
třídění plastů. Jistě si mnozí všímáte žlutých
pytlů u kraje silnice, když projíždíte přes Horní
Moštěnici. Jedná se o pytle s plasty, které se
pravidelně ve středu sváží (žluté středy)
a Horní Moštěnice si pak tyto pytle odveze
samostatně na třídírnu odpadů s nižšími
náklady, než kdyby svoz ve stejném objemu
provedla svozová společnost. Horní Moštěnice
nabídla okolním obcím, že odvezení plastů by
mohla za úhradu nákladů s tím spojených
zajistit. Zastupitelstvo obce se již tomuto
návrhu věnovalo a zjišťujeme, co vše by to vyžadovalo. Nejproblematičtější bude
vyhrazení prostoru pro dočasné uložení pytlů, než by byly odvezeny. Zvážit je také nutné
náročnost ze strany pracovníků obce.
Posledním návrhem bylo zajistit možnost třídění stavebního odpadu přímo v obci
s tím, že ten by se odvážel do některé z větších obcí, kde by se podrtil. Tento podrcený
recyklát se dá používat např. na zpevnění polních či lesních cest. Zakoupení drtiče
stavebního odpadu by pak bylo zajištěno s pomocí dotace. Tento návrh je stále ještě
diskutován v rámci MrM.
S problematikou třídění odpadů jdou ruku v ruce získané příspěvky za tříděný odpad
od společnosti EKO-KOM. Tato společnost zajišťuje zpětný odběr a využívání odpadů
z obalů. Např. v případě plastů stojí jedno vyvezení kontejneru o objemu 1 m3 na plast cca
250,- Kč. V tomto objemu je cca 22 kg plastů, za které obec získá příspěvek ve výši cca
75,- Kč. K tomu, aby obec získala vyšší příspěvky je zapotřebí zvýšit celkové množství
vytříděného odpadu, tj. plastů, papíru, skla a nápojových kartonů dohromady. Z hlediska
měrné hmotnosti obalů je nejvýhodnější třídit hodně papíru, skla nebo nápojových
kartonů.
Pochopitelně ani vyšší příspěvky nepokryjí celkové náklady na tříděný odpad, ale
sníží se tak náklady na jejich odvoz. Pokud by se snížily náklady i pomocí sběru pytlů
s plasty, pak by se všechny tyto úspory měly projevit na výši poplatku za odpady, které
platí každý občan Dobrčic.
Nyní je tedy nutné dobře zvážit, co vše může obec a její občané pro zlepšení situace
s odpady udělat. Pokud se chcete s celou problematikou lépe seznámit, nebo chcete
přispět radou, rádi vás uvidíme buď na obecním úřadě, nebo na nejbližším zasedání
zastupitelstva.
Marek Ostrčil
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N O VO DO B Á H I S T O RI E D O B RČ I C X . ( O D RO K U 1 9 0 0 )
… pokračování novodobé historie naší obce rok 1977
V roce 1977 pracuje občanský výbor ve složení: předseda – Josef Jedlička, jednatel –
Milada Jurčíková, členové: Emílie Smolková, Karel Ostrčilík, Zdeněk Špíšek st., Kristián
Bernát a Vojtěška Ostrčilíková. Poslanci MNV Horní Moštěnice za Dobrčice jsou: Josef
Hradil, Radek Mlčák, Mária Mlčáková a Karel Ostrčilík. V tomto roce působí v obci
mnoho organizací. Československá strana socialistická, jejímž předsedou je Augustin
Ostrčil, je velmi aktivní. Zúčastňuje se na zvelebování obce, pořádá autobusové zájezdy
a přednášky. 15. ledna uspořádala v hostinci tradiční ples. Komunistická strana má
v Dobrčicích jen pobočku. Osvětovou besedu vede Vojtěška Ostrčilíková. Spolu
s Občanským výborem pořádá kulturní a společenské akce a podílí se na pořádání
dětského dne. V roce 1977 je ve své činnosti omezena v důsledku přestavby školy na
kulturní zařízení. Červený kříž má 46 členů a pořádá zdravotní přednášky, na kterých
přednáší MUDr. Josef Horák. Každoročně několik členů daruje krev, pan Josef Kubík je
