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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
končící rok 2020 byl pro nás všechny 

mimořádný. S podobným rokem jsme 
se ještě nikdy nesetkali. Je sice ještě 
pár pamětníků, kteří prožili horší roky, 
ať to byla léta válečná či potom padesá-
tá, ale většina mladších nic podobného 
nikdy nezažila. V celém světě se jakoby 
zastavil život. Pro nás to znamenalo, že 
se neuskutečnila spousta akcí, které 
byly naplánovány, mnoho živnostníků 
a podnikatelů utrpělo někdy až likvidač-
ní ztráty a mnoho lidí si nemohlo splnit 
své sny. Příroda nám ukázala, že sice je 
člověk pánem tvorstva, ale nemůžeme 
si dělat, co chceme. Lidstvu se začalo 
dobře dařit a nějak jsme se spoléhali na 
to, že to tak bude napořád. Ale jak se 
říká, chceš-li Boha rozesmát, řekni mu 
o svých plánech.

Přesto se ale našly i pozitivní věci. 
V první vlně byla vidět soudržnost 
a solidarita lidí, šily se roušky a na-
vzájem jsme respektovali obavy 
o svoje zdraví. Ve druhé vlně už to 
je trošku horší. Asi jsme zlhostejněli 
a myslíme si, že ono to nějak dopadne.

Přes všechna negativa a omezení 
život v obci úplně neustrnul, což nám 
ukáže další číslo našeho zpravodaje.  
Děkuji všem, kteří se na tom podíleli – 
od zastupitelů přes zaměstnance obce 
až po mnohé z vás, kteří jste neváhali 
a ve svém volném čase přiložili ruku k dílu.

Vážení spoluobčané, rád bych Vám 
popřál požehnané Vánoce. A v roce 
příštím zejména pevné zdraví a spous-
tu sil. Všichni je budeme potřebovat.

Miloslav Kříž

Ze sklepa pod školou se čas od času 
ozývají podivné zvuky – bývá slyšet sbí-
ječku, vrtačky, kladiva… Abychom utnuli 
fámy o tom, že si tam starosta buduje 
úkryt před koronavirem, vypravili jsme 
se do podzemí s foťákem.

A opravdu jsme tam našli starostu! 
Ten však neplánuje žádný kryt, ale na-
opak novou příležitost pro maminky 
s dětmi i další zájemce o kreativní tvo-
ření – ve sklepě vzniká ze staré kotel-
ny keramická dílna. Aby byla funkční 
a zároveň hezká, pracovníci obce teď 
osekávají omítky, dělají novou elektriku 
i vodu a chystají se na další práce.

„O keramické dílně pro Dobrochov 
přemýšlím dlou-
ho.  Už s tím 
mám jednu zku-
šenost – ještě 
když moje děti 
chodily do školy 
a byl jsem čle-
nem SRPŠ, na-
vrhl jsem, aby 
se z příspěvků 
SRPŠ koupila 
pro školu kera-
mická pec. A ta 
v Brodku fun-
guje dodnes,“ 
vysvětluje Milo-
slav Kříž s tím, 
že už se pomalu 
poohlíží po peci, 

která by byla vhodná pro Dobrochov. 
„Nepotřebujeme nic velkého, určitě 
nám bude stačit nějaká menší pec,“ 
dodává starosta.

za pecí buDe pinec
Keramická dílna nebude jedinou sklepní 
novinkou. Když už se obecní zaměst-
nanci pustili pod zemí do práce, upra-
vují i další nevyužitou místnost, ze které 
vznikne herna na ping-pong.

„Myslím, že to bude pro naše kluky na 
zimu dobrá zábava, aby si mohli zahrát 
a nemuseli mrznout venku,“ říká staros-
ta Miloslav Kříž.
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poD školou vzniká keramická Dílna

V této místnosti bude keramická dílna, ve vedlejších dvou prostor 
pro keramickou pec a herna na stolní tenis, ukazuje starosta
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Ubytovna se dvěma pokoji, která se buduje 
nad obecním obchodem, měla být původně 
v provozu už letos. Její otevření se ale přesune 
až na jaro. „Nestíháme, potřebovali bychom 
dvakrát tolik lidí. Snažíme se udělat co nejví-
ce práce venku a na ubytovně pracujeme, jen 
když prší. Navíc teď kvůli koronaviru lidé stej-
ně nikam necestují, takže by byla ubytovna 
prázdná,“ popisuje aktuální stav Miloslav Kříž.

A jak to teď uvnitř vypadá? „Máme rozta-
hanou celou elektriku a vodu, nachystané 
topení. Ještě chybí podlahy a dokončení ob-
ložení příček, ale už máme nařezané a nala-
kované desky, takže to bude už jen otázka 
několika dní. Pak už nám zůstane jen oblo-
žení sociálek a celkové doladění,“ dodává 
starosta.

