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  Ohlédnutí do minulosti počátků Dobr�e                František Mandák  )         
          
    První  archivní historická zpráva o Dobr�i - lidském sídle, pochází z roku 1352.  Lze ale předpokládat, �e  první datování Dobr�e je star�ího 
letopočtu.   Osada  se  zde pravděpodobně nacházela  ji� před rokem  1300. Tuto úvahu mo�nosti star�ího datování napovídá a podporuje 
skutečnost, �e  stavba původního starobylého kostela, zřejmě románského slohu, který byl  zasvěcen  sv. Pavlovi a Petrovi, je kladena ji� spí�e 
do  XIII.století. Přestavěn  a zvět�en byl později, a� roku   1561, ve slohu gotickém. Z původní kostelní stavby v prostoru současného kostela 
stále zůstává  několik prvků � stop a znaků star�í stavby z románského  období  středověku. 
Např.  portál, men�í románské  římsy na patkách zgotizovaného triumfálního oblouku  presbytáře � kně�i�tě i jiné nejstar�í architektonické 
vzácnosti té vzdáleněj�í  doby. 
   Obdobná je situace s číselným letopočtovým označováním � určením prvotní písemné zmínky u mnohých  jiných míst - osad, osídlených 
lidmi v létech dávněj�ího středověku. Ka�dé bývá a je vět�inou o (ne)určité mno�ství let star�í ne� udává údaj, je� značí příslu�ný 
(�přidělený�) rok daného historicky uznávaného letopočtu.  
   Zde je pro porovnání příslu�ného vročení vhodné uvést výčet několika sídel � osad v okolí na�í Dobr�e, která tehdy nesla pojmenování psané 
Dobrss. Z uvedeného následujícího výčtu s datováním lze získat jistý přehled a představu o postupném historickém osídlování k Dobr�i blízké 
části kraje  �umavského podhůří - Po�umaví v  povodí  potoka Peklov  a také  o málo vzdáleněj�í     kotliny horního povodí  říčky Spůtky, ve   
kterých  se od té dávné doby stále vyskytují následující vesnice:  Čestice- 1243, Dře�ín � 1407, Chval�ovice -  1359, Vacovice � 1467,  Přečín 
-  1362, Drá�ov -  1318, Kváskovice a Zálesí � 1544, Nová Ves � 1549, Vísky � 1249, Vacov - 1352 /shodný letopočet  s Dobr�í/, Vlkonice - 
1274, Vrbice -  1382, Miřetice -  1359, Nespice - 1400, Mladíkov - 1274, Čábuze -  1377, Bene�ova Hora -  1274, Rohanov � 1467,Lhota nad 
Rohanovem -1544, Javorník -  1624, Úbislav -  1543, Jaro�kov � 1384, Hodonín - 1544,   Zdíkovec a Zdíkov -  1318,  Brani�ov -  1318, 
Masákova Lhota -  1467, Stachy -  1570, Nicot - 1296. Některé uvedené vesnice bývaly ve středověku součástí panství dobr�ského 
zemanského /vladyckého/ rodu Koců a patřily pod  jeho správu. 
  Vesnice - osady vzdáleněj�í:  Stra�ín -  1254, Nezdice - 1395, Pohorsko - 1413, Zuklín � 1631, Nahořánky -   1523, Ostru�no -  1450, Maleč -  
1382.  A na opačné straně:  Čkyně -   1243, Bohumilice - 1263, L�tění  -  1352. 
   Z tohoto záměrně pořízeného výčtu vyplývá, �e tenkrát v době před  800 a� 600 léty se začala vytvářet - vznikat osnova sídelní sítě na�eho 
kraje pod �umavou, která od těch středověkých dob přetrvala dal�í věky a trvá do současných dnů.  
   V prostoru tehdej�í  lesnaté podhorské krajiny o nadořské vý�ce 600 - 900 metrů, se zde tenkrát  začali usazovat  její první  obyvatelé         a 
zakládat své malé osady. Přicházeli sem z českého vnitrozemí  a později se dostali do  těsného sousedství   s německy mluvícími lidmi, kteří  
osídlovali - kolonizovali �umavu z opačné západní bavorské  strany. Nakonec se  na rozvodí  Spůtky a horních přítoků Otavy, nad Zdíkovem    
a Stachami, postupně vytvořilo a ustálilo pomezí "českého a německého �ivlu". 
Postupujícím časem obyvatel  a jejich osad stále přibývalo. Celé poměrně velké území v okolí současných Čestic, Vacova, Zdíkova a Stachů  
se stalo souvisle a hustě osídleným a zemědělsky obdělávaným. Původní přírodní lesnatý kraj se během několika staletí lidskou prací  přeměnil 
v krajinu kulturní: zemědělskou a lesní.  
   Na celé uva�ované plo�e území vzniklo mno�ství men�ích i vět�ích vesnic /obcí/ a mno�ství roztrou�ených odlehlých samot i nejmen�ích 
osad, které jsou v současné době neodmyslitelnými sídelními  prvky na�eho Po�umaví. Jeho celková sídelní hustota je dosti velká. V�echna 
tato stávající  sídla jsou od sebe průměrné vzdálena jen 1 a� 2 kilometry. Mezi nimi se vytvořila rozvětvená síť silnic a cest nejrůzněj�í úrovně.  
                                                                                                                                                                                                                                        
