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Entente Florale Europe
Dobrochov se chystá na velké evropské klání

Slovo starosty

pro všechny
Vážení spoluobčané,
právě máte před sebou první číslo 
Dobrochovského zpravodaje. Sliboval 
jsem Vám ho už dávno, ale události 
posledních měsíců zpomalily život ne-
jen v naší obci, ale vlastně na celém 
světě. Proto trošku zpoždění.

Naše obec se vítězstvím v soutěži 
o Zelenou stuhu Vesnice roku 2019 
dostala do povědomí nejen odbor-
né veřejnosti zahradních architektů 
a krajinářů, ale i široká veřejnost začí-
ná vyslovovat název obce Dobrochov 
s obdivem. To je jeden z důvodů, 
proč postupně přistupujeme k nové, 
moderní úpravě webových stránek, 
proč jsme zřídili novou stránku na 
Facebooku a proč chceme vydávat 
moderní časopis. Tím nejdůležitějším 
důvodem ale je, že si naši občané za-
slouží důstojný a moderní informační 
zpravodaj.

Chtěl bych říct, že zpravodaj není 
záležitostí jen obecního úřadu, i když 
tři zastupitelé jsou v redakční radě. Je 
to časopis všech občanů obce a slibuji 
Vám, že pokud kdokoliv přinese zají-
mavý článek o obci či o dění v obci, 
rádi ho uveřejníme.

Věřím, že se ke zpravodaji budete 
rádi vracet, že si po čase díky němu 
připomenete, co všechno se v naší 
obci událo. Ať se vám náš nový Dob-
rochovský zpravodaj líbí.

Miloslav Kříž

obEc opravujE hasičárnu
střecha hasičské zbrojnice už je 
nová, teď se obec chystá ještě na 
venkovní omítky. 

"Celkové náklady se budou po-
hybovat kolem 400 tisíc, ale máme 
přislíbenou dotaci od Olomoucké-
ho kraje,“ řekl starosta Miloslav Kříž 
a upřesnil, že celková cena by se vy-
šplhala mnohem výše nebýt zapojení 
zaměstnanců obce. "Hodně věcí dělá-
me svépomocí.“

Hasičárna je stará asi 80 let, takže 
oprava střechy přišla právě včas.

aspirE vybuDujE 
posEzEní poD lípou
Dobrochovská lípa, ještě nedávno 
vysoká přibližně 25 metrů s úcty-
hodným obvodem kmene 653 centi-
metrů, toho pamatovala hodně. 

Vysadili ji někdy kolem roku 1720, 
kdy skončila Válka čtverné aliance 
mezi Španělskem, Velkou Británií, 
Francií, Nizozemskem a Habsburskou 
monarchií. Ze svého stanoviště jihozá-
padně od obce pak viděla ještě mno-
ho válek a postupný vývoj Dobrocho-
va až do dnešní podoby.

 "Je to krásné místo, a tak jsme se 
dohodli, že si to vezmeme za své. 
Chtěli bychom celé prostranství vyčis-
tit, upravit a vybudovat tam hezké po-
sezení, které by mohli využívat všichni 
občané i pocestní,“ vysvětlil předseda 
spolku Aspire Vlastimil Nakládal.

bonusem za loňské vítězství v celo-
státní anketě zlatá stuha je kromě pří-
jemné finanční dotace (1.000.000 kč) 
nominace do evropského kola prestiž-
ní soutěže Entente Florale Europe.

Měla vrcholit právě v těchto dnech pří-
jezdem mezinárodní poroty, koronavi-
rová pandemie ale tyto plány změnila 
a soutěž se přesunula na příští rok.

Entente Florale Europe (volně se dá 
přeložit jako Evropská kvetoucí sídla) 
je soutěž o nejekologičtější evropské 
město a vesnici. Byla založena v roce 
1975 původně jako klání mezi Francií 
a Velkou Británií, postupně se rozšířila do 
celé Evropy. Hlavní roli v ní hraje mezi-
národní porota, která postupně navštíví 
všechny nominované a vybere vítěze.

Porotci hodnotí nejen "krásu“ obce, ale 
celkem 10 soutěžních kategorií: pláno-
vání a rozvoj, udržitelné životní prostře-
dí, budování a rozvoj prostředí v obci, 
krajina, veřejná zeleň, výsadba stromů,  
environmentální vzdělávání, zapojení 
místních obyvatel, turistika a volný čas, 
prezentace dosažených úspěchů. 

