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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
nedávno jsem se procházel po obci a při-
tom jsem viděl spoustu věcí, které bych 
vidět nechtěl, a přišlo mi to tak nějak 
líto. Obec, která získala Zelenou stuhu 
České republiky a bude reprezentovat 
Česko v evropském klání, je plná 
odpadků a nepořádku. Trošku se téma-
tu dotýkáme i v tomto čísle zpravodaje. 
Na vině je lidská lhostejnost a neúcta 
k druhým. Chováme se jinak k veřejnému 
a jinak k soukromému. Naši dědové měli 
obecní majetek v úctě a nikdy by se nesní-
žili k tomu, aby po nich zůstal nepořádek. 
Takový člověk by byl veřejně zostouzen.

Potom jsem si ale uvědomil, že vět-
šina se chová tak, že se za své jednání 
stydět nemusí. Uklízí po svém psovi, 
neháže odpadky, kam nemá, uklidí 
cestu, když náhodou vyjíždí z pole, 
neparkuje na trávě či na chodníku atd., 
což je důvod k radosti a optimismu.

Dalším důvodem k radosti je i to, že 
jsme přes všechna kovidová omezení 
nepřestali žít. Že jsme se sice nesetkáva-
li, ale i tak se nám (a nemyslím tím jenom 
obecní úřad) podařilo připravit několik 
zajímavých akcí pro děti, že jsme i tak 
pracovali na zkrášlení obce, abychom si 
to potom všechno mohli společně užít.

A další důvod k radosti – kovid pomalu 
ustupuje, očkování běží, život se postup-
ně vrací do normálu. Neměli bychom ale 
podlehnout falešnému pocitu bezpečí, 
určitá míra opatrnosti je stále namístě. 
Přesto už je vidět světlo na konci tunelu.
A kus tohoto světla vám přináší i toto 
číslo zpravodaje. Věřím, že až ho bu-
dete číst, pocítíte stejnou radost jako 
my, když jsme ho tvořili.

Miloslav Kříž

Vypadá to, že jsme se s naším úspě-
chem v soutěži Zelená stuha trefili do 
špatného roku: Evropské kolo Entente 
Florale Europe, kam obec postoupila 
jako reprezentant České republiky, 
bylo kvůli covidu letos už podruhé 
odloženo.

Ale možná je to i dobrá zpráva, získali 
jsme totiž tolik potřebný čas. Než 

k nám porota příští rok na jaře přijede, 
může být obec ještě hezčí. Díky novým 
investicím a úpravám, které postupně 
probíhají, nebo i díky silnici, která se 
bude letos opravovat.

A taky naše rybníky a zeleň v jejich 
okolí získá více času, aby se ukázala 
v plné kráse. Je to šance i pro každého 
z nás, aby zapracoval na svém okolí.
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jak je to s entente florale europe?

Není to moc? To si možná říkali mnozí, 
kteří v posledních dnech zavítali do 
parku před obecním úřadem. Tam prá-
vě v režii obecní čety vrcholí důkladné 
ořezávání keřů. Na ně naváží ořezy 
stromů, které zajístí odborná firma.

Vedení obce se totiž rozhodlo park 
výrazně "omladit“. Starosta po poradě 
s odborníky věří, že to dřevinám 
a celému prostranství prospěje.

co se Děje v parku přeD obecním úřaDem

Zatímco mnohé obce kvůli koronaviru 
a snížení příjmů výrazně omezily své 
investice, v Dobrochově práce na zve-
lebení obce pokračují.

Co se aktuálně děje nebo chystá? 
Hlavně generální oprava silnice. Tu 
sice bude platit kraj, ale obec si musí 
nachystat zhruba 9 milionů korun na 

práce, které s opravou souvisí (str. 3).
Do finále spěje výstavba obecní uby-
tovny (str. 5) a parčíku s fontánou (str. 
7), před dokončením je i nové dětské 
hřiště. To se přesunulo k pumptracko-
vé dráze, teď finišují terénní úpravy 
a chystá se vybudování malého lano-
vého centra (str. 8-9).

coviD práce na zvelebení obce nezastavil
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chystá se
generální
oprava
silnice
Naše "stařičká“ silnice III/4337 protínají-
cí Dobrochov od západu na východ se 
letos konečně dočká kompletní rekon-
strukce, která bude stát více než 22 
milionů korun.