Dokončení ubytovny se chystá na zimu

po střeše má hasičská zbrojnice 
zbrusu nové i omítky. 
Rekonstrukce hasičárny nakonec stála 
oproti předpokladům o něco více. „Pů-
vodní plány nepočítaly s novým nápi-
sem "hasičská zbrojnice“ ani s obráz-
kem patrona hasičů svatého Floriána, 
navíc jsme museli trochu předělat ople-
chování, takže se náklady vyšplhaly na 
400 tisíc korun,“ říká starosta Miloslav 
Kříž a dodává, že 150 tisíc získala obec 
od kraje.

Obec si práce hasičů váží, za poslední 
tři roky do jejich vybavení – od hasičár-
ny až po repasované auto – investovala 
přes 600 tisíc korun.

hasičárna v plné kráse

ke splnění starostova snu, že bude 
Dobrochov obepínat zelený pás stro-
mů a keřů, je stále daleko. ale po pod-
zimu zase o kus blíže. 

Po jarním sázení větrolamu, na který 
přispěla Nadace ČEZ, obec na podzim 
vysadila další dvě aleje. Jednu švest-
kovou s 15 slivoněmi, další smíšenou 

z 16 neovocných 
stromů (duby, buky 
a ptačí třešně) 
a 380 keřů, které 
zakryjí louku a vy-
tvoří prostor pro 
úkryt zvěře. Dřeviny 
zahradníci vybrali 
tak, aby nabídly po-
travu pro ptactvo 
i lesní zvířata. 

Dvě nové aleje

rozpočet čeká 
na rozhoDnutí o silnici 

V hospodaření obce na rok 2021 je za-
tím příliš mnoho neznámých. Zastupitelé 
proto předpokládali, že na svém prosin-
covém zasedání schválí pro první měsíce 
takzvané rozpočtové provizorium (za-
stupitelstvo se koná těsně po uzávěrce 
zpravodaje – pozn. red.).

„Zatím neznáme ani parametry roz-
počtového určení daní, které jsou pro 
příjmy obce rozhodující. Navíc čekáme 
na schválení některých dotací, abychom 
věděli, jestli máme v rozpočtu počítat 
s finanční spoluúčastí. Proto jsme si my-
sleli, že bude rozumnější se schválením 
ještě počkat. Nakonec jsme se ale roz-
hodli schválit rozpočet i přes tyto nezná-
mé, zejména z důvodu nutnosti finan-
cování příprav na EFE, což by bylo při 
schváleném provizoriu poměrně složité.“ 
říká Miloslav Kříž. 

Důležité bude také to, jestli Správa sil-
nic Olomouckého kraje zařadí do plánu na 
rok 2021 opravu silnice III/4337 protínající 
Dobrochov. Pokud se to podaří, přinese 
to místním z gruntu novou cestu, obec ale 
bude muset najít až 8 milionů korun, které 
musí zaplatit jako spoluúčast. „V tom pří-
padě bychom si museli vzít úvěr, protože 
osm milionů z vlastních zdrojů dohroma-
dy nedáme,“ vysvětluje starosta.

eFe: Druhý pokus

Po letošním koronavirovém odkladu se 
soutěž Entente Florale Europe (Evrop-
ská kvetoucí sídla) přesunula na rok 2021. 
Mezinárodní porota, která bude hodnotit 
nejen úpravu obce, ale celkem 10 sou-
těžních kate-
gorií, by měla 
do Dobrochova 
přijet pravdě-
podobně na 
přelomu jara 
a léta. Další po-
drobnosti ale 
zatím organizá-
toři neupřesnili.





letošní prázdniny, když k nim připo-
čítáme i jarní měsíce distanční výuky, 
byly pro děti asi nejdelší od dob marie 
terezie. 

Proto už se všechny děti těšily, až se 
s prázninami na tradiční akci rozloučí 
a zase usednou do školních lavic (kde, 
jak už dnes víme, se nakonec zas tak 
dlouho nezdržely).

Rozloučení to bylo parádní! Kromě 
soutěží si všichni užili s klaunem "bublin-
kářem“. Co s bublinami dokázal, to kou-
kali i dospělí.

Někteří poznamenali, že by jeho slu-
žeb mohli využívat i na Ministerstvu 
zdravotnictví: klaun totiž dokázal každé-
ho uzavřít do samostané bubliny!

Děkujeme všem, kteří přiložili ruku 
k dílu a pomohli připravit akci, na kterou 
budou naši prckové dlouho vzpomínat.

balónkové rozloučení 
s prázDninami
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Hanácký Dobrochov vydal 
první číslo obecního zpravo-
daje, který mapuje aktuální 
investice a aktivity v obci, 
a zároveň představil nové 
logo. To obec připravila hned 
ve dvou variantách, jedna 
z nich odkazuje na soutěž 
Entente Florale Europe, v je-
jímž fi nále bude Doborochov 
jediným zástupcem Česka. 

První číslo Dobrochovského 
zpravodaje je historicky prv-
ním tištěným zpravodajským 
počinem hanácké obce, v níž 
aktuálně žije 350 obyvatel. 
„Říkal jsem si, že by byla velká 
škoda nezachytit zajímavé akce 
i investice, které v obci probí-
hají. Vše samozřejmě máme na 
internetu a Facebooku, ale kdo 
ví, jak budou tahle média fun-
govat třeba za 50 let. Tištěný 
zpravodaj ale můžeme v obec-
ních a rodinných archivech 
zachovat i pro další generace,“ 
vysvětlil jeden z důvodů jeho 
vzniku starosta Miloslav Kříž.