 �  Pokračování na str. 2 
 
                                                                                                                                    
   
  Foto: Ivo Kraml                                                 
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Kocovy kameny 
Nachází se pod vrcholem kopce Velký Zvon (859 m n. m.), nejvy��ího vrcholu Českého lesa na Bělsku. U� v minulosti byl kopec vyu�íván jako strá�ní bod, 
v 19. století se místo nazývalo �Kocova vyhlídka�. Dnes je vrch zarostlý stromy a přímo na vrcholu je objekt armády České republiky.  
Kocovy kameny jsou několik metrů vysoké skalky. Nápisy vytesané na jejich závětrné straně v letech 1800 - 1894 upomínají na majitele panství Újezd 
Svatého Kří�e, barony Koce z Dobr�e (Kotz von Dobrz), a jejich hosty na panství.  
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 Ohlédnutí do minulosti počátků Dobr�e                  dokončení ze str. 1   .           
   
    
Tuto krajinu jsme zdědili po svých předcích. Dostali  jsme ji od lidí, kteří nás přede�li. Jsme jenom jejími dal�ími hospodáři a správci. Správci 
a hospodáři svých obcí, které opět a znovu předáme na�im potomkům.  
   Tolik úvodem, na začátku  celého pojednání o počátcích minulosti Dobr�e. Cílem tohoto úvodu je nastínit  představu  v  jakých podmínkách 
a souvislostech dobr�ské dávné lidské sídlo bylo zalo�eno � vzniklo,  které osady  a kolik osad se v té době  i později v jeho okolí nacházelo.   
Vzájemně na sebe působily  a ovlivňovaly se. Dobr�ská osada mezi tehdej�ími osadami vynikla. Stala se a byla hlavním sídlem zemanského 
vladyckého rodu Koců - a tím se stala nejvýznamněj�ím místem pro určitou část   okolního kraje, který byl  odtud spravován, a řízen - 
ovládán, proto�e se stal součástí "dobr�ského panství�. Byl jeho vlastnictvím. Jeho osady s obyvateli byli dobr�ským Kocům podřízeni  - 
poddáni. /Např.  Přečín, Hora, Velký Zdíkov, Malý Zdíkov, Vacov, Rohanov, Lhota n .R. atd. /.    
   Nejdávněj�í a nejstar�í �zprávou�  o minulostí zahalených počátcích dobr�ského zemanského rodu Koců je vybájená pověst � legenda           
o tom, �e se na počátku XI. století do tamních hlubokých lesů zdej�ího kraje na jihu Čech vypravil se svou dru�inou na lov divé zvěře český 
kní�e Oldřich (vládl od r. 1012 do r. 1033). Byl vá�nivým lovcem. Vzdálil se od svých druhů a zabloudil. Při lovu se náhle ocitl ve velkém 
nebezpečí, kdy� ho napadl divoký kanec. Sám se mu nemohl ubránit. Měl v�ak velké �těstí. K místu nerovného zápasu přispěchal jeden 
statečný mlynář z blízkého mlýna. Kance skolil a kní�ete tak zachránil. Oldřich, vládce české země, se udatnému mlynáři za záchranu svého 
�ivota �tědře a bohatě odměnil � odvděčil. Daroval mu okolní část svého tamního kní�ecího zemského majetku. Věnoval mu panství s lesy      
a pastvinami a ustanovil ho správcem zdej�ího podhorského kraje na okraji tehdej�ích Čech. Zároveň mlynáře pový�il do rytířského stavu       
a udělil mu rytířská vladycká práva a právo u�ívat vlastní znak s erbovním znamením mlýnského kola. 
   Tento legendární �příběh -  příhodu�  nám dodnes �vypráví� vybájená pověst, její� děj se udál tenkrát dávno a dávno někde v lesnatém okolí 
současné Dobr�e.   
 