Úsek od křižovatky až po konec vesnice 
opraví ve své režii kraj, na investici se ale 
bude podílet také obec. 

"Opravu cesty zaplatí kraj, ale my 
musíme zajistit obrubníky, vybudovat 
chodníky a autobusové zastávky, 
k tomu přidáme i kus veřejného osvětle-
ní, přeložku vodovodu, nová parkovací 
místa a opravu kanálů i dešťové kanali-
zace. Když bude probíhat tak rozsáhlá 
rekonstrukce, tak je rozumné rovnou 
udělat všechny práce najednou, aby-
chom za pár let nemuseli vesnici rozko-
pat znovu,“ říká starosta Miloslav Kříž.

Za svou část prací zaplatí obec zhruba 
9 milionů korun (částka se může změnit 
podle nabídek v rámci veřejné zakázky). 

V průběhu stavby musí všichni občané, 
a hlavně lidé bydlící u silnice, počítat se 
zvýšenou prašností i omezeným přístu-
pem ke svým domům. "Samozřejmě 
dojde k omezení, ale ráno před začát-
kem stavby a večer po skončení prací 
se lidi autem domů vždycky nějak 
dostanou,“ ubezpečuje starosta.

Pokud půjde vše podle plánu, měla by 
rekonstrukce skončit do Vánoc.



4

vzácná návštěva
Vše jsme zdokumentovali na fotce, na které jsou mezi 
starostou  Miloslavem Křížem a místostarostkou Evou 
Mudrlovou zleva Josef Veselský, vedoucí odboru 
životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Olomouckého kraje, náměstek hejtmana pro regionální 
rozvoj, územní plánování a rozvoj venkova Jan Šafařík 

a člen Rady Olomouckého kraje Martin Šmída, který má na 
kraji na starost životní prostředí, odpady a zemědělství.

Hosté se mimo jiné zajímali o přípravy na soutěž Enente 
Florale Europe, kde bude  Dobrochov reprezentovat nejen 
Olomoucký kraj, ale také celou republiku.

Do Dobrochova zavítala vzácná návštěva: delegace z Olomouckého kraje.



jak to vypaDá v ubytovně?

Ubytovna, kterou buduje obec pro své návštěvy nebo pro 
návštěvy svých obyvatel, nebude žádnou noclehárnou. 
Právě naopak – jak je vidět na fotce, prostory nad obcho-
dem a hospodou nabídnou nocležníkům komfort hodný 
návštěvníků Dobrochova.

Zbývají poslední dodělávky. Všechny důležité práce už jsou 
hotovy, tedy kromě schodů – zatím je ubytovna přístupná 
jen po žebříku. Z vybavení chybí ještě kuchyňský kout, s jeho 
pořízením se počítá později. Ubytovna má kapacitu 8 osob 
ve dvou pokojích se samostatným sociálním zařízením.

Nabízíme exkluzivní fotku: Tohle zatím vidělo jen několik pracovníků obce, kteří se podílí na 
budování "dobrochovského penzionu“. Výstavba ubytovny spěje do finále.
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najDi 3 rozDíly
Soutěž nejen pro děti: Najděte tři roz-
díly oproti slušnému nebo možná by 
stačilo oproti "normálnímu“ chování.

Správné odpovědi odevzdejte 
výpravčímu na železniční stanici 
v Brodku u Prostějova.

Jestli si ťukáte na čelo, že v Brodku 
vlaky nejezdí, máte recht. Tak zkuste 
zaťukat na čelo vašim sousedům nebo 
návštěvníkům obce, kteří mají 
o slušném chování jiné představy. 



Do centra obce se vrátí voDa

Práce na parčíku finišují, hotovo by mělo být do konce 
května. K dokonalé přeměně dříve neuspořádané plochy 
nedaleko návsi se pak musíme spolehnout na pomoc přírody, 
aby vyrašila vysetá tráva a uchytily se vysázené stromy a keře.