Z OBSAHU PRVNÍHO ČÍSLA
Zpravodaj přináší například 
reportáž ze sázení větrolamu 
podpořeného Nadací ČEZ, 

první akrobatické pokusy dětí 
na novém workoutovém hřišti, 
studii chystaného obecního 
parčíku nebo zprávy o výstav-
bě obecní turistické ubytovny 
a vzniku solární nabíječky 
mobilů a elektrokol před 
místní hospodou. Další obsah 
tvoří velký rozhovor s předse-
dou spolku Aspire Vlastimilem 
Nakládalem, křížovka s tajen-
kou na míru a fotoreportáž 
z dětského dne k ukončení 
školního roku.

Část obsahu, například ti-
tulní strana nebo velkoformá-
tová fotka uprostřed časopisu 
z nového Biocentra Dobrochov, 
je věnována aktivitám obce 
souvisejícím se soutěží Enten-
te Florale Europe. „První číslo 
zpravodaje mělo původně vyjít 
u příležitosti příjezdu porotců 
do obce, jenže vzhledem ke 
koronaviru se vše o rok posu-
nulo. Zpravodaj ale rozhodně 
nepřesouváme, neděláme ho 
pro porotu, ale hlavně pro naše 
občany,“ dodal Miloslav Kříž.

Jedna ze stran zpravodaje 
přináší také informace z okolí 
i z celého Olomouckého kraje. 
Na příslušnost ke kraji přitom 

odkazuje i nové obecní logo. 
„Barvy okvětních lístků kytice, 
která nahrazuje první písme-
no O, jsou totožné s barvami 
v logu kraje. Dobrochov sice 

leží až téměř na hranicích 
s Jihomoravským krajem, ale 
cítíme se hrdými obyvateli 
Olomouckého kraje,“ upřesnil 
starosta Miloslav Kříž. 

Dobrochov představil nové logo
a vydal první číslo obecního zpravodaje

Entente Florale Europe
Tato tři slova teď uslyšíte v obci často. Sou-
visí s nimi také vloni vybudované Biocentrum 
Dobrochov (na snímku). Více o EFE na str. 3

DOBROCHOVSKÝ
ZPRAVODAJ

Číslo 1 / červenec 2020

4

Větrolam s Nadací ČEZ
Jednou z aktivit, kterou chce obec zabodovat u poroty soutěže 
Entente Florale Europe, je větrolam vysázený z 18 lip, dubů, javo-
rů a ptačích třešní. Na nákup sazenic přispěla obci téměř 40 tisíc 
korun Nadace ĆEZ v rámci svého grantového programu Stromy. 

"Až stromy povyrostou, zabrání větrné erozi a vysušování půdy. 
Mohly by také ztlumit hluk z nedaleké dálnice a zpomalit vodu, která 
do obce při přívalových srážkách stéká z okolních polí,“ řekl starosta 
Miloslav Kříž, jehož snem je vybudovat zelený prstenec kolem celé 
obce. 

Na sázení se podílelo 25 občanů. Každá rodina zasadila "svůj“ strom, 
o který se bude starat. Na fotce tři generace rodiny Stránských

Zastupitel, předseda vodovodu 
a spolku Aspire Vlastimil Nakládal:

Mám radost, když můžu 
pro obec něco udělat

ASPIRE? JÍT STÁLE DOPŘEDU…
Začněme spolkem Aspire, který je 
hodně originální. Všude mají hasiče, 
fotbalisty, skauty nebo jiné spolky 
s dlouhou tradicí. Ale Aspire vznikl 
vlastně nedávno…
Bylo to na podzim roku 2013. Starosta 
přišel s tím, že obec dělá strašně akcí 
a už to organizačně nezvládá, tak co 
kdybychom založili spolek, do kterého 
by se mohlo zaangažovat víc lidí.

Co jste mu na to řekl?
Zdálo se mi to jako dobrý nápad. A tak 
jsme hned začali řešit, co bychom moh-
li dělat, a rovnou jsme vymysleli název 
Aspire.

Takže všechno vzniklo večer u piva?
To bych neřekl, spíš u slivovice. 

Jak jste přišli na název Aspire?
Měli jsme více návrhů, ale Aspire se 
nám líbil nejvíce, tak jsme to rovnou 
odhlasovali. Byli jsme sami dva, takže 
to prošlo hladce (smích).

Ví lidi, co název Aspire znamená?
Máme to na stránkách, ale pořád se 
dost ptají. 

Vysvětlete to ještě těm, kteří neví…
To slovo má více významů. Ale všech-
ny jsou ve smyslu toužit, jít stále vpřed, 
hledět dopředu, za poznáním…

Vaše akce všichni znají, za těch sedm 
let jich už byly desítky. Co si říkáte, 
když si vzpomenete na chvíli, kdy jste 
Aspire založili?
Hodnotím to jako velký přínos pro 
obec. Myslím, že jsme udělali kus dobré 
práce, bylo o nás slyšet. Akcí bylo víc 
a víc, proto se Aspire začalo rozšiřovat. 
Přibrali jsme pana Frélicha, pana Turka 
a pana Pospíšila. Teď nás je pět. A jsme 
vděčni, že nám pomáhají i manželky, 
bez nich bychom to nedávali. Takže 
dohromady nás je deset, ale členů jen 
pět. 