pravidelným dárcem. Svaz požární ochrany pořádá pravidelná cvičení. 8. května se
účastnil hašení požáru v Beňově, kde děti zapálily dům pana Cigánka. V březnu pořádal
sbor maškarní ples a v prosinci taneční zábavu. Členové pracují na dokončení garáže pro
hasičské auto. Svaz chovatelů má 14 členů, předsedou je Miloš Hošák. Chovatelé kromě
dodávek pořádají a zúčastňují se výstav různých zvířat, zejména králíků. Myslivecký svaz
má vedení v Horní Moštěnici, kde působí z Dobrčic dva členové. Myslivci se podílejí na
polních brigádách, hubení hlodavců a krmení zvěře. V roce 1977 pořádali od 5. listopadu
do 31. prosince 7 honů, na kterých bylo střeleno 955 bažantů, 195 zajíců a 25 králíků.
Knihovna je v r. 1977 umístěna v bývalé výměně u Dohnalů z důvodu přestavby školy.
Knihovna má velké množství knih a je poměrně hojně navštěvována hlavně mládeží
a důchodkyněmi. Knihovnicí je Vojtěška Ostrčilíková. V roce 1977 byla zahájena výměna
elektrického vedení. Postupně budou vyměněny sloupy, transformátor a pouliční veřejné
osvětlení. Staré vedení je už zastaralé a nedostačuje potřebám obyvatelstva. V říjnu byla
dokončena oprava přítoku vody do rybníka. Stavbu řídil pan Josef Hradil a spolu
s brigádníky vybudoval dobře promyšlený a účelný přítok vody. Přítok byl v minulosti již
několikrát zbudován, ale při velké vodě na potoku, ke které čas od času dochází, byl vždy
poškozen. V listopadu bylo provedeno vysázení nových ovocných stromů. Vysadilo se 55
švestek, 25 jabloní a 21 třešní. O výsadbu stromů, zeleně a růží se stará pan Zdeněk Špíšek
st., který má velkou zásluhu na tom, že se každoročně nahrazují vykácené a suché stromy
novou výsadbou.
30. dubna uspořádal jezdecký kroužek z Beňova závody a jízdy na koních u rybníka
a na hřišti. Byla předvedena drezúra, různé cviky a skoky přes překážky. Přihlíželo mnoho
občanů Dobrčic. 8. května ve večerních hodinách se v rámci oslav osvobození uskutečnil
lampionový průvod. Ten vyšel od budovy kulturního zařízení k pomníku padlých na točně,
kde byly položeny věnce a předneseny vzpomínkové projevy. 4. června proběhla na hřišti
a u rybníka oslava dětského dne. Uskutečnily se různé soutěže pro děti a na závěr opékání
špekáčků. Děti i dospělí se dobře pobavili. V roce 1977 začínají první děti z Dobrčic
chodit do nově zbudované mateřské školky v Přestavlkách. Zima v roce 1977 byla mírná.
Sněžilo sice často, ale sníh byl většinou mokrý a brzy roztál. Největší mráz byl 9. ledna
a to minus 12 stupňů. Od 9. do 13. dubna mrzlo a sněžilo. Květen byl poměrně teplý, ale
2. června byl přízemní mráz. Léto bylo na tehdejší zvyklosti normální s teplotami kolem
25 st., v červenci byla ale chladná rána, často ranní teplota nedosáhla ani 10 st. Podzim byl
rovněž normální, poslední týden v listopadu zamrzlo a mráz při občasném sněžení vydržel
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až do vánoc, kdy přišla obleva. V roce 1977 zemřeli tito občané Dobrčic. Dne 22. března
Marie Vaňková ve stáří 81 let, dne 13. července František Trchala ve stáří 70 let a 25.
srpna Jaroslav Bernát ve stáří 75 let. Vzpomínku věnujme i Vojtěchu Hermanovi, který
dne 16. července zahynul tragicky při havárii na motocyklu. Přestože bydlel v Bochoři
a nebyl občanem Dobrčic, za okupace byl významným členem zdejší odbojové skupiny.
… pokračování v příštím čísle
Roman Zbořil