Technologii tvoří čerpadlo, které zajistí cirkulaci vody, a filtra-
ce, která bude vodu průběžně čistit. Díky neustálému oběhu 
se voda automaticky provzdušní a měla by být krásně čistá.

Díky novému projektu vedení obce se do centra Dobrocho-
va zase vrací voda. Dříve byla na tomto místě požární nádrž, 
která se ve sedmdesátých letech zasypala. 

Nový vzhled areálu 
vychází z návrhu 
ateliéru zahradní 
architektury a kra-
jinářství ZAHRADA 
Olomouc. Obec ho 
vybudovala z do-
tace, kterou získala 
díky předloňskému 
prvenství v soutěži 
Zelená stuha.

Ani vodopád či vodopádek, ani fontánka. Jezírku v novém parčíku se začalo pracovně říkat 
Matylda. Proč? To vlastně nikdo neví…



veselejší 
řáDění

Dětské hřiště nad pumptrackovou dráhou není jen pře-
stěhované, ale opravdu nové. Kromě přemístěné lezecké 
pyramidy, malého kolotoče a houpačky ho totiž obecní četa 
doplnila o několik dalších atrakcí.

Prostředí u lesa přímo vybízelo k tomu, aby vznikly nové 
příležitosti pro dětská dobrodružství, například dřevěná 
houpačka, na kterou se vejde "polovina prcků z vesnice“ 
nebo špalková dráha pro trénink rovnováhy.

Ale to ještě není všechno. Nové hříště doplní malé lanové 
centrum. Samozřejmě nepůjde o žádné nebezpečné pře-
kážky, v plánu jsou spíše prolézačky pro menší děti. Přesto 
vyzýváme rodiče, aby dbali na bezpečnost svých ratolestí.

Na hřiště k lesu je to o něco dál, než když 
bylo v centru obce, ale hraní a řádění je 
tam ještě veselejší, jak je patrné z naší malé 
fotoreportáže.



Foto: Monika Vrtalová



naD vysílačem 
zataženo



vysílač na předině, 
který zahájil provoz v roce 1941, 

skončí s šířením středních vln
31. prosince 2021.

jak se na něm "sloužilo“?
a co teď vysílač čeká?

(str. 12-15)



jak se žilo 
na dobrochovském vysílači?

Jak jste se na vysílač dostal?
V roce 1971 jsem dokončil Vyso-
kou školu elektrotechnickou v Brně 
s  aprobací na lékařskou elektroniku. 
Ten obor byl tehdy v začátcích a tak 
nebylo lehké sehnat práci. Navíc jsem 
po škole musel na vojnu. Ještě před 
tím, než mě povolali ke službě vlasti, 
jsem skoro rok pracoval v opravář-
ském závodě v Mostkovicích. A když 
jsem se z vojny vrátil, hledali na vysíla-
či vedoucího střediska. Šel jsem se na 
to místo poptat a vzali mě…

BENJAMÍNEK ŠÉFEM
Jak vzpomínáte na své první dny 
v roli šéfa vysílače?
Dělal jsem sekretářku (směje se). Prv-
ních šest měsíců jsem strávil v kancelá-
ři vedoucího vysílače Komárov v Brně, 
abych se zapracoval. Až v červnu 1974 
jsem nastoupil jako vedoucí střediska 
a to mi vydrželo až do roku 2000.

Kolik lidí tehdy, v roce 1974, 
na vysílači pracovalo?
V obsluze pracovalo 16 lidí, kteří se 
starali o vysílač a techniku, k tomu dvě 
uklízečky, domovník, který byl zároveň 
kotelník, protože tehdy se ještě topi-
lo koksem, a ekonom. Jeden čas jsme 
měli dokonce i zahradníka.

Takže jste v podstatě jako čerstvý 
vysokoškolák ze dne na den šéfoval 
dvaceti lidem.
A z nich možná polovina na vysílač 
nastoupila při zahájení vysílání, tedy 
v době německé okupace republiky, 
takže to nebylo vůbec jednoduché.