Přineslo to něco i vám? Teda kromě 
práce…

Radost, že se něco děje, že můžeme 
pro obec něco udělat. Že se lidi baví. 
Největší radost je, když uděláme něja-
kou akci a lidi přijdou. Proto se snažíme 
akce zatraktivnit, aby byly zajímavé, 
vymysleli jsme spoustu novinek. Ta 
radost určitě převážila to, že s každou 
akcí je hodně starostí a příprav.

Co vás na tom nejvíce baví?
Baví mě všechno, co děláme. Nedá se 
říct, že něco víc a něco míň. Všecko má 
nějaký smysl.

Která akce je podle vás pro lidi nejza-
jímavější? Kam byste třeba pozval ty, 
kteří vás ještě neznají?
Nejlepší atmosféra je asi při vaře-
ní guláše, tam je to hodně atraktiv-
ní. Byl to nápad jednoho ze členů 
Petra Frélicha. Je tam spousta sou-
těžících, přijíždějí z okolních obcí 
i ze Slovenska. Navíc obrovský adrena-
lin, jak to všechno proběhne a dopad-
ne, kdo zvítězí. Super jsou i dětské dny 
a různé akce pro mladé, ty mají taky 

Když doma otevřete kohoutek a teče čistá voda, má na tom svůj podíl. Když jdete na soutěžní 
vaření guláše nebo posíláte své děti na příměstský tábor, vždy je u toho. Stejně jako u schvalo-
vání obecního rozpočtu, územního plánu a důležitých vyhlášek. Přesto předseda spolku Aspire, 
zastupitel a předseda svazku obcí Skupinový vodovod Dobrochov říká, že je jen součástí fungují-
cího soukolí, které před lety sestrojil Miloslav Kříž. "Starosta je obrovský motorák. Miloš víceméně 
všecko vymýšlí a my se mu snažíme pomoct,“ říká o své roli v obci Vlastimil Nakládal.
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KŘÍŽOVKA

Křížovku na míru připravil pro obec Karel Widermann z olomouckého křížovkářského kroužku Ječmínek.
Tajenku pošlete do konce prázdnin na adresu redakce: zpravodaj.dobrochov@seznam.cz. Vylosovaného luštitele odměníme!
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Současný stav
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Studie zpracovaná ateliérem zahradní architektury a krajinářství
ZAHRADA Olomouc

DOBROCHOVSKÝ
ZPRAVODAJ

Ukázky ze zpravodaje obce Dobrochov. Celý zpravodaj ke stažení na www.dobrochov.cz

Entente Florale Europe (EFE)
Do soutěže Entente Florale Eu-
rope (Evropská kvetoucí sídla) se 
Dobrochov kvalifi koval jako loň-
ský vítěz celostátní ankety Zelená 
stuha. Porotci EFE hodnotí deset 
kategorií: plánování a rozvoj, 
udržitelné životní prostředí, bu-
dování a rozvoj prostředí v obci, 
krajina, veřejná zeleň, výsadba 
stromů, environmentální vzdělá-
vání, zapojení místních obyvatel, 
turistika a volný čas, prezentace 
dosažených úspěchů.

obec stále častěji v hleDáčku méDií
V poslední době neuplyne snad jediný měsíc, kdy by se o Dobrocho-
vu nepsalo v novinách, nevysílalo v rozhlase nebo televizi. Může za to 
nejen zájem médií o soutěž Entente Florale Europe, ale také originální 
nápady, které novináři hledají; a u nás je nacházejí.
Proto jste zprávy z Dobrochova mohli letos vidět nejen v Deníku, ale 
také na idnes.cz, v TV Morava nebo Českém rozhlase. A mnohde jinde.

ještě jeden návrat do jara, i když neveselý. zároveň je ale jasným 
a nadějným důkazem o solidaritě lidí v olomouckém kraji.

Okamžitě po červnových povodních jsme zareagovali na výzvu hejt-
manství a vyslali jsme do nejvíce zasaženého Šumvaldu techniku i pracov-
níky obce. 

Viděli jsme tam opravdovou zkázu, ale zároveň odhodlání místních i elán 
dobrovolníků. Věříme, že naše pomoc alespň trochu přispěla ke zmírnění 
utrpení šumvaldských obyvatel.

pomoc pro vyplavený šumvalD



aDventní věnec letos bez koleD
krásnou předvánoční tradici spojenou se setkáním 
u adventního věnce a zapalováním svíček letos musíme 
oželet... věnec jsme vyrobili a nazdobili, i když jsme se při 
tom cítili  tak trochu jako u nějaké ilegální činnosti.

vánoční zvyk ale dodržíme: na štědrý den zapálíme svíčky 
světlem z betléma, které do české republiky každoročně 
přivážejí skauti. a posvátné světlo, které přináší naději, si 
pak můžou všichni odnést do svých domovů. 