V E L I K O NO CE – S Y MB O L Y S V Á T K Ů J A R A
Naše země žily tisíc let pod vlivem křesťanství, a tak veškeré dění bylo církví ovlivněno.
Právě tak to bylo i s oslavami Velikonoc. Na rozdíl od Vánoc jsou Velikonoce svátky
pohyblivé. První církevní koncil v roce 325 stanovil datum Velikonoc v den židovského
svátku pesach na první neděli po jarní rovnodennosti, tedy v období mezi 22. březnem
a 25. dubnem. Velikonocím předchází čtyřicetidenní postní období, které začíná Popeleční
středou a končí Bílou sobotou. Zřeknutí potravy se praktikovalo ve všech církvích, katolíci
však dodržovali přísný půst. Na Popeleční středu se pálily jehnědy jív posvěcené na
Květnou neděli minulého roku. Jejich popelem se dělal kříž věřícím na čelo, aby si
uvědomili, že jsou na tomto světě dočasně. Velký půst se dodržoval pak na Velký pátek.
Po Popeleční středě následuje Pytlový čtvrtek, kdy se dojídalo vše, co zbylo od masopustu.
Od 5. století začínal půst první postní nedělí zvanou Liščí. To se pekly preclíky
a rozvěšovaly po zahradě, kde je děti chodily hledat. Na druhou postní neděli, nazývanou
Pražnou se připravoval pokrm z naklíčeného opraženého obilí pražmo a polévka praženka.
Třetí neděle se dle pověry, kolikrát člověk kýchne, tolik roků bude ještě živ, nazývá
Kýchavná. Na čtvrtou neděli se scházela a veselila omladina a pekly se koláče družbance,
proto se nazývala Družebná. Pak následovala Smrtná neděle, kdy se vynášela ze vsi Smrt.
Poslední nedělí byla neděle Květná, ve které se světily ratolesti jív. Po Květné neděli
následoval pašijový týden, který začal Modrým pondělím, Šedivým úterým, následovala
Sazometná nebo také Černá středa, kdy se čistily komíny. Ve středu Jidáš zradil Krista,
proto se jí také říká Škaredá. Pak přišel Zelený čtvrtek, kdy se mělo sníst něco zeleného.
Pekly se Jidáše, které měly tvar provazu nebo kroužku. Mazaly se máslem nebo medem.
Na Velký pátek se držel přísný půst a v kostele se uctíval Kříž. Následovala Bílá sobota.
Vážná část Velikonoc končila Božím hodem velikonočním. Po Božím hodu následovalo
nejoblíbenější Velikonoční pondělí s pomlázkou a mnoha lidovými zvyky.
Symboly Velikonoc
Beránek jako symbol je znám v celém Středomoří dávno před příchodem křesťanství, kdy
dění ve společnosti ovládali pastevci. V křesťanském pojetí představuje beránek Krista
jako beránka Božího, nesoucího prapor vítězství a ovečky jsou jeho stádem. Pečené
jehněčí je u nás od středověku do dnešní doby obřadným jídlem. Ve formách se pekla
hlavička nebo beránek z těsta. Ovečka v lidovém výkladu je představitelkou dobroty.
Hrách neboli pučalka. Byl to hrách, který se nechal v teple tři dny klíčit a pak se zprudka
upekl na másle.
Kohout a slepice s kuřaty: Kohout, to byla mužnost a ochrana. Kohout se slepicí a kuřaty
představoval harmonickou rodinu. Kuře bylo symbolem radosti z nového života. Je to
slovanský symbol.
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Kříž. Kříž je nejdůležitější křesťanský symbol, znali ho staří Egypťané, Číňané, Kréťané
atd. Stal se symbolem propojení zemského a božího světa. Uctíván je na Velký pátek při
obřadu líbání Krista na kříži.
Mazanec. Ten patří k nejstarším obřadným pečivům, peče se asi od 18. století. Svým
vzhledem připomíná kotouč životadárného slunce a kříž uprostřed připomíná Kristovo
utrpení. Mazance se pečou na Bílou sobotu a světí se na Boží hod velikonoční.
Obílí. Osení, dnes známe jako velikonoční dekoraci. Vyséváním obilí se snažili staří
hospodáři podpořit příchod jara a radost nad započetím zemědělských prací.
Ptáček. Slovanům přináší jaro ptáci, ptačí mláďata koloběh života. Proto se podoby ptáků
pečou na Velikonoce.
Strom, zeleň a zelená ratolest symbolizují věčný život a jsou symbolem ochrany.
Olivovými ratolestmi, větévkami vavřínů a palmovými listy vítali Ježíše při příjezdu do
Jeruzaléma. U nás jsou nahrazovány jívou, jedlí a zimostrázem. Mají ochranou moc.
Svíce. Svíce je v mnoha kulturách chápána jako symbol života a zdraví. Nejdůležitější
svící je paškál, který je zdoben křížem a symbolem počátku a konce. U křesťanů je
symbolem Kristova vzkříšení.
Zajíček. Zajíce uctívali již Keltové. Má kořeny v pohanských dobách, kdy je chápali jako
symbol jara. V řecké mytologii představuje zajíc štěstí. V bibli je symbolem chudých,
skromných a pokorných. Tajné roznášení vajíček do zahrad zajícem o Velikonočním
pondělí, které děti pak hledají, je zvyk, který přišel z Německa.
Vejce. Bez velikonočních vajec bychom si
Velikonoce asi těžko představili. Pestrobarevně
zdobená vejce k těmto jarním svátků již patří, a to
nejen u nás. V zahraničí existuje tradice
čokoládových vajec, které děti hledají v domě
nebo na zahradě. U nás naopak ctíme tradici
vajíček vařených natvrdo, které barvíme a
zdobíme obtisky nebo voskem a výjimkou není
ani barvení a zdobení vyfouklých vajec. Vejce
symbolizuje nový život, plodnost, úrodu
u znovuzrození, které k jaru patří. Velikonoční
vejce znali už ve starém Egyptě, souvisí rovněž s Ježíšem Kristem. Traduje se, že Ježíš
společně s apoštolem Petrem navštívil hospodyni a ta je pohostila vejci uvařenými
v popelu. Poté, co Ježíš odešel, proměnily se skořápky z vajec ve zlaté. Hospodyně pak
pravidelně v den výročí Kristovy návštěvy rozdávala vajíčka pocestným. Samotné zdobení
vajíček se vyvinulo z lidové tradice už v 19. století a původní barva kraslic byla červená.
Ta totiž symbolizovala život a lásku a podle pověr chránila i před démony. Původně
v 19. století barvili lidé vajíčka přírodní cestou. Užívali tedy pro jejich obarvení například
cibulové slupky, lístky máty nebo špenátu, lipový květ, dubovou kůru, roztok sazí, žito
nebo šťávu z červené řepy. Klasické práškové barvy, jak je známe nyní, se začaly
objevovat začátkem 20. století. I v dnešní době jsou rodiny, kde se používají přírodní
barvy jako dříve. Většinou pro barvení vajec užíváme čtyři základní barvy: červenou,
modrou, zelenou a žlutou. A co znamenají? Červená – láska, nový život, ochrana před
démony. Zelená – mládí, příroda, jaro, život. Žlutá – světlo, slunce. Modrá – čistota, víra,
svěcená voda.
Antonín Netopil
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H I S T O RI E N Ě K T E RÝ CH DO M Ů V D O B RČI C Í C 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 5. a 6.
DŮM ČÍSLO POPISNÉ 5
Tento dům patří nepochybně k nejvýznamnějším v naší obci. O důležitosti tohoto gruntu
svědčí nálezy keramiky při opravách dvora současným majitelem. Byly nalezeny úlomky
staré až 1000 let, což svědčí o významu tohoto místa, které dřívějších dobách obývali
zámožnější lidé, např. rychtáři.