Počátky historie Dobr�e � Dobrsse. 
Počátky historické středověké minulosti Dobr�e jsou spojeny se jménem příslu�níka zemanského rodu Koců Přibíka, zvaného Přibík Kocík. 
Tento Přibík Kocík je uváděn v archivní listině z období panování Karla IV. /vládl od r. 1346 do r. 1378/, �e "seděl na tvrzi v Hoře" a �e         
r. 1377 ustanovil k dobr�skéau kostelu faráře - plebána. Dá se předpokládat, �e v této době měl vladycký rod Koců v Dobr�i svoji tvrz, své 
starobylé sídlo. 
   Kdy byl tamní kostel zalo�en není přesně známo,ale v historickém období  krále a císaře Karla IV. a působení arcibiskupe Arno�ta                
z Pardubic /arcibiskupem 1344 - 1364/ je Dobr�  jmenována a uvedena v listinách správního uspořádání / mezi r. 1344 - 1350/ pra�ské 
církevní diecéze. Pra�ská diecéze byla tehdy rozdělena na 10 archidiakonátů, které se dělily na men�í správní  jednotky  /části / - děkanáty.  
/Oblast jihu Čech nále�ela k archidiakonátu Bechyňskému. / Dobr� patřila k děkanátu Volyňskému spolu s dal�ími místy.  Např. Prachatice, 
Vimperk, Volyně, Čestice, Vacov, Malý Zdíkov, Nicov, Čkyně, L�tění  atd..   
   K letopočtu 1384 je plebanie  nazvané Dobrss zapsáno v libri erectionum.  / In Decanatu Wolinensii et  in Archidiakonatu Bechinensi. / 
Poznámka:Plebán = v římskokatolické církvi - kněz ustanovený mimo biskupské sídlo pro péči o lid. Ve středověku název pro faráře. Plebanie 
= působi�tě plebána - faráře.  Fara = farnost. 
   Dal�í vzácnou zprávou o Dobr�i a jejím kostelu je následující zamínka: roku 1395 daroval rytíř Petr Koc kostelu roční plat 3 kopy gro�ů, za 
které byl tamní farář povinen slou�it dvě m�e /bohoslu�by/ týdně. V soupisu far / plebanií / volyňského děkanátu z r. 1399 je uvedeno 24 far    
s kostely. Je mezi nimi také uvedené plebanie v Dobr�i, které tehdy odvádělo /platilo/ daň/ tzv. pape�ský desátek/ 6 gro�ů. Dále jsou zde např. 
jmenovány: Vacov - 6 gr.,  Čestice - 42 gr., Malý  Zdíkov 9 gr., Čkyně - chudá nedává nic, Bohumilice s filiálním kostelem Vinterberg - 21 
gr., Sv. Máří v Lázu - 13 gr., Svatý Vojtěch - 6 a�12 gr., Březí /Vlachovo/ - 24 gr., Prachatice � 72 gr., Kra�olov /Kraselov/ - 9gr.  /Výčet  
uveden pro srovnání  "movitosti" farností/. 
Předcházející odstavce a  jejich obsah dokládají historickou existenci Dobr�e a jejího kostela druhé poloviny XIV. století  /r.1351  -  1400 /. 
   V úvodu celého pojednání �O minulosti Dobr�e� a kostela je uveden letopočet r. 1352, 
který je �úředně" pokládán za první datování tohoto lidského sídla - osady.  Je zde také zmínka o prvním původním star�ím kostelu 
postaveném v románském slohu. 
   K těmto uvedeným historickým skutečnostem je mo�né připojit  následující poznámku: Jan Kore�, bývalý správce polesí Přečín, sepsal        
v létech okolo roku 1950 �Dějiny Vacovska�. Ve své pamětní knize � kronice uvádí, �e kostel Dobr�i byl  postaven ji�  koncem XII. století.  
 