Dobrochovští uklidili
a vyhráli
občané Dobrochova, kteří se v září zapojili do celosvětové akce 
ukliďme svět, ukliďme česko, mají důvod k radosti i v listopadu. 
kromě toho, že je teď vesnice zase o něco čistější, vyhráli první místo 
ve fotosoutěži.

Naše fotografka Monika Vrtalová 
poslala své fotky z úklidu do soutě-
že, kterou u příležitosti uklízecí akce 
vyhlásila společnost TIERRA VER-
DE – a ve veřejném hlasování na 
Facebooku o nejsympatičtější fotku 
získala nejvíce hlasů!

Akce Ukliďme svět, ukliďme Česko 
se letos kvůli koronaviru přesunu-
la z jara až na září. „Do projektu se 
zapojujeme každý rok, ale letos lidé 
přišli s ještě větším nadšením než 
obvykle. Vždyť pohyb na čerstvém 
vzduchu je v současné době jed-
na z mála aktivit, která nám zbyla,“ 
řekl starosta Dobrochova Miloslav 
Kříž. Místní nasbírali v příkopech 

podél silnic i na černých skládkách 
v okolí vesnice několik pytlů odpa-
dů. Nechyběly ani některé originál-
ní kousky jako například záchodová 
mísa. „Je zvláštní, že i když děláme 
brigády každý rok, máme pořád co 
uklízet,“ dodal starosta se smutným 
úsměvem.

K péči o svou vesnici se zastupitelé 
snaží motivovat nejen dospělé, ale 
i děti. „Těší nás, že děti přišly i na 
naši uklízecí akci. Ale dík patří všem. 
Když jsme viděli, jaké nadělení nám 
v přírodě nechali naši spoluobčané, 
máme před sebou ještě dlouhou 
cestu,“ dodává zastupitel a předse-
da spolku Aspire Vlastimil Nakládal.

Do práce se zapojili i prckové...



pumptrack

pumptrack neboli "pumpování“ na kole s využitím kinetické 
energie je hitem posledních měsíců, kdy v česku začaly růst 
pumptrackové dráhy jako houby po dešti. většina z nich je ale 
ve velkých městech, ve vesnicích si o něm můžou nechat jen 
zdát.

v Dobrochově je to ale jiné, obec vybudovala za "lidovou“ 
cenu (celkové náklady se pohybovaly kolem 100 tisíc korun) 
krásnou dráhu, která je každý den v obležení malých 
sportovců z obce i okolních vesnic.

„naši malí darebáci pořád jezdili na kolech po našem parku, 
tak jsme se rozhodli postavit jim regulérní trať, na které se 
můžou vyblbnout,“ říká starosta.

na jaře, až vyroste zasazená tráva, chce obec k dráze přesu-
nout průlezky z parku a vybudovat malinké lanové centrum.



skoky naD Dobrochovem

„Když jsme začali stavět, tak mi hned 
podle pohybu dětí v okolí staveniště 

bylo jasné, že tato dráha je pro 
místní kluky trefa do černého,“ napsal 

nám David chrapek z firmy tpp DesiGn 
& builiDnG, který dráhu vyprojektoval 

a osobně vybudoval.



Nejstarší občanka Dobrochova
Ludmila Šolcová (89):

jsem ráda, když někdo zavolá

Co vlastně celý den děláte?
Mám ráda pořádek, tak uklízím. Vysá-
vám, umývám nádobí. Vařit moc nemu-
sím, obědy mi vozí každý den z Brodku 
a nechávají mi je za oknem. Takže stačí 
uvařit čaj, nakrájet chleba…

A když nepracujete?
Když je nějaké hezké film, tak se po-
dívám na televizi. Ale nemám ráda 
takové ty nové detektivky, 
které musí člověk pořád 
sledovat, to je pro mě už 
těžké. Přestěhovali mně 
válendu, abych se mohla 
dívat z postele i večer a jít 
hned spát. Ale musím mět 
prášek na spaní, jináč neu-
snu (směje se).

My mladší, kteří pořád někam 
běháme, si takový stereotyp ani 
neumíme představit.
Jak jsem tady sama, tak kolikrát je mně 
smutno. Člověk čeká na telefon, jest-
li někdo zavolá, abych si popovídala. 
To se vám řekne, když jste aspoň dva 
v domě, ale jak jste sám – televize vás 
přestane bavit, z křížovek vás rozbo-
lí hlava, tak jsem ráda, když mi někdo 
zavolá.

INTERNET NECHCU

Jak v době koronaviru řešíte kontroly 
u lékařů?
To ste mě připomněl, musím panu dok-
torovi zavolat. V televizi teď říkali, že 
se můžeme domluvit s doktorem přes 
ten internet. Ale když já ho nemám, tak 
jak se domluvím.

A nechtěla byste si internet přece jen 
pořídit?
Dcera už mi říkala: My ti to pořídíme. 
Ale já bych se v tem nevyznala, už se 
to ani nechcu učit. Já jsem ráda, že 
mám svůj telefon s tlačítkama, nechcu 
žádný chytrý telefon s internetem. 
Vždyť tlak ani cukr by mi doktor stejně 
přes ten internet nezměřil.