V 18. století je zde zaznamenána rodina Zemánkova – Ondřej, František a Josef
s manželkou Veronikou, rozenou Bartíkovou, pravděpodobně ze sousedního gruntu č. 6.
V roce 1818 se narodil syn Josefa Kiliána, který měl syny Aloise a Františka. V roce 1880
je majitelkou Zemánková Antonie (*13.4.1832) se syny Aloisem (*13.11.1864)
a Františkem (*17.9.1870) a jako nájemce pomocný krejčí Servus Josef (*1847)
s manželkou Johanou (*1848) a dětmi Annou, Augustinem a Theofilem. V roce 1890 se
majitelem gruntu stává Vybíral Václav (*28.9.1823) z Lovosic, který se na stáří zřejmě
oženil s vdovou Antonií. Jako služební zde slouží Veselý František (*1852), Bednaříková
Josefa (*1871) a Petříková Marie (*1874). V r. 1900 je majitel Tatýrek Josef (*7.9.1866),
původem z Přestavlk s manželkou Marií (*24.3.1868) a dětmi Adolfem (*8.6.1889), Marií
(*18.3.1895), Vlastimilem (*16.2.1897) a Ludmilou (*1.1.1899), v té době zde žije i jeho
otec Václav (*28.9.1823) s manželkou Rosálií (*15.4.1837). V r. 1910 se majitelem stal
Vojtěch Dohnal (*16.12.1876), manželka Josefa (*19.3.1882), synové Ladislav
(*11.10.1903) a Josef (*3.7.1910), otec František (*24.4.1836), dále zde bydlel jako
nájemce Bernát Kristián (*13.3.1876) se svou rodinou a provozoval obuvnictví. Vojtěch
Dohnal je veden jako majitel i v roce 1937 dle voličského seznamu. Služebnou v té době
je Štětiárová Tereza (*1.10.1900). V březnu 1930 byla zbourána stará výměna (pravá část
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budovy) a postavena nová. Poslední obyvatelkou staré výměny byla Františka Kuželová
(*19.8.1853), kdysi zámožná žena starosty, zemřela v r. 1933 v chudobinci. Po dobu druhé
světové války bydlela ve výměně rodina Františka Čecha a Karla Šmída. Několik členů
z těchto rodin bylo umučeno gestapem. V poválečném období je výměna převážně
neobydlená, v sedmdesátých letech zde byla několik let po dobu přestavby školy na
kulturní dům umístěna místní knihovna.
DŮM ČÍSLO POPISNÉ 6
Tento dům ve středu obce patřil v minulosti k těm, které obývaly staré selské rody.
V roce 1781 se zde narodil Jan Bartík otci Františkovi a matce Anně, která byla dcerou
Jiřího Bednáře, který patřil k dalšímu selskému rodu. V roce 1774 je zde uváděn Mathes
Kubík, dále Jiří Martilík, který si vzal za manželku dceru Františka Bartíka Kateřinu.
Dalším pokračovatelem byl Josef Martilík narozen 19.2.1920 a jeho syn Josef, narozen
roku 1860, který měl za manželku Marii. Jejich manželství bylo bezdětné, a protože byli
poměrně zámožní, nechali v roce 1884 postavit kříž na Kamenci. V zahradě, v místě
dnešního domu Špíškových, stával obrovský včelín. Poslední z rodu Martilíků Josef zde
žil ve stáří se svou služebnou Františkou Herianovou, se kterou se na smrtelné posteli
oženil a odkázal ji veškerý svůj majetek. Kolem roku 1910 zde bydlela početná rodina
řezníka Tatýrka, rodina Tomáškova a Hrubá, celkem 20 lidí. Josefě Martilíkové patřil celý
pozemek od č. 5 až po polovinu dnešní autobusové čekárny. Ještě v roce 1920 zde byla
velká oplocená zahrada. Před plotem na ulici stály dvě velké lípy. Dnes na tomto pozemku
kromě domu č. 6 stojí domy č. 59, č.71, č.60 a polovina čekárny. V zahradě směrem
k potoku stála velká stodola, která v roce 1904 shořela. Silný vítr přenesl oheň až na
druhou stranu ulice a vyhořelo asi šest domů ( č.p. 21 až 26). Hořelo i obilí na poli.