Vyhlášení výsledků proběhne v Ma-
ďarsku u Balatonu. "Netuším, jak se 
nám podaří v soutěži uspět. Ale mám 
v plánu, že k Balatonu vypravíme au-
tobus s dobrochovickými občany. Za 
svou snahu si to zaslouží,“ vysvětluje 
starosta a dodává, že obec do soutěže 
nepřihlásil kvůli šanci na vítězství. "Ne-
musíme vyhrát, ale máme velkou šanci 
obec proměnit, aby se v ní našim dě-
tem a vnukům žilo co nejlépe.“ 
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Nejde o první místo - soutěž může 
obec nastartovat k aktivitám, které 
možná neocení porota, ale třeba až 
další generace

aktuality
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Kdo postoupil do finále?
Rakousko

Bad Schallerbach

Belgie
Overijse

Německo
Bollstedt

Maďarsko
Székesfehérvár 

Orfű

Irsko
Carlow
Keadue

Česká republika
Dobrochov
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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

Vykládku sazenic řídila Marcela Novotná

Marek a Martin Mudrlovi: 
Když je dobrá nálada, jde 
práce vždy lépe od ruky
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Workout nejen pro děti
nové prolézačky pro děti? chyba lávky! Workoutové hřiště 
jsou dnes hodně populární nejen v česku, ale doslova v celém 
světě. Tuto posilovnu, ve které se cvičí zdravě - jen s váhou 
vlastního těla - a navíc zdarma, využívají stále častěji i dospělí.

Od firmy COLMEX, tradičního výrobce workoutových hřišť, obec 
objednala sestavu WO 0201 Florida, která hned na první pohled 
uchvátí dokonalou konstrukcí a množstvím cvičebních prvků. 
A to vše za hodně dobrou cenu, výrobce totiž nabídl 50procentní 
dotaci od Nadačníh fondu zdravého životního stylu, takže obec 
zaplatila jen zhruba 100 tisíc.

Tři Tipy, jaK začíT
1. Nechcete si udělat ostudu před sousedy? Zapomeňte na 
složitější cviky, kterých jsou plná videa. Začněte doma, každý 
den pár kliků, dřepů, přítahů, leh-sedů... a počty postupně 
zvyšujte. 
2. Až naberete prvotní sílu, vydejte se na workoutové hřiště. 
Nejlépe s kamarády, abyste se mohli podporovat.
3. Spoustu tipů pro začátečníky i pokročilé včetně videí 
najdete na webu, např. na adrese www.streetworkout.cz.

Ondrovi Přikrylovi to 
už jde docela dobře!

Lucka Bodrogiová si 
cvičení očividně užívá



Místo dětského 
hřiště vznikne 
parčík
většinu z milionu, který Dobrochov zís-
kal za loňské prvenství v soutěží zelená 
stuha, využije obec na parkové úpravy 
v místě dnešního dětského hřiště. Domi-
nantou parku za zhruba 800 tisíc korun 
bude malá vodní nádrž s vodopádem.

"Označení vodopád je hodně nadnesené, 
bude to spíše takový malý obecní vodo-
pádek,“ směje se starosta Miloslav Kříž 
a upřesňuje, jak nápad vznikl. 

"Jako v každé obci byla kdysi i v Dob-
rochově požární nádrž. Pamatuji si ješ-
tě jako kluk, jak jsme se v ní cákali, bylo 
tam asi půl metru vody. V sedmdesátých 
letech se nádrž zasypala a na jejím mís-
tě vzniklo hřiště, které jsme pak zatravnili 
a vybudovali tam průlezky. Ale vzhledem 
k poloze nedaleko centra obce jsem pořád 
přemýšlel, jak z toho plácku vytvořit ještě 
hezčí místo, které by sloužilo pro relaxaci 
a do kterého by se zase vrátila voda.“ 
A tak si nechala obec zpracovat projekt na 
malé parkové úpravy.

Dotace na projekt už je schválená, čeká 
se jen na podpis ministra a pak se může 
budovat. A co bude s atrakcemi z dětské-
ho hřiště? Ty se přesunou na druhý konec 
vesnice, nedaleko nového workoutového 
hřiště, které s přesunutým hřištěm a plá-
novanou bikrosovou tratí vytvoří ucelené 
sportovní centrum.