Vlastní rukou zde doslova pí�e: "V které době byl původní kostel vacovský postaven nemohl jsem zjistit. Jen v jakýchsi poznámkách 
neznámého vacovského kněze, psaných kurentem /�vabachem/ bylo uvedeno, �e kostel byl postaven na vrchu Vacově r. 1193 a kostel dobr�ský  
roku 1197 /Viz v�ak dále./ Dle toho, �e v poznámkách byl uveden vznik obou kostelů /a i  jinoch historických poznámek o osudu obou kostelů/ 
bych usoudil, �e to byly výtahy z dějin pro nějaké dějinné pojednání. psány byly kurentem /�vabachem/ a značně po�kozeny. Při převzetí 
farních matrik a jiných církevních dokladů do lidosprávy byly poznámky tyto vyřazeny a později rukou nerozumnou zničeny.� 
    
V časovém období husitských válek v roce  1420 se stalo, �e krajem  okolí  Dobr�e táhl "houfec� husitských bojovníků a románský kostel sv. 
Petra a Pavla byl   jimi vypleněn - zpusto�en. Roku 1561 byl  tento starobylý a zchátralý kostel  sv. Petra a Pavla přestavěn v gotickém slohu. 
O jeho přestavbu a celkové zvět�ení se zaslou�il Kry�tof Koc z Dobr�e se svou man�elkou Kateřinou. Nový kostel byl zbudován na základě 
plánů a pod vedením tehdej�ího strakonického stavitele Tomá�e Červeného Mendrisia - usedlého  Vlacha . /Podle plánů tohoto stavitele je 
provedena také klenba kostela ve Volenicích - pochází z r. 1577. / Dobr�ské kostelní kří�ové klenby mají  četné �tukové dekorace a bohatou 
ornamentiku i dal�í mno�ství nejrůzněj�ích �tukových okras./ Obnovený  dobr�ský kostel byl tehdy �přesvěcen� a zasvěcen  Zvěstování Panny 
Marie.  Je tomu tak do současné doby.  
 
 
Literatura: 
August Sedláček: Hrady, zámky a tvrze Království českého 
                            Děje Prácheňského kraje 
Franti�ek Teplý: Dějiny města Volyně a okolí 

 
 
Franti�ek Palacký: Dějiny národa českého v Čechách a na Moravě 
Jan Dyk: Popis politického okresu Strakonice (r.1921) 
Pamětní kniha �Dějiny Vacovska� -  sepsal Jan Kore� 
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  �Vítán buď příteli včel !�                                            Ivo Kraml.  ..   
 

Foto Ivo Kraml 
 
   Dne 4.srpna 2008 při�la smutná zpráva - zemřel Josef Mach 
z Kru�lova.  Region Česticka a Podlesí tak po několika letech po 
Josefu Kře�ničkovi ztratil dal�í významnou osobnost a velkého 
člověka. 
   Před více jak rokem jsem uvedl vzpomínku na Josefa Kře�ničku  
těmito slovy: �Existují odkazy lidí, v době svého �ití 
nedoceňovaných, krátce po smrti vyzdvihovaných, a plynutím dnů 
opět zapomínaných. Interpretované bývají různě. Časem se tyto 
odkazy stávají mnohdy obsahově  vyprázdněnými, s  my�lenkami 
vskutku om�elými a postoji tak zev�ednělými. Pak jim chybí jen 
pár kroků k úplnému zapomnění. Toto v�ak není případ Josefa 
Kře�ničky.�    
   Je nebo bude tomu podobně s odkazem Macha Josefa? 
   Ač ka�dý z nich byl jiný, jejich osudy byli v lecčems 
srovnatelné. Jestli�e první z nich byl  regionálního písmák, 
divadelník a básník, zakladatel a tvůrce časopisu Čtení pro lidi     
a hybnou osobnost Čestického kulturního spolku, ale také 
například Sdru�ení pro obnovu Dobr�e � druhý byl pak předev�ím 
ryzí člověk, velký včelař a řezbář, milující také rodný kraj 
Po�umaví.  Oba v�ak měli jedno společné  - schopnost nevzdat se 
svých ideálů navzdory stále opakujícímu se boji s "větrnými 
mlýny�.  To se dá očekávat při v�ech strádáních jen od 
nenapravitelných snílků, neustále poháněných vnitřní touhou po 
hledání pravdy. A takoví oba  Josefové opravdu byli. Svůj svět 
snů, fantazie, ideálů cti a hrdosti jeden proměňoval v pohádky - ty 
opravdové pro děti, jiné v podobě divadelních her, i kdy� ne v�dy 