Já myslel, že za války vysílač obsadili 
a provozovali Němci.
Dobrochovský vysílač se začal stavět 
v roce 1937 a dobudoval se v době, 
když už byla republika obsazená Ně-
meckem. Němci si tady dosadili šéfy, 
ale zároveň využili zkušených českých 
mechaniků, kteří tady zůstali po celou 
dobu války. V roce 1945 Němci odstře-
lili stožár vysílače a chtěli zničit i bu-
dovu. Naládovali do ní nálože, ale byla 
dobře postavená, takže se jim nepoda-
řilo ji vyhodit do povětří.  Díky tomu se  
po opravách začalo na podzim 1947 
znovu vysílat a bývalí zaměstnanci se 
vrátili. Mimo ředitele vysílače a něko-
lika výjimek to nebyli žádní vzdělaní 
elektrotechnici, většinu zaměstnan-
ců tvořili lidé bez elektrotechnického 
vzdělání, ale postupem času se z nich 
stali opravdoví odborníci. Když jsem 
nastoupil, bylo mi 26 let a patřil jsem 
k nejmladším.

Právě to mě zajímá – jak jste 
dokázal šéfovat takovým zkušeným 
harcovníkům.
Po letech mi někteří prozradili, že si mě 
chtěli trochu podat. Říkali si – naučili 
jsme poslouchat předchozí vedoucí, 
tak to naučíme i toho mladýho. Ale měl 
jsem dvě velké výhody. Sám pocházím 
z vesnice a nikdy jsem se nebál práce, 
takže jsem si nehrál na žádného velké-
ho šéfa. Když bylo třeba máknout, ob-
lékl jsem montérky a šel do provozu.

A ta druhá výhoda?
Studium na vysoké škole. Získal jsem 
tam potřebné znalosti, ale ještě důle-
žitější byla parta, kterou jsme ve škole 
měli. Dokázali jsme si přirozeně rozdě-
lit povinnosti: Jeden z nás seděl ve ško-
le a psal přes kopírák přednášku, další 
byli na brigádách a vydělali peníze. Ty 
jsme pak všichni dohromady utratili 
někde ve vinárně. Ale právě na těch 
brigádách jsem se dostal zase mezi 
normální lidi. Dělali jsme manuálně 
v tiskárnách, na opravách komunikací, 
na jatkách a mnoha dalších provozech, 
takže jsem věděl, jak to mezi lidmi ve 
fabrikách chodí. Díky tomu jsem neměl 
ty manýry, že šéf musí všechno znát 
a všechno umí nejlíp. A postupně jsem 
přišel na to, že když je moc volna, tak 

Dlouholetý vedoucí Vysílače Dobrochov František Parák (73) vzpomíná na unikátní atmo-
sféru pracoviště, kde se museli spolehnout jeden na druhého, na nejvyšší pohotovost při 
novoročních projevech prezidentů, na rušení signálu Svobodné Evropy (kterou po roce 1989 
naopak vysílali) i na třešňový sad, který byl pro zaměstnance (a jejich odborovou organizaci) 
originálním zdrojem příjmu. 
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si lidi vymýšlejí. Takže když to šlo, sna-
žil jsem se i za cenu vlastního příkladu 
pořád něco zlepšovat. Pořád se něco 
dělo, pořád jsme hledali nějaké nové 
cesty.

NEOBVYKLÝ REŽIM
Život na vysílači tehdy asi běžel jinak 
než ve fabrice uprostřed města. 
Fungovali jsme vlastně jako rodina. 
Bez toho, že by kolektiv fungoval, by 
to nešlo. Sloužilo se v nepřetržitých 
dvanáctihodinových směnách od sed-

mi do sedmi, a když přišla kalamita, tak 
museli lidi zůstat v práci třeba až do 
oběda, než se protáhla silnice a přijela 
nová směna. Dneska je to nepředsta-
vitelné, ale byly zimy, že se k vysílači 
nedalo dostat.