Roman Zbořil a Antonín Netopil
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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 tohoto čísla Dobrčických novin poskytl Vítězslav Smolka (některé získal po
zemřelém Mirku Bernátovi).
Masopustní masky v Dobrčicích asi ze 60. let 20. století

Před dnešním dvorem rodiny Klementových.

Před dnešním domem trafikanta Váni (dnes vedle Chlapečkových).
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Fotografie z Masopustního průvodu v roce 1975

Zleva: Miroslav Bernát, Jan Masařík, Vítězslav Smolka, Arnošt Mlčák, Vlastimil
Dokoupil, Jarka Jurečková.

V pozadí masopustního průvodu dům Masaříkových a Karlíkových.
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Medvěd: Zdeněk Špíšek, vodič: Josef Ostrčil.
Masopustní průvod v Dobrčicích v roce 1984.

Masopustní průvod procházel vesnicí, která byla po velké sněhové nadílce.
V pozadí stavení, kde nyní stojí nový dům Roubíčkových.
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Fotografie z Velikonočního pondělí v roce 1978. Zleva: Jiří Číhal, Vlastimil Dokoupil,
Vítězslav Smolka a Miroslav Bernát. Společná fotografie u domu Chaloupkových
s velkým tatarem a vzácnými trofejemi.
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.

K L UB S E NI O RŮ

Členové klubu seniorů popřáli na svém lednovém posezení paní Smolkové a na únorovém
posezení paní Rozehnalové na svém únorovém posezení k jejich životním jubilejím.
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Na březnové posezení klub seniorů si členové klubu pozvali lidovou kapelu a při
moravských písničkách si zazpívali a oslavili mezinárodní den žen.
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K UL T U R A
VÁNOČNÍ KONCERT SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO SBORU VOKÁL
V pátek 19. prosince 2014 do Dobrčic zavítal smíšený pěvecký sbor Vokál na svůj
každoroční vánoční koncert.

NOVOROČNÍ TURNAJ V PING-PONGU – SOBOTA 3. LEDNA 2015

První místo v Novoročním turnaji v ping-pongu obce Dobrčice 2015, kategorie děti,
obsadil již potřetí v řadě Adam Franke, na dalších místech se umístili Marek Drtil, Tomáš
Kostura a Karolína Drtilová.
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V mužské kategorii první místo obsadil Martin Michálek. Na fotografii je jeho
finálové utkání s Davidem Frankem.
Protože se letos mnoho tradičních hráčů nemohlo turnaje zúčastnit zejména z důvodu
prodloužených prázdnin, příští rok bude novoroční turnaj až o druhém lednovém víkendu.
HASIČSKÝ BÁL
V pátek 23. ledna 2015 se uskutečnil tradiční Hasičský bál místních hasičů. Jako
obyčejně hrála skupina RYTMIX. Hojná účast a dobrá hudba zajistila, že se opět bál
vydařil. Dort do tomboly připravila paní Zdenka Chaloupková. Jednou z velmi
hodnotných cen se stal metrový dubový špalek, který nakonec velmi výhodně pro sebe
„vykšeftoval“ Vítězslav Smolka. Doufejme, že na něm bude s chutí štípat (jenom) dříví.
PŘEDNÁŠKA O MASOPUSTU