Současný stav
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Studie zpracovaná ateliérem zahradní architektury a krajinářství
ZAHRADA Olomouc

pro Evropu 
"biocentrum Dobrochov“,
pro místní "rybníky“
jeden z největších projektů posledních let nestál obecní kasu ani 
korunu: na vybudování biocentra Dobrochov neboli rybníků získala 
obec evropskou dotaci 8.573.678 korun. z místního rozpočtu jsme 
přispěli 361 tisíc jen na související výsadby, které Eu dotovala dal-
ším téměř 1,5 milionem kč.

Přínos je přitom mimořádný. Krajina pod Předinou získala neopakovatel-
nou atmosféru a zároveň šanci úspěšně pomoci se zvládnutím následků 
klimatických změn.

Jak mnozí tuší, nejde o úplnou novinku, ale o návrat ke starým dobrým 
pořádkům - v této lokalitě už dříve mokřad byl. Teď jsou na jeho místě 
tři rybníky a ze sazenic vyroste 800 metrů dlouhý a 9 metrů široký ne-
souvislý pás lesa směrem k Předině. 

"Sám jsem zvědavý, jak se všechno ujme, kolik bude vody. Už tam při-
stávají divoké kačeny, tak jsme jim na ostrůvku udělali budky. Vlastně 
celý ten ostrov vznikl jako zázemí pro ptáky, aby jim tam nechodily 
lišky a další predátoři. Zatím rybníky zabydlely žáby, viděl jsem tam 
skokana zeleného i hnědého a ropuchy,“ představil starosta Miloslav 
Kříž výsledky svého pozorování.
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Studii nového parčíku (viz str. 8) 
připravil ateliér zahradní 
architektury a krajinářství 

ZAHRADA Olomouc. 

obec má nové logo Dokonce dvě - jedno nad-
časové, druhé připravené 
na míru pro soutěž Entente 
Florale Europe.

Nejde nám o to být za 
každou cenu moderní a mít 
vše, co mají velká města. 
Ale logo se hodí.

Zatímco znak obce s du-
bem je připomínkou histo-
rie a budeme ho používat i
nadále, logo by mělo uká-
zat současnou tvář obce. 

Barvy okvětních lístků od-
kazují na logo Olomoucké-
ho kraje, do kterého naše 
obec patří a je na to hrdá.

Dobrochovský
zpravoDaj



biocentrum Dobrochov



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 Vlastimil Nakládal: Aspire znamená toužit a jít stále vpřed
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dětem hodně co říct. Svůj náboj má 
i soutěž v petanque, na které bychom 
rádi přivítali více účastníků i fanoušků. 
Organizačně se povedl i cyklovýlet 
Kroměříž – Hodonín po stopách Baťova 
kanálu.

Při soutěži o nejlepší guláš taky vaříte?
Já jsem vařil jednou, to bylo na prvním 
ročníku, teď už se snažím být jako voják 
v poli. Fotím, komentuju to, a pomáhám 
tam, kde je potřeba, třeba při čepování 
piva.

Jak vlastně příprava takové akce pro 
celou vesnici probíhá?
Nejdřív uděláme poradu, tedy my tomu 
říkáme brífink. Rozdělíme si práci, co je 
třeba nachystat a připravit, kdo co za-
jistí. A pak se dva dny předem sejdeme 
a dáme to dohromady, aby všechno 
bylo, jak má být. Pak už to jede a nikdo 
nad ničím nepřemýšlí. 

Už se vám stalo, že plán nefungoval 
a museli jste improvizovat?
Vždycky se něco pokazí. Nikdy nic ne-
jde stoprocentně podle plánu a musíme 
z toho nějak vybruslit. V tom časovém 
stresu to už pokaždé nějak dopadne. 
Pokud je nějaká stresová situace, tak 
musíme okamžitě reagovat, jinak by se 
to celé zhroutilo.

LIDI SE CHTĚJÍ SETKÁVAT
Z novinových a televizních zpráv to 
vypadá, že dnes lidi nic nezajímá. 
Že jsou zalezlí na svých zahradách 
nebo nadávají v hospodách. 
Jak to vidíte vy?
Já bych řekl, že v Dobrochově se to 
hodně zlepšilo. Místní jsou rádi, když je 
nějaká akce, můžou se sejít, poklábosit, 
zavzpomínat, povzbudit soutěžící. Když 
si na to zvyknou a zjistí, že to má smysl, 
tak přijdou. A my jim to zase vracíme 
a snažíme se, aby ty akce byly kvalitní.