Čím jste se bavili a vyplňovali volné 
chvíle?
Když se po válce středisko obnovilo, 
vysadil se tam ovocný sad. Všude, kde 
to šlo, se vysázely třešně, pod svahem 
byly i nějaké jabloně. Takže když se 

v létě 1980 natíral stožár a měsíc jsme 
nevysílali, pronajali jsme si sad od pod-
niku a vylezli na stromy. Z prodaných 
třešní byl čistý výtěžek kolem třiceti ti-
síc, to tehdy byly slušné peníze. Jednu 
dobu jsme dokonce pěstovali brambo-
ry – rozorali jsme každý volný kousek 
a napytlované brambory jsme prodá-
vali zaměstnancům do Brna. 

Výtěžek vám zůstal? Co jste s tolika 
penězi dělali?
Zisk z prodeje brambor šel do podni-



ku, ale peníze za třešně nám zůstaly. 
Stejně jako třetina výtěžku z prodeje 
šrotu při rekonstrukci v letech 1986 až 
1988. To zůstalo na vysílači, v naší od-
borové organizaci.

Jak to tehdy fungovalo?
Naší výhodou bylo, že nás nikdy ne-
zlákali do velké odborové organizace, 
pořád jsme byli samostatní. Takže na 
jižní Moravě byly v rámci podniku dvě 
odborové organizace – jedna pro ce-
lou oblast, ta měla kolem 250 členů, 
a pak naše dobrochovská s 20 lidmi. 
Díky tomu jsme si o penězích mohli 
rozhodovat sami, ať už šlo o příspěvky 
z FKSP nebo když se postupně vracely 
bezúročné půjčky, které si lidi brali. 

Měli jsme hodně mladých lidí s ma-
lými dětmi, takže se každý rok dělala 
jedna a někdy i dvě akce pro děti, sa-
mozřejmě oslavy výročí zaměstnanců 
a pak jsme začali pořádat košt slivovice. 

Když jste narazil na alkohol, napadlo 
mě – jak v těch dobách fungovala 
bezpečnost práce?
Na bezpečnost jsem byl vždycky přís-
ný. Tlačil jsem na to, aby každoroční 
povinné školení nebylo o teorii, ale 
hlavně o praktických ukázkách, aby 
si každý vyzkoušel, co ho může pot- 
kat. Vždycky jsem pozval brněnskou 
kamarádku z radiokomunikací, která 
byla zároveň instruktorkou Červené-
ho kříže, ta přivezla "andulu“ a každý 
si všechno musel vyzkoušet – stabili-
zovanou polohu, umělé dýchání. To 
se nám vyplatilo při jednom těžkém 
úrazu, který jsme tady měli – jeden za-

městnanec strčil hlavu do rozvaděče 
a dostal 380 voltů. Kdyby kluci nevě-
děli, co mají dělat, tak ho nezachráni-
li. Ale díky jejich rychlému zásahu byl 
z nemocnice za týden doma.

VOJÁCI HLÍDALI VYSÍLAČ I VELITELE
V té době fungovala u vysílače kasár-
na. Jaký byl společný život vojáků 
a vás, civilních zaměstnanců?
My jsme s nimi moc do kontaktu ne-
přišli, byly to dva světy. Pro nás byla 
výhoda v tom, že jsme se u nich stra-
vovali. Vojáci měli na starost ostrahu 
objektu a zároveň se samozřejmě sna-
žili, aby byl spokojený jejich velitel.

Jako že mu nosili snídaně do postele?
To ne, velitel bydlel v bytovkách 
v Dobrochově. Na domku v objektu 
vysílače byla na střeše strážní věž, ze 
které byl dobrý výhled na cestu z Dob-
rochova. Když zpozorovali, že je velitel 
na cestě k vysílači, měli dost času dát 
všechno do pořádku. Tím pádem se 
starali i o místní zeleň – když jim něja-
ký strom překážel ve výhledu, hned ho 
pokáceli (smích).

JAK TO BYLO 
SE SVOBODNOU EVROPOU
Co v té době vysílač z Dobrochova 
vysílal do éteru?
V podstatě to stejné, co dnes. Na 
středních vlnách se vysílaly progra-
my Československého a dnes Čes-
kého rozhlasu. Hlavně Praha, dnes 
Dvojka. Později, aby se vysílač více 
využil, jsme přejímali krajské vysílání. 
A k tomu jsme měli za úkol rušit tehdy 

nepřátelské stanice.