V úterý 3. února 2015 se uskutečnila v sále OÚ Dobrčice přednáška o hanáckých
masopustních zvycích. Následně tyto zvyky byly srovnány s holandským karnevalem
v partnerském městě Přerova - Cuijku.
Strana 23 z 32

Dobrčické noviny

1/2015

VODĚNÍ MEDVĚDA – SOBOTA 14. ÚNORA 2015
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NÁMOŘNICKÝ BÁL
Obecní maškarní bál, který se uskutečnil v pátek 13. března 2015, se nesl
v námořnickém duchu. Většina příchozích hostů přišla řádně oděna do pruhovaných
námořnických triček a kostýmů, dále přišlo mnoho pirátů a dalších nápaditých masek
s touto tématikou. O hudbu se postarala skupina ELIXÍR. V průběhu večera se uskutečnila
dvě kulturní vystoupení. První byla ukázka společenských tanců od bývalých tanečních
mistrů. O druhé vystoupení se postaral baletní soubor NEBUĎ LABUŤ, který vystoupil na
hudbu P. I. Čajkovského - Labutí jezero. V bohaté tombole byl hlavní cenou opět dort paní
Zdenky Chaloupkové – tentokrát se jednalo o loď. Všem, kteří se podíleli na přípravě
a organizaci plesu, velice děkujeme.
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NEJBLIŽŠÍ PLÁNOVANÉ KULTURNÍ SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE
Slet čarodějnic, na točně, čtvrtek 30. dubna 2015
Okrskové hasičské závody, pátek 8. května 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
DOBRČICKÉ HODY, výletiště na Koutech, sobota 15. srpna 2015
Termíny jednotlivých akcí mohou být dle aktuálních podmínek změněny a budou
oznámeny prostřednictvím plakátů na vývěsce a obecního rozhlasu.
Strana 27 z 32