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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Jak bude vypadat činnost Aspire za 
dalších sedm let?
To je těžká otázka. Každopádně ne-
chceme usnout tam, kde jsme, ale na-
opak se rozvíjet. Každý z nás má něja-
ký názor a nápad. Teďka se chystá ta 
soutěž Entente Florale Europe, co sta-
rosta rozjel, tak máme nějaké plány na 
údržbu a přípravu zeleně. Třeba kolem 
naší chráněné lípy, která měla úraz, to 
chceme trochu upravit a zkrášlit. Možná 
tam dáme i nějakou lávku, něco pros-
tě vyvedeme… A tak by to mělo být se 
vším. Rozhodně jdeme vpřed, ani krok 
zpátky (smích).

Prozradíte ještě nějakou novinku?
Letos chceme nachystat takový 
halloween po Dobrochovsku. Už ráno 
vyhlásíme soutěž o nejlepší dýni, děti 
můžou vytvořit nějakého strašáka, pak 
uděláme vyhodnocení a vytvoříme 
z toho rozsvícenou noční cestu. Sehnal 
jsem na to lampy, které chceme zavě-

sit, aby to všechno hezky svítilo 
a vytvořilo krásné prostředí. Kole-
du neplánujeme, americký halloween 
bych zavádět nechtěl.

To je zajímavé – jak ten nápad vznikl?
Často se inspiruju na cestách. Jednou 
jsem jel někde v době halloweenu ko-
lem Mikulova a tam to zrovna probí-
halo, nasvítili celou obec. Vypadalo to 
hrozně pěkně, tak jsem si říkal, že to 
vyzkouším i u nás.

ZASTUPITELÉ PRACUJÍ SPOLU, 
NA POLITIKU NENÍ ČAS
Jak jste se stal zastupitelem?
Nastoupil jsem do zastupitelstva jako 
náhradník místo pana Vrány. Pak jsem 
v dalších volbách neuspěl, ale i tak jsem 
v obci pomáhal, třeba s internetovýma 
stránkama. Teď v posledních volbách 
jsem kandidoval znovu a byl zvolený.

A proč jste vlastně kandidoval?
Asi jako každý – chtěl jsem pro obec 
něco udělat, zkrášlit ji a pozdvihnout, 
aby se nám tady lépe žilo.

Probíhá v Dobrochově nějaký 
"politický boj“?
Když skončí volby a udělá se zastupi-
telstvo, tak musí všichni pracovat spo-
lečně. Není to tak, že bychom na sebe 
hleděli a vrčeli, to by k ničemu nevedlo. 

Navíc starosta umí všecky sjednotit 
a je obrovský motor. Má takový poten-
ciál nápadů, že je člověk ani nestíhá re-
alizovat, ale mně se to líbí a podporuju 
ho.

Neztratil jste po zvolení iluze? Práce 
zastupitele je asi hodně o schůzování, 
hlasování…
Úřadování a schůzování k tomu patří, 
jinak to asi nepůjde. Ale když se tam 
člověk dostane, tak se musí snažit 
něco dělat. Pan starosta víceméně toto 
všecko vymýšlí a my se mu snažíme 
pomoct. Má obrovskou motivaci v tom, 
že má vždycky nějakou výzvu – ať už 
je to soutěž Entente Florale Europe, 
budování zeleně v obci nebo snaha 
o soudržnost lidí. To jsou věci, které ho 
nakopnou a on potom chrlí nápady.

Jaký byl největší počin současného 
zastupitelstva?
Určitě tůně, to je pecka. Už po necelém 
roce to tam vypadá krásně.

Myslíte, že se tam v současném suchu 
udrží voda?
Ten projekt vycházel z průzkumu, který 
se potvrdil. Hned jak se začalo kopat, 
tak se začaly tůně plnit vodou. Já jsem 
tam vodu z obecního vodovodu nepou-
štěl... Věřím, že to obci hodně pomůže.

VODA BUDE NEDOSTATKOVÉ ZBOŽÍ
Když jste narazil na vodu – jak jste se 
stal předsedou Skupinového vodovo-
du Dobrochov?
Jako zastupitel, předsedou svazku 
obcí jsem od začátku současného za-
stupitelstva. 