Svobodnou Evropu?
V padesátých letech se 
ze zahraničí vysílaly v čes-
kém jazyce relace stanic 
Svobodná Evropa a Hlas 
Ameriky na středních 

a krátkých vlnách. V roce 1953 se 
v Dobrochově instaloval 30kilowatto-
vý vysílač určený právě pro rušení to-
hoto, jak se tehdy říkalo, propagandi-
stického vysílání na středních vlnách. 
Obdobně fungovaly vysílače na jiných 
vysílacích střediscích v celém Česko-
slovensku. Někde na dispečinku seděli 
lidi, kteří ty stanice sledovali, protože 
se často měnily časy nebo i frekvence. 
Takže jakmile začala Svobodná Evro-
pa na středních vlnách vysílat, okamži-
tě jsme dostali příkaz a museli je začít 
rušit.

Jak si takové rušení mám jako laik 
představit?
Jednoduše. Začali jsme na stejné fre-
kvenci vysílat takovou monotónní 
"řehtačku“.

To je zajímavé, o tom jsem se nikde 
nedočetl. Naopak jsem četl, že se 
tady Svobodná Evropa vysílala.
Máte pravdu, ale to přišlo až po 
takzvané sametové revoluci. Když se 
v roce 1989 změnily poměry, stalo se 
z nepřátelské stanice spřátelené vysí-
lání a my jsme Svobodnou Evropu vy-
sílali i z Dobrochova (směje se).

To byla asi velká změna. Máte z té 
doby – tedy před "sametovou re-
volucí“ – ještě nějaké další zajímavé 
vzpomínky na provoz vysílače?
Tenkrát byl tvrdý režim, to si dneska 
už lidi ani nedokážou představit. Na-
padá mě jeden příklad za všechny: 
Až do 1989 byly programy očíslova-
né podle důležitosti, od jedničky do 
čtyřky. Takže třeba projev prezidenta 
republiky, který běžel prvního ledna 
v jednu hodinu odpoledne, měl důle-
žitost čtyři. Což znamenalo stav plné 
pohotovosti. I když byl svátek, musel 
jsem jako vedoucí přijet na středisko 
a dohlížet, aby všechno fungovalo.

Po roce 1989 se stalo z nepřátelské 
stanice spřátelené vysílání, takže 
jsme Svobodnou Evropu přestali 
rušit a začali jsme ji vysílat. 
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POREVOLUČNÍ ZMĚNY
Nastaly i nějaké další změny?
Po devadesátém roce už bylo pro-
gramů víc, přišly různé pokusy sou-
kromníků. Jenže z hlediska náklado-
vosti a velikosti pokrytí se zjistilo, že 
je lepší vysílat na jiných frekvenčních 
pásmech (tzv. VKV). Přesto ještě i teď 
tyto soukromé stanice na středních 
vlnách vysílají, u nás to bylo například 
rádio Dechovka. Ale i to letos vysílat 
z Dobrochova přestalo.

Po více než 25 letech vaše působení 
na vysílači skončilo.
Ne tak docela. Když v novém tisíciletí 
začaly postupně vysílače fungovat bez 
obsluhy, dostal jsem se v rámci Čes-
kých radiokomunikací na jiné pozice, 
měl jsem například na starost všech-
ny amplitudově modulované vysílače 
na Moravě, pak jsem se přesunul do 
Prahy na pozici vedoucího podpory 
provozu a až v roce 2007 jsem z firmy 
odešel. Pokud byla příležitost, vždyc-
ky jsem se na dobrochovský vysílač 
rád vracel.

A vracíte se i dnes?
Na vysílači jsem pracoval skoro celý 
svůj aktivní život, když to vezmu 
i s obdobím, kdy jsem působil na jiných 
pozicích, je to třiatřicet let. To se nedá 
jen tak smazat nebo něčím nahradit. 