Dobrčické noviny

1/2015

R A D Y PR O ZA H R Á DK ÁŘ E
Březen je měsíc plný očekávání nadcházejícího jara, kdy již začínají rašit některé
ovocné dřeviny. Je to ale také doba, kdy se může ještě vrátit naplno zimní počasí, jak nám
napovídá nejznámější lidová pranostika „Březen za kamna vlezem, duben, ještě tam
budem“. Pokud nám počasí přeje, tak mnoho neotálíme, neboť nejen na zahradě nás čeká
spousta práce. To platí i o měsíci dubnu, kdy počasí bývá hodně nestálé, hned svítí slunce
a je teplo, tu se náhle ochladlí, prší anebo i zasněží. Nezapomínáme na nové stromky
a keře zasazené na podzim. Kontrolujeme výšku zasazení, místo štěpování by mělo být
5 cm na povrchem půdy (u stromků štěpovaných na podnož také 5 cm nad zemí).
U stromků vysazených na podzim provedeme výchovný řez. Pokračujeme v předjarním
řezu ovocných stromků. Drobné ovoce, jádroviny, červené a modré peckoviny máme
pravděpodobně již ořezané, ale pokud ne, nic se neděje, klidně je můžeme řezat i v této
době. Pozdní řez ničemu neškodí, naopak škodí řez zbytečné brzký. Těsně před květem
nebo i v květu se pustíme do řezu meruněk a broskvoní. Provedeme základní průklest
pilkou a potom řez podle zvoleného způsobu. Jednodušší je řez dlouhý, kdy pouze výhony
proředíme, buď je celé odstraníme, nebo je celé ponecháme, žádné nezkracujeme. Pro
většinu odrůd je vhodnější řez krátký, při kterém zkracujeme každý výhon. Na silnějším
ponecháme 5 až 7 květních pupenů, na slabším 2 až 3 květní pupeny. Některé výhony
samozřejmě odstraníme celé, jinak by strom zůstal příliš hustý. Pokud řežeme silnější
větve, je vhodné rány zamazat sadařským balzámem nebo latexem. V dubnu se dokončí
postřik proti kadeřavosti broskvoní, postřik proti monilióze na meruňkách, višních
a mandloní na počátku kvetení. 10 až 14 dní po odkvětu opakujeme postřik na angreštu
proti hnědému padlí. Podle polohy a průběhu počasí začínají kvést mandloně a meruňky,
o něco později i třešně. Pokud hrozí mrazy v době květu, pokusíme se škody zmírnit
provedením postřiku vodou, může být i cukerný roztok. Vzniklý led ochrání květy.
Můžeme i na zahradě rozdělat ohně, které udržujeme do ranních hodin. Mladé stromky se
dají přikrýt plachtou nebo folií. Existuje i postřik s obsahem mědi, u kterého výrobce
deklaruje ochranu proti jarním mrazům, zásadně však aplikujeme před začátkem květu,
nikdy do otevřených květů, kdy hrozí jejich poškození.
Řezem beztrnného ostružníku a maliníku odstraňujeme loňské odplozené výhony
a ponecháváme silné jednoleté výhony, ty můžeme o 1/3 až ¼ zkrátit. Podpoříme lepší
rozvětvení a bohatší kvetení.
Řez rybízu a angreštu. Odstřiháváme všechny zahušťující výhony a ponechané
zkrátíme na 5 až 10 pupenů. Omezíme napadení nových letorostů hnědým padlím.
Řez ořešáků. Dřívější pěstování ořešáků ze semen nevyžadovalo výchovný řez,
protože plodnost začínala mezi 10. až 15. rokem nebo i později. V období dospívání
naroste poměrně pravidelná koruna stromu. Z těchto důvodů se výchovný řez ořešáků
neprováděl. V dnešní době pěstujeme převážně roubované ořešáky, které začínají plodit již
v druhém nebo třetím roce po výsadbě. Předčasnou plodností dochází k růstovým
deformacím mladých stromků. Některé plodící větve zakrňují v růstu, jiné rostou bujněji.
Dochází k nerovnoměrnému růstu a k vychýlení mladých korun. Z těchto důvodů je řez
potřebný, ale až po narašení stromku. Co se týká řezu dospělých stromů, dříve
doporučovaný řez v srpnu vycházel z poznání, že strom neroní mízu a proto je toto období
nejvhodnější pro průklest. Že neroní mízu, je jediná pravda, ale na druhou stranu je
pravdou, že strom do podzimu rány nezahojí a vznikají na stromě škody jako odumírání
a dřevokazné houby. Ořešáky řezané v listopadu silně roní mízu a řez v zimním období za
mrazu mízu neroní, pokud se ale oteplí na 0 °C, výron se obnoví. Může trvat až 40 dnů,
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než se cévy ucpou sraženinou. Pokud výron trvá, nelze ránu ošetřit žádným vhodným
nátěrem. Je to živná půda pro bakterie a dřevokazné houby. Proto nejlepší je řez na jaře,
v období kdy jsou ořešáky narašeny a nové přírůstky dorostou do délky 3 až 5 cm.
U silnějších větvích o průměru 10 a více cm může docházet k slabšímu výronu mízy, takže
raději počkáme pár dní, než nové přírůstky dosáhnou 10 až 12 cm, v době kdy ořešák
začne zelenat.
Řez růží. Růže se sadí na podzim i na jaře, ale nejlepší čas pro sázení růží je jaro, kdy
je po výsadbě nečeká nepříznivé zimní období. Pro růže je ideální slunné a vzdušné místo.
Není nutné celodenní slunce, stačí 4 až 5 hodin slunečního svitu. Částečné zastínění není
na závadu, alespoň růže rychle neodkvetou. Růžím vyhovuje hlinitopísčitá půda
s dostatkem živin a slabě kyselá s pH 5,5 až 6,5 pH. Je dobré sadit s dostatkem kompostu.