Jak vlastně ta myšlenka na společný 
vodovod pro několik obcí vznikla?
Začalo to už za starého režimu, když 
se v Dobrochově rozhodli udělat 
v akci "ZET“ rozvody vody po domác-
nostech. Pak se přidaly i ostatní obce, 

ale všechno bylo ještě ve správě VaK 
Prostějov. Až v roce 1993 se majetek 
převedl na svazek obcí. Sídlo bylo pů-
vodně v Otaslavicích. Pak se přesunulo 
k nám do Dobrochova, kde je studna 
a vrt, protože je lepší mít hlavní zdroje 
po ruce.

Co je hlavní náplní vaší práce? 
Předseda asi musí organizovat schůze 
a sčítat hlasy…
To je to poslední… Hlavně se musím 
starat, aby všechno fungovalo. Aby 
tekla voda, aby bylo všechno oprave-
né, odkalené, vyčištěné, posečené…

Můžete to popsat na konkrétních 
příkladech?
Těžko se to vysvětluje, jde hlavně o ad-
ministrativní práce a zařizování. Všech-
no musím dělat doma odpoledne a po 
večerech – připravovat smlouvy, vyři-
zovat výkazy a hlášení na Ministerstvo 
zemědělství, vodoprávní a další úřady. 
K tomu je třeba zařizovat opravy. Třeba 
teď byly tři nebo čtyři, a každá se musí 
dohodnout, nacenit, zabezpečit…  Prá-
ce je pořád dost.

A k tomu kontrolujete kvalitu vody 
a odečítáte vodoměry?
To naštěstí nemusím, na to máme na 
poloviční úvazek zaměstnance. Ale 
když je porucha nebo nám někde utíká 
voda, tak chodíme i o půlnoci na vo-
dojem, odečítáme vodoměry, hlídáme 
to a díváme se, kde může co téct. To 
se dá dělat jedině v noci, když jdou lidi 
spát a odběr se skoro zastaví.

Když bych před vás postavil tři 
sklenice vody, poznáte, která je 
z vašeho vodovodu?
Naši vodu piji často, ale toto jsem ni-
kdy nezkoušel. Je to dobrý nápad, ne-
musíme koštovat pořád jenom slivovici 
(smích). 

Hodně se mluví o tom, že zásoby 
vody klesají. Jak je to v Dobrochově?
Je fakt, že v hlavní studni nám voda 
ubývá. Když jsem před dvěma lety na-
stoupil, tak studna dávala 9,5 až 10 tisíc 
m3 měsíčně, teď už dává jen 6,5 tisíce. 
Za posledních pět let jsou sucha znač-
ná. V zimě navíc není sníh, který dává 
vodu, takže je to velký problém.

Budete to nějak řešit?
Už jsme se dohodli, že oslovíme Mo-
ravskou vodárenskou a VaK Prostějov 
a v místě, kde se kříží náš vodovod 
z Dobrochova do Vřesovic s vodovo-
dem z Dětkovic do Skalky, uděláme 
propojovací šachtu. Tím bychom posílili 
vodu pro náš vodovod. Ale možná ani 
to nebude stačit a budeme muset hle-
dat ještě nějaký jiný zdroj.

Co to bude znamenat pro 
odběratele z Dobrochova? 
Nebude se voda zdražovat?
Snažíme se s Moravskou vodárenskou 
dojednat, aby cena vody zůstala stej-
ná. Ale do budoucna možná voda draž-
ší bude, to slyšíme všude.

ENTENTE? NEJDE JEN O POROTU…
Jste pořád v jednom kole. 
Máte vůbec nějaký volný čas?
Když mám chvíli čas, tak mě hned 
zaměstná manželka. Vždycky najde 
něco, co je třeba udělat na zahradě 
nebo pospravovat doma. A když mám 
ještě čas, tak si jdu zaběhat nebo se 
projet na kole. A když mám náhodou 
ještě čas, ale to nebývá tak často, tak si 
něco ugrilujeme. A v ideálním případě 
se jdu na chvíli vyspat.

Jak vlastně hodnotíte rozvoj 
Dobrochova v posledních letech? 
A když k vám přijde návštěva, kam ji 
vezmete?
Myslím, že se to ubírá správným smě-
rem. Pořád se buduje něco nového, 

aby se nám tu žilo dobře. Třeba rozh-
ledna, která se udělala v roce 2018. To 
je špička, zase jeden z nápadů starosty. 
Právě tam beru všechny návštěvy. Je 
z ní krásný výhled na obec. A nejlepší 
je to na jaře, když to tady začíná pučet 
a kvést.

Ještě se musím zeptat na soutěž 
Entente Florale Europe, do které 
se Dobrochov zapojil. Jak hodnotíte 
vaše šance?
Chceme, aby to dopadlo co nejlépe. 
Musíme se snažit, jinak bychom neu-
spěli. Ale není to jenom o té soutěži, 
abychom obstáli před porotou. Hlavní 
je, aby to, co tady díky soutěži vybu-
dujeme, dobře sloužilo nám i našim dě-
tem. Aby to obec posunulo někam dál.

Vladislav Sobol
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Jako voják v poli, připraven na vše...

Vítání slovenského týmu na vaření guláše



17

u hospody si můžete 
nabít kolo i mobil
už se to stalo snad každému – mobil se větši-
nou vybije ve chvíli, kdy se to vůbec nehodí. 

A to obvykle tehdy, když člověk nemá po 
ruce žádnou nabíječku. Například na výletě, 
když se před deštěm schováte v restauraci 
a chcete dát vědět domů, že se opozdíte. Jen-
že tři procenta baterky už nedovolí poslat ani 
tu SMS. A když je servírka protivná a tváří se, 
že trocha šťávy pro váš mobil by hospodu zrui-
novala, nemáte jinou šanci, než dát si kafe nebo 
pivo a čekat, až přestane pršet.

Tento příběh je skutečný, stal se na cyklistic-
ké vyjížďce po okolí našemu starostovi. Když 
netrpělivě vyhlížel konec deště a objednával si 
už třetí čaj, přišel nápad: Co takhle vybudovat 
před hospodou na dobrochovské návsi nabí-
ječku? A když už nabíječku, tak solární, a nejen 
pro turisty s vybitým mobilem, ale taky pro stá-
le populárnější elektrokola.

Starosta má dar, který jsme už mnohokrát 
ocenili – své nápady rychle mění ve skutečnost. 
"Hned jsem oslovil Roberta Sedláčka z Otosla-
vic, který se takovými věcmi zabývá. Nápad se 
mu líbil, i když je pravda, že by tam dal nej-
raději celou elektrárnu,“ popisuje Miloslav Kříž 
proces vzniku nabíječky. Nakonec se dohodli 
na menším solárním panelu, který by měl pro 
potřeby obce stačit, Dobrochov přece jen není 
žádná křižovatka cyklistických tras. 

nad obchodem a hospodou vzniká ubytovna
investice do vybudování obchodu a hospody se vyplatila, potvrdilo se to v časech koronavirové karantény. osvědčily 
se i byty "ve dvoře“. v podkroví teď vzniká ubytovna se dvěma pokoji.  

Starý dům v centru dědiny koupila 
obec před čtyřmi roky. Původně v něm 
chtěla vybudovat zázemí pro zaměst-
nance úřadu, aby měli kde zaparkovat 
stroje, uložit nářadí i materiál, převlék-
nout se nebo uvařit kafe. Realita nako-
nec prvotní záměr výrazně předčila.

Tři byTy
Ve dvoře vzniklo nejen zázemí pro 
obec s šatnou, dílnou a garáží, ale hlav-
ně byty. "Myslím, že se povedly. Jejich 
obyvatelé oceňují terásku, na které 
můžou posedět nebo třeba i grilovat. 
Mají kvalitní zázemí bytu a přitom mo-
hou žít i venku,“ vysvětlila místosta-
rostka Eva Mudrlová.

ObCHOD SE VyPLATiL
V objektu navíc funguje obecní hospo-
da a obchod. I když někteří škarohlídi 
prorokovali, že budou ztrátové a zby-
tečně zatíží obecní kasu, opak je prav-

dou. Hospoda je v lehkém zisku nebo 
v některých měsících "na nule“. Ob-
chod je sice ztrátový, financovat ho ale 
pomáhá dotace Olomouckého kraje. 
A navíc přináší místním neocenitelný 
užitek.  Nejen starším, kteří nemají auto, 
aby si mohli dojet nakoupit do Brodku 
nebo Prostějova – v době koronaviro-
vé karantény přivítali možnost nakupo-
vání základních potravin všichni. 

"Lidi zjistili, jaké to má výhody. Není 
to sice Tesco, ale dá se tam nakoupit 
všechno, co člověk potřebuje k životu, 
včetně dobrého výběru uzenin,“ zhod-
notil přínos obchodu starosta Miloslav 
Kříž.

NOCLEH DO DVOu STOVEK
V podkroví – poslední nevyužívané 
části objektu – právě vzniká ubytovna. 
Budou v ní dva pokoje po čtyřech po-
stelích, společná kuchyňka a pro kaž-
dý pokoj samostatné sociální zařízení. 

Využít ji mohou delegace z jiných re-
gionů, které do Dobrochova přijíždějí 
na různé akce, stejně jako občané pro 
ubytování svých početnějších návštěv, 
třeba při svatbách. 

Hrubá rekonstrukce včetně přívodu 
vody a elektřiny už je hotová. "Oproti 
plánu máme trochu zpoždění, ale je to 
tím, že si všechno děláme svépomocí. 
Teď jsme vyráběli nábytek před hos-
podu, střechu zbrojnice, do toho se-
čení trávy, stříhání keřů, čištění hájků a 
cesty k rybníkům. Ten rozsah prací je 
strašně velký, takže na ubytovnu teď 
zbývá čas jen za špatného počasí,“ 
dodal starosta.

Přesto práce postupně běží a první 
host by se mohl ubytovat ještě letos. 
Cena za nocleh by měla být příznivá. 
Zastupitelé o ní ještě nerozhodli, ale 
podle předběžných odhadů by to ne-
mělo být více než dvě stovky.



zprávy 
z kraje

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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červený domek v kostelci opět 
připomíná básníka bezruče

v novém kabátě a po letech znovu přístupný ve-
řejnosti je domek v kostelci na hané, ve kterém žil 
básník petr bezruč. olomoucký kraj investoval do 
opravy objektu téměř osm milionů korun.

"Červený domek dlouho chátral. V minulosti se do-
konce uvažovalo o jeho zbourání. Díky krajské inves-
tici teď v regionu přibylo další místo pro turisty nebo 
třeba školáky,“ řekl při otevření náměstek hejtmana 
pro oblast kultury a památkové péče Petr Vrána.

Opravám předcházela demolice sousedního Bílé-
ho domku. Červený domek prošel komplexní rekon-
strukcí. Ve dvou přízemních místnostech domu je teď 
situována expozice o jeho nejslavnějším obyvateli: 
V místnosti do ulice je k vidění vybavení pokoje tak, 
jak jej Bezruč obýval, v místnosti do dvora jsou panely 
s texty o životě a díle básníka. Uprostřed stojí vitrína 
s dokumenty a osobními věcmi.  

U domu vznikla pergola na posezení, nechybí ani 
altánek, ve kterém Bezruč rád trávil volné chvíle.

Provoz bude pouze sezónní - od dubna do října 
(otevřeno od úterý do neděle). Zájemci o výklad se 
musí předem objednat. Pro ostatní je vstup volný.

kdy bude silnice?

Špatný stav silnice iii/4337 procházející Dobrochovem 
z východu na západ trápí místní už dlouho. jde o kraj-
skou cestu, kterou obec nemůže opravit sama.

Záměr na kompletní rekonstrukci už se podařilo dostat do 
plánu oprav Olomouckého kraje. Zdálo se, že by oprava 
mohla začít už letos, ale virus COVID-19 byl proti. Kraj musel 
přepracovat své záměry a opravu odložil.

"Opravu chystáme na rok 2021, případně 2022, podle 
finančních možností kraje. O přesném termínu nyní nelze 
hovořit, jelikož zatím vláda nerozhodla, zda a kolik finanč-
ních prostředků kraj obdrží na letošní rok. Podle toho se 
bude odvíjet plánování na další roky,“ upřesnila pro Dob-
rochovský zpravodaj mluvčí olomouckého hejtmanství Eva 
Knajblová.

Po rekonstrukci cesty počítá obec s tím, že ve vlastní re-
žii vybuduje parkovací místa a dokončí chodníky. V plánu je 
i přeložka vody a oprava dešťové kanalizace.



DěTSKé oDpoleDNe Na závěR šKolNího RoKu    Po dlouhé koronavirové pauze konečně akce pro všechny, ale hlavně 
pro děti. Do soutěží o sladké ceny se jich zapojilo více než 50. Akci připravil spolek Aspire, ale poděkování patří všem, kteří 
pomohli, včetně Jirky Charváta, který otevřel své muzeum radiopřijímačů, a Sboru dobrovolných hasičů. Na jejich stanovišti se 
děti přesvědčily, že být hasičem není vůbec jednoduché.                                                                                             FoTo: Monika vrtalová