Hlavně díky partě, kterou jsme tam 
měli. Často mi to připomíná manželka, 
když říká: Takový kolektiv a soudrž-
nost, jakou jste měli na vysílači, to se 
jen tak nevidí. Takže se tam vracím do-
teďka. Někdy i pracovně, čas od času 
někdo potřebuje pomoc nebo radu. 
A taky vím, kdy tam zrají jablka, třešně 
a ostružiny, o které se teď nikdo ne-
stará, takže je třeba je sklidit (smích). 
A když jen tak jedu okolo, vždycky se 
mi vybaví nějaká vzpomínka.

S bývalými kolegy se ještě někdy 
vídáte?
Každý rok! Dodnes děláme košt sli-
vovice, a to se vždycky sejdou úplně 
všichni bývalí zaměstnanci i rodinnými 
příslušníky. Připraví se pohoštění, ve-
čeře, koštujeme slivovici a pak vyhlá-
síme výsledky. Ale hlavní je to, že se 
lidi po čase potkají a zavzpomínají. Jen 
vloni nám tu tradici přerušil covid, ale 
letos to snad už vyjde.

Není vám při tom povídání smutno, 
že stoletá historie vysílání rozhlasu 
na středních a dlouhých vlnách 
z českých vysílačů a tedy 
i z Dobrochova asi brzy skončí?
Pokrok se nedá zastavit. Rozhlaso-
vé vysílání začalo v Československé 
republice v roce 1923. Tehdy a až 
do padesátých let se vysílalo pouze 

v pásmech středních a dlouhých vln. 
Každému je jasné, že technika jde 
hrozně dopředu, za těch necelých sto 
let a zvlášť za posledních dvacet se 
všechno změnilo. Dříve byly vysílače 
s jedním programem slyšet v okolí 
několika desítek či stovek kilometrů, 
dneska můžete na internetu poslou-
chat stanici, která vysílá třeba z Ameri-
ky nebo z Austrálie, nebo na jedné frek- 
venci z jednoho vysílače naladit celou 
škálu programů. Stará vysílací středis-
ka zůstanou opuštěná a bude se pro 
ně obtížně hledat jiné využití. Ale nám, 
kteří jsme tím žili, ty krásné vzpomínky 
nikdo nevezme.

Vladislav Sobol

výhleDy vysílače
Chtěli jsme vysílač navštívit a nabíd-
nout čtenářům zpravodaje fotore-
portáž, jak to teď v areálu vypadá. 
Vzhledem ke koronaviru to ale není 
možné. "České Radiokomunikace 
jsou součástí kritické infrastruktury 
státu  a proto z důvodů aktuální epi-
demiologické situace není možné 
navštěvovat naše lokality,“ reago-
vala na naši žádost o exkurzi Petra 
Kaděrová z mediální agentury, která 
firmu zastupuje.

A jak to vypadá s budoucností vy-
sílače? K tomu nám Petra Kaděro-
vá sdělila: "S ohledem na zvýšené 
riziko kybernetických útoků v ČR se 
momentálně nechceme vyjadřovat 
k strategickým otázkám o budouc-
nosti jakéhokoli z našich vysílačů.“

Fakta jsou ale jasná: Na konci úno-
ra přestal vysílač šířit vysílání sou-
kromého Radia Dechovka, 31. 12. 
2021 skončí vysílat poslední stanici 
(Český rozhlas Dvojka, dříve Praha).



velikonoční 
výprava

Velikonoční výprava se nesla v duchu šipkované.  
První úkol byl umístěn u obchodu a odkazoval na 
další. Na každém stanovišti byl průvodní dopis “od 
zajíčka“ a děti se dozvěděly něco o velikonočních 
tradicích. Zároveň plnily úkoly (posbírat odpadky, 
zacvičit si, vyluštit hádanku, zazpívat písničku, za-
hrát si hru, nabarvit vajíčko a pověsit ho na obecní 
kraslici) a nakonec hledaly kód ve vajíčku ukrytém 
v trávě. Tím otevřely na Velikonční pondělí truhlu 
plnou čokoládových vajíček a zajíčků…

Moc se mi líbilo, jak se obecní kraslice plnila 
krásně namalovanými vajíčky. Děti (ve spolupráci 
s rodiči) nic nepodcenily a tak kraslici zaplnilo více 
než 30 vajíček zdobených různými technikami.