Jak jste na tom se zdravím?
Nechcu si stěžovat, už mám svoje roky. 
Ale v poslední době su špatná na cho-
zení a musím mět hůlku. Navíc teď, co 

jsem spadla na dvoře a zlomila si ruku, 
tak mi hůlka dává stabilitu.

Jak jste si s tím úrazem pomohla, 
když jste sama doma?
Spadla jsem na dvoře, mám tam scho-
dek a jak jsem šla bez hůlky… Zůstala 
jsem na zemi dvě hodiny a pak se mi 
podařilo dobelhat k bečce s dešťov-
kou, abych se mohla zapřít a postavit. 
Ale děti mám hodné, vychované, tak 
mně jezdily pomáhat a eště dcera zaří-
dila, že tady chodily děvčata z pečova-
telské služby a pomohly mi s úklidem, 
vysvléct postel nebo co bylo potřeba.

ZVYKÁNÍ NA HANÁCKÝ ŽIVOT

Jestli se nepletu, tak nejste místní 
rodačka.
Do Dobrochova jsem se přivdala 
z Vranovic, ne z těch u Kelčic, ale až 
od Brna. Vdávala jsem se v roce 1951, 
když mi bylo 20 let. Nejstarší syn se 
narodil ještě ve Vranovicích a dalších 
dvě děti už tady.

Zvykla jste si rychle?
Jako mladá holka jsem si to tak ne-
představovala. Ve Vranovicích jsme 
měli koupaliště a různé zábavy, tady 
nebylo ani kino. 

Ludmilu Šolcovou čeká příští rok oslava 90. narozenin. Chce pozvat celou rodinu a tak si bude mu-
set pronajmout sál na obci – kromě tří dětí má totiž 6 vnoučat a 9 pravnoučat. „Snad se to všecko 
zlepší, ať se můžeme potkávat. Sedět celý den doma není žádný med, když člověk bydlí sám.“
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Tlak ani cukr by mi doktor stejně 
přes internet nezměřil. Navíc bych 
se v tem ani nevyznala...



Čím jste si to nahradila?
Nebyla tady žádná voda, kde se vy-
koupat. Jednou mi manžel říkal: Půjde-
me do Skale, tam je čistá voda. Jenže 
to bylo strašně hluboké, kluci tam ská-
kali z vrchu, ale to já jsem si netroufla. 
Chodila jsem jen po kraju, tam zase 
byli kameňe, tak jsem si odřela kole-
na… Ale nakonec jsem plavala (směje 
se).

Kde jste bydleli?
Nastěhovali jsme se do domu, kde by-

dlím dodnes – jak teď sedí-
me, to byl původně chlív. 
Bydlela tady manželova 
maminka a jeho svobodný 
bratr, ten už si musel najít 
nevěstu a vystěhovat se. 
Jak nás v tom malém domě 
bylo pět, tak už se tady ne-
dalo moc bydlet.

Dnes dům vypadá útulně.
Museli jsme všecko zbourat a přesta-
vět. Mezitím jsme ještě vyhořeli.

Co se stalo?
Zedník, který nám pomáhal se stav-
bou, spával na půdě. Měl pod sebou 
slamník a ten začal hořet, naštěstí to 
odnesla jenom střecha. 

Všichni jsme v rodině drželi 
pohromadě. Ne jako teď, že se 
někdo pohádá a pak spolu roky 
nemuví.

Dcera mně vždycky dělá ke kulatému výročí knížku, 
kde mám fotky všech dětí, vnoučat i pravnoučat



Dříve se asi stavělo jinak než dnes…
Všecko jsme si museli pracně vydřít 
sami, a taky zaplatit materiál. Manže-
lova maminka neměla velký důchod, 
takže to bylo na nás. Hodně nám jez-
dila pomáhat moje rodina z Vranovic. 
Bylo nás celkem osm sourozenců, šest 
holek a dva chlapci, a všichni jsme dr-
želi pohromadě. Nebylo to jako teď, že 
se někdo v rodině pohádá a pak spolu 
několik let nemluví.

Prý jste vychovala spoustu dětí 
z vesnice, je to pravda?
Něco na tom je (směje se). Půl roku po 
narození poslední dcery jsem začala 
uklízet ve školce a zůstala tam dalších 
20 let. A když nepřijela učitelka, stara-
la jsem se o děti já. Nejdříve mě vzali 
na poloviční úvazek a výplata byla ko-
lem 400 korun, ale pak se to spravi-
lo, takže jsem přispěla i do rodinného 
rozpočtu. A výhodné bylo, že jsem si 
mohla brát do školky i svoje děti.