Pozor: růže nesnášejí čerstvý hnůj. Kořenový krček by měl být 5 cm hlouběji, místo
očkování by nemělo být vidět. Sazenice vysoko vysazené jsou při silných mrazech
poškozované. Nahrnování zeminou před zimními mrazy zároveň chrání rostlinu před
silnými mrazy, ale zároveň i před jarními nočními mrazíky. Teprve při rašení za
příznivého počasí se zemina opatrně odkryje, nejlépe za podmračeného počasí. I při
podzimní výsadbě se růže řežou zásadně na jaře. Při jarní výsadbě pak současně se
sázením keřových a stromkových růží vysazených na podzim, se zkracují v prvním roce
po výsadbě na 2 až 4 pupeny, takže řez je veden mírně šikmo, 5 až 7 mm nad pupenem.
Pro řez od druhého roku, kdy jsou růže na stejném stanovišti, platí: nejprve se odstraní
slabé a suché dřevo, odumírající nebo neduživé výhony. Ponechané zdravé výhony se
zkracují na 3 až 6 pupenů. Čím
tlustší a delší výhon, tím méně se
krátí. Naopak slabé se řežou
hlouběji.
Mrazem
poškozené
(dohněda zbarvené) části se seřežou
až do zdravého (zeleného) dřeva. Při
letním řezu jde hlavně o odstranění
odkvétajících
částí.
Většinou
zkrácením výhonů je potřeba
povzbudit další tvorbu květů.
Důležité je však odstranit odkvetlou
růži s výhonem jen k prvnímu
a druhému
vrcholovému
listu.
Hlubší řez působí negativně a brzdí
tvorbu nových květů.
Na závěr: firma Semo Smržice dala na trh nový druh okurky nakládačky jménem
DAFNÉ F1. Je to velmi raná, hruboostná nakládačka, vhodná pro polní pěstování
i skleníky. Při intenzivním pěstování je velmi výnosná. Je vysoce tolerantní k plísni
okurkové a rezistentní k virovému onemocnění a černi okurkové. Je vhodná pro pěstování
na tzv. Vertiko, což je systém, kdy je vybudovaná nosná konstrukce z kůlu, mezi kterými
je natažen drát, na kterém je uchycena polypropylénová síť s oky 15 x 15 cm, nebo se na
drát uvazuje rostlina motouzem.
zdroj: časopis Zahrádkář
Antonín Netopil
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L I T E R Á R NÍ O K É N K O
Jiří Wolker (1900-1924) – český básník
Narodil se v Prostějově v rodině bankovního úředníka. Vystudoval
gymnázium a na přání otce studoval práva v Praze. Zde také
navštěvoval literární přednášky. Patřil do Literární skupiny
a Devětsilu. Již od dětství trpěl tuberkulózou, která se projevovala
záněty mandlí a katary průdušek. Léčil se u moře i ve
Vysokých Tatrách v Tatranské Poliance. Těžké nemoci podlehl ve
24 letech. Je pochován na městském hřbitově v Prostějově. Žil
a tvořil ve vile na Svatém Kopečku u Olomouce, tato vila dnes
nese jeho jméno a je kulturní památkou. Jeho nejvýznamnější
sbírky jsou Host do domu a Těžká hodina.
Kvetoucí strom
Mé pupeny se rozkvetly, když všechno tiše spalo.
Já slyšel: v noci dubnové cos na mě zavolalo.
Předčasné, bledé lístečky se točí v chmurné nebe.
Ještě jest brzo, vím to, vím. Vzduch vlhký jest a zebe.
Svou zahradou se rozhlížím. Spí všechny stromy dosud.
Což vím, proč sám jsem rozkvetl? Což mohu za svůj osud?
Je ticho kolem. Ticho tak, že květy mé se chvějí
jak první bílé sněženky kdes v lesích, pod závějí.
A v nocích, vítr dubnový když korunou mou třese,
mé srdce kdes až v kořenech starostí těžkou dme se.
Když bledé světlo měsíční mdlou vůni v květy hází,
tu zdá se mi, že z křovisek se pozdní mrazy plazí,
že květy moje popálí a zraní moje tělo,
že marno vše, co dychtivě se v haluzích mých chvělo.
Však když vzplá slunce polednem,- tu volněj oddechnu si.
Nač strach? Vždyť slunce vítězí a někdo začít musí.
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Větvička z kvetoucí jabloně
Pěkně tě vítám, halouzko
s květy růžovými;
nedala tě mně má milá,
ale cesta tichá, bílá
do jara ze zimy.
Domů tě odnesu, na stolek postavím
a budu hádat, kdo tě ztratil asi.
Byla to žena se zlatými vlasy?
Byla to dívenka červená?
Či byla to větévka zlomená?
Do noci zasvítí kvítek tvůj spanilý.
Milá nám odešla, jaro je s námi.
Budem si vykládat koho jsme ztratili
a komu jsme ztraceni sami.
(ukázky z jeho tvorby – vybráno z knihy Dílo Jiřího Wolkera II.)
Šárka Frankeová

R E CE PT N A VE L I K O NO CE – J I DÁ Š E
Tento recept poskytl p. Antonín Netopil
Toto drobné pečivo chystáme na Zelený čtvrtek, který letos připadá na 2. dubna.
Jidáš se podával potřený medem a hodí se k bílé kávě nebo čaji.
Suroviny:
500 g polohrubé mouky
25 g droždí
100 g másla
trochu citronové kůry
70 g cukru
vejce na potření
2 žloutky
špetka soli
¼ l mléka
V troše vlažného mléka necháme vzejít rozdrobené lehce pocukrované droždí. Do
mísy prosejeme mouku, přidáme vzešlé droždí, rozpuštěný tuk, žloutky a ostatní přísady.
Zaděláme vláčné nelepivé těsto a necháme kynout na teplém místě. Po půl hodině těsto
ještě jednou prohněteme. Necháme ještě skoro hodinu kynout. Pak z něj odkrajujeme
stejně velké kousky, vyvalíme a tvarujeme. Nakonec splétáme různé uzlíky, točenky a jiné
tvary.
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