Věřím, že se procházka líbila maminkám 
s prcky, starším dětem i dospělým, kteří se chtěli 
jen tak projít.

Michaela Turková

Po úspěšné Dobrochovské pátračce 
připravil spolek ASPIRE spolu s obcí 
netradiční koronavirové putování za 
velikonočními zajíčky.



Foto: Monika Vrtalová
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třídění odpadu: má to smysl
obyvatelé olomouckého kraje vloni vytřídili zhruba 2700 tun vysloužilých 
elektrospotřebičů. ušetřili tak 1,5 milionu  litrů ropy, 32 tisíc tun co2 nebo 
energii, která by stačila na šestnáct miliónů pracích cyklů kuchyňské myčky.

"V přepočtu na obyvatele odevzdal každý 
člověk v Olomouckém kraji zhruba čtyři kilo-
gramy vysloužilých elektrospotřebičů,“ uvedl 
Roman Tvrzník, předseda představenstva spo-
lečnosti Elektrowin, která sběr elektra zajišťuje.

"Těší mě, že i navzdory epidemii koronavi-
ru lidé na třídění odpadu nerezignovali. Právě 
účelné nakládání s odpadem a jeho recyklace 
je klíčem k udržitelnému rozvoji, a tímto smě-
rem se také ubírají naše další plány,“ dodal 
Martin Šmída, radní Olomouckého kraje pro 
životní prostředí.

"Kotlíkové dotace mají pro region dvojí efekt. Výrazně při-
spívají ke kvalitnějšímu a ekologičtějšímu vytápění, navíc 
dávají práci místním topenářským firmám, které moderní 
zdroje vytápění instalují,“ uvedla radní kraje Zdeňka Dvořá-
ková Kocourková.

První část kotlíkových dotací bude určena pro ty žadatele, 
kteří si o peníze zažádali již dříve v rámci třetí výzvy do-
tačního programu, ale kvůli vyčerpání finančních prostředků 
nebylo jejich žádosti o dotaci vyhověno. Současně Minister-
stvo životního prostředí nabídlo kraji další peníze na přijetí 
nových žádostí.

"Nově bychom mohli podpořit dalších přibližně 150 zájem-
ců. Tuto dotační výzvu plánujeme vyhlásit ještě v průběhu 
prvního pololetí letošního roku,“ dodala radní.

Současně hejtmanství počítá s pokračováním kotlíkových 
dotací i v následujícím roce. Zatím zjišťuje předběžný zájem 
o výměnu starého kotle za ekologičtější zdroj vytápění. 
Anketu můžete vyplnit na webu www.olkraj.cz/kotlikovedotace.   

kotlíkové dotace nekončí
olomoucký kraj podpoří další žadatele o kotlíkové dotace. uspokojí ty, na které se nedostalo v předchozím kole, i nově 
přijaté žádosti. celkově hejtmanství plánuje rozdělit z operačního programu životní prostředí desítky miliónů korun.

hledáte lékaře?
potíže s vyhledáváním lékařů ulehčí 
webové stránky ministerstva zdravotnic-
tví na adrese nedostupnapece.mzcr.cz.

"Zajištění lékařské péče je především po-
vinností zdravotních pojišťoven. Pokud 
aktuálně nemáte svého lékaře, obraťte 
se na svoji zdravotní pojišťovnu. Nebo si 
můžete na webu nedostupnapece.mzcr.cz 
nebližšího lékaře vyhledat,“ uvedl Jan Ša-
fařík, náměstek hejtmana Olomouckého 
kraje pro regionální rozvoj.“
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velikonoční traDice coviD 
nezastavil

Podivný vir život v Dobrochově zpomalil, ale nezastavil. Velikonoční tradice 
nevzdali ani kluci. Každý rok mají ve zvyku vyplnit ticho po zvonech, které 
na Zelený čtvrtek odlétly do Říma, svými řehtačkami. A zvládli to i letos.