…protože manžel pracoval.
Od rána do večera jako krejčí. Nejdříve 
doma, pak v OP v Prostějově. Potom 
se stal předsedou národního výboru 
a měl na starost celou vesnici. Staral 
se myslím dobře, všecko dělal se svo-
jím kamarádem. Ale zažila jsem toho 
s nima… Kolikrát jsem je šla ve čtyři 
ráno hledat, jestli je někdo na úřadu 
nepřepadl. Tenkrát měli některý lidi na 
funkcionáře spadeno…

OBCHOD A MOŘE

Dnes už jste si v Dobrochově zvykla?
Su s Milošem jako starostou spoko-
jená, stará se o lidi. Třeba udělal ten 
obchod na návsi, to je pro nás starší 
dobré. Dcera nebo syn mě v Prostě-
jově nakoupí, co jim napíšu, ale stane 
se, že něco nemám, tak du k nám do 
obchodu a su spokojená. Eště máme 
dobře zařízený, že sem jezdí dvakrát 
týdně pojízdná prodejna s pečivem Manžel byl velký kuřák. Zjistili mu stín na plících, 

tak byl aji v ozdravovně, ale kouřit nepřestal.



a jednou týdně maso. Co jim řeknu, to 
mi připraví, někdy si toho vezmu víc 
a zamrazím. 

Máte nějaký zážitek, na který často 
vzpomínáte?
Dcera mě vzala k moři do Chorvatska, 

tam jsem byla moc spokojená. Jenom 
ty vlny – když jsem do moře lezla, 
nevarovali mě, že jsou tak velké a že 
spadnu (směje se). Tak jsem pak cho-
dila radši do toho bazénu.

Ve svých letech už byste mohla jen 

odpočívat, ale pořád hýříte aktivitou.
Práce mě drží při životě. Mám ráda 
všecko na svým místě, když to jde, 
tak něco uvařím. Zrovna dneska jsem 
upekla dvě křidýlka a dala jsem tam 
i kýtko, kdyby náhodou přijel syn…

Vladislav Sobol
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Unikátní fotka z historie dobrochovské kultury: „Měli jsme v Dobrochově armádní soubor a jezdili zpívat na soutěže, manžel to uváděl. Toto 
je fotka z Uherského Brodu, ale vystupovali jsme po celém kraji.“ (paní Ludmila uprostřed, manžel vpravo)



maminky z Dobrochova asi neměly během 
jarního "lockdownu“ moc času na vaření 
a místo u plotny přenechaly dětem. to je 
jedno z možných vysvětlení skvělého úspě-
chu našich dětí z týmu kuchtíci. jejich gu-
láš zaujal porotu (v tajném hodnocení) ze 
všech připravených pokrmů nejvíce! 

Druhé a třetí místo v kategorii hodnocené 
porotou získaly týmy ze sousedních Vranovic-
Kelčic.

V divácké soutěži nejlépe uspěli Pospíšilovi 
a Varmužovi, třetí místo získala starostova ro-
dina. (To je docela logické. Kdo vyhrává vol-
by, musí umět uvařit dobrý guláš - pozn. red.)

Doprovodnou soutěž o nejlepší buchtu vy-
hrála Klárka Stránská před Editou Toufarovou 
a Majkou Křížovou.

Letos platilo ještě více než dříve olympijské 
heslo o tom, že není důležité vyhrát, ale zúčast-
nit se. Po mnoha měsících, kdy Covid-19 omezil 
možnost pořádání akcí, to byla první (a asi na 
dlouhou dobu poslední) akce, kdy jsme se mohli 
setkat s přáteli a sousedy. Atmosféra, která na 
akci panovala, nám znovu ukázala, že bez roz-
dílu kuchařského umění jsme dohromady jeden 
velký tým, který má mnoho společného.

Letošního ročníku se zúčastnilo 9 z původně 
ohlášených 11 týmů. Tradiční účastníci ze Slo-
venska a Českého Krumlova totiž kvůli korona-
virovým omezením nemohli dorazit.

Dobrochovský kotlík:
nejlepší Guláš uvařili
naši malí kuchtíci

Vítězky 
soutěže 
o nejlepší 
buchtu:
1.Klárka 
Stránská
2. Edita 
Toufarová
3. Majka 
Křížová
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Pořadí podle diváků:
1.  Pospíšilovi
2. Varmužovi
3. Křížovi

Pořadí podle poroty:
1.  Kuchtíci
2. Skaláci
3. Vranovčáci



zprávy 
z kraje

Takzvané "sčítání lidu, domů a bytů“ ne-
probíhá jen v Česku, ale ve většině civilizo-
vaných zemí světa. Na českém území bylo 
první sčítání v roce 1869, od roku 1918 se jich 
uskutečnilo devět. A teď nás čeká desáté.

Tentokrát má každý na výběr – buď vypl-
ní v termínu od 27. března do 9. dubna 2021 
on-line dotazník, nebo u něj mezi 17. dubnem 
a 11. květnem zazvoní sčítací komisař. 
Vyplnění formuláře by nemělo zabrat více 
než čtvrt hodiny a půjde to i na mobilu.

„Oproti minulosti odpadnou otázky tý-
kající se vybavenosti domácnosti například 
koupelnou nebo osobním počítačem, zjed-
noduší se otázky ohledně velikosti bytu, 
vzdělání či dojížďky do zaměstnání. Vysoký 

důraz klademe na bezpečnost a ochranu 
osobních údajů,“ uvádí Robert Šanda, ředitel 
Odboru statistik obyvatelstva Českého sta-
tistického úřadu (ČSÚ). Za nevyplnění for-
muláře nebo jeho záměrně chybné vyplnění 
hrozí pokuta 10 000 korun.