ji� s �ťastným koncem, pro ty ostatní, druhý pak lásku k přírodě    
a předev�ím včelám proměnil ve svůj svět fantazie,  v jiné - také 
pohádkové království - a sice království včelí.  Prvního Josefa 
pohádky děti hltavě četli či poslouchali, pohádkové království 
druhého Josefa hltaly předev�ím očima. A nejen ony.   
   �Vítán buď příteli včel�, zní stále nápis na slo�itě zdobeném 
krumlovském včelíně.  Těmito slovy vítal Josef Mach příchozí.   
Kolikrát jsem měl i já mo�nost potichu ve včelíně vnímat onu 
neopakovatelnou atmosféru, poutavé vyprávění o včelách,  vzniku 
řezeb, i o prostém �ivotě, kdy� jsem s matkou se �kolním výletem, 
je�  vodívala na konci �kolního roku pravidelně na toto místo,  
později pak sám či s přáteli toto místo ka�doročně nav�tívil.   
   Právě píle, určitá  skromnost a  pokora, to jsou vlastnosti, které 
byli oběma Josefům vlastní, předev�ím pak Josefovi Machovi  
spolu s  mnohdy jemu vyčítanou tvrdohlavostí. Ale právě ona mu 
umo�nila, aby za sebou zanechal mnohými  nedoceněné, ale zcela 
výjimečné a nepřehlédnutelné řezbářské dílo, které zůstane 
hluboce vryto nejen do mé paměti stejně jako sám ryzí člověk pan 
Mach. 
   A tak  s vědomím toho v�eho si dovolím opět konstatovat: 
�Existují odkazy lidí, v době svého �ití nedoceňovaných, krátce 
po smrti vyzdvihovaných, a plynutím dnů opět zapomínaných. 
Interpretované bývají různě. Časem se tyto odkazy stávají mnohdy 
obsahově  vyprázdněnými, s  my�lenkami vskutku om�elými        
a postoji tak zev�ednělými. Pak jim chybí jen pár kroků 
k úplnému zapomnění. Toto v�ak není případ Josefa Macha.�    
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Skanzen vodní mlýn v Hoslovicích 
Pojedete-li na výlet do �umavského podlesí, nezapomeňte zavítat do obce Hoslovice nedaleko města Strakonice. Zde u potoka, který obcí protéká, stojí 
budovy mlýna, na první pohled připomínající dobu starých časů. Podle historických písemností stojí tento nejstar�í dochovaný vodní mlýn v Čechách ji� od 
roku 1654 a podle archivních záznamů z roku 1352 je docela mo�né, �e Hoslovický mlýn pochází ji� z doby císaře Karla IV. V současné době tuto mo�nost 
památkáři prověřují. Unikátní původní mlýnici s částečně zastře�eným dubovým mlýnským kolem a vantrokovým �labem vedoucím k náhonu, obytný dům    
s roubenou světnicí, chlévy a stodolu mohou tady obdivovat v�ichni, kteří chtějí aspoň na chvíli nahlédnout do �ivota na vesnici v dobách dávno minulých.  
Nákladnou rekonstrukcí se tak stává vodní mlýn v Hoslovicích prvním jihočeským skanzenem, který bude zároveň pokladnicí místních tradic a zvyků. Do 
budoucna se počítá s přestěhováním drobných vesnických staveb, jako například �pýchar, včelín a bo�í muka. Skanzen vodní mlýn v Hoslovicích byl 
slavnostně otevřen �iroké veřejnosti 5. dubna tohoto roku. Nenechte si proto ujít jedinečnou příle�itost uvidět spu�tění mlýnice a třeba i ochutnat čerstvě 
upečený domácí chléb. Více informací na adrese  www.muzeum.strakonice.cz.                                                        (Převzato z www.isumava.cz) 
 
Volné listy dobr�ské 
Občasník Volné listy dobr�ské vydává VLD od r. 1996.  Slou�í jako informační platforma pro členy SOD, pro přátele Dobr�e, ale i pro �irokou veřejnost.  
Jsou zde publikovány jednak autorské texty, některé články, reagující na aktuální témata, jsou přebírány z jiných veřejných zdrojů. Tiskovina je  k dispozici 
zdarma na vybraných místech v regionu a také v elektronické podobě na internetové adrese www.dobrs.eu. 
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    Dobr� - původ a vývoj místního jména         Franti�ek Mandák - Zdíkov   ..       
 

r. 1352 - 1406 děkanát Wolynensi: Dobrss   
r. 1377 - ad prezent.militis Petři de Dobrssye 
r. 1390 - eccl. Doberz, de Dobrz, filiorum quondam Petri dicti Koczik ib de Doberz 
r. 1391 - ad prezent ... teatrum de Dobz 
r. 1407 - plebanie eccl. in Debrz 
r. 1435 - �inn Dobrz, .... Kocz de Dobrz 
r. 1543 - � br. Koczove z Dobrsse...., w