V současné době statistici preferují vy-
plnění on-line formuláře, seniorům s ním 
mohou pomoci jejih děti. „Při on-line sčítá-
ní se nenakazíte koronavirem ani chřipkou. 
Možnost sečíst se z bezpečí domova je hlav-
ní přidanou hodnotou Sčítání 2021,“ dodává 
předseda ČSÚ Marek Rojíček.

Sčítání lidu je tradiční součástí systému 
úředních statistik v každé zemi. Ve větši-
ně zemí světa se koná pravidelně každých 

10 let. Výsledky sčítání umožňují srovnání 
současného stavu naší země s minulostí i se 
zbytkem světa. Naprosto zásadní je význam 
sčítání pro naši budoucnost. Informace zjiš-
těné během sčítání ovlivňují činnost veřejné 
správy, podnikatelské záměry i směřování 
výzkumných či vědeckých pracovišť a v ko-
nečném důsledku ovlivňují život každého 
z nás.

Sčítání lidu 2021: Vyplníte formulář on-line, nebo si pozvete domů komisaře?

Rozcestník sociálních služeb příspěvkových organizací kraje spustilo 
na podzim olomoucké hejtmanství. Nová webová služba propojuje 
internetové stránky poskytovatelů, filtruje je podle zaměření, dru-
hu i místa působení. Zkrátka dělá všechno proto, aby se návštěvníci 
rychle zorientovali v širokém spektru sociálních služeb, které kraj na-

bízí. Informace jsou dostupné na DOMOVYOK.CZ.
„Rozcestník je určen pro veřejnost, tedy pro zájemce o sociální 

službu a jejich rodiny, terénní pracovníky nebo případně i pro ucha-
zeče o zaměstnání v sociální oblasti. Jde o praktickou intuitivní plat-
formu, kde se bez problému vyzná i počítačový laik,“ uvedl bývalý 

hejtman Ladislav Okleštěk.
„Rozcestník splňuje požadavky na přístup-

nost tak, aby si jej mohl zobrazit opravdu každý 
- nezávisle na zařízení, které k prohlížení webu 
využívá, nebo zdravotním handicapu,“ doplnil 
Pavel Podivínský z krajského odboru sociálních 
věcí.                                                                 red

sociální služby v kraji mají nový rozcestník
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křížovka

Tajenka z minulého čísla: BIOKORIDOR DOBROCHOV. Z úspěšných luštitelů jsme vylosovali Josefa Šatného. Gratulujeme.
Tajenku pošlete do konce února 2021 na adresu: zpravodaj.dobrochov@seznam.cz. Vylosovaného luštitele odměníme!
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K ČINU

ŽENSKÉ
JMÉNO

MAĎARSKÉ 
SÍDLO

3. ČÁST
TAJENKY

KYZ
ŽELEZNÝ

NĚCO
NOVÉHO

PROVÉSTI 
NARUŠENÍ

SPZ KOLÍNA

NĚMECKÉ 
SÍDLO

VENKOVSKÝ 
(ZASTARALE)

POLSKÉ   
SÍDLO

SEDRAT 
(ŘÍDCE)

POŘADAČ JMÉNO 
CHÝLKOVÉ

DRUH UHLO-
VODÍKU ĎÁBLOVÉ

CIZOKRAJNÁ 
ROSTLINA

DRUH
MOTÝLA

4. ČÁST 
TAJENKY

DŮSTOJNIC-
KÁ HODNOST

ZKR. AKADE-
MIE VĚD

GABONSKÝ
KMEN

JMÉNO 
ZPĚVAČKY 

LAVIGNE

DOMÁCKY 
MARIE

PŘEDLOŽKA

OSOBNÍ 
ZÁJMENO

ŠVÉDSKÝ 
LYŽAŘ

KÓD LETIŠTĚ 
ASSIUT

NASÁVAT OTEC (EX-
PRESÍVNĚ)

HAD Z KNI-
HY DŽUNGLÍ

SMRT

ČIDLO
ZRAKU

LIBANONSKÝ 
SPISOVATEL

PSOVITÉ 
ŠELMY

RODENOVY 
INICIÁLY

NÁZEV 
LIMONÁDY

SPZ 
OLOMOUCE

DOMÁCKY 
KRISTÝNA

ZKRATKA 
ODĚVNÍ 
TVORBY

MILOSTNĚ 
TOUŽIT

PŘEMÍRA 
(ŘÍDCE)

ZNAČKA   
RADIA

JMÉNO 
CSÁKOVÉ

PŘITAKÁNÍ



Dobrochovský kvetoucí Dům    Název soutěže Entente Florale Europe ve volném překladu znamená Evropská 
kvetoucí sídla. V tomto duchu jsme se rozhodli zjistit, jak kvete Dobrochov. Obecní porota vyrazila bez ohlášení po dědině 
a vzniklo z toho pořadí: 1. Říhovi, 2. Šolcovi, 3. Špačkovi. Medailisté se můžou těšit na finanční odměnu (1500, 1000 a 500 Kč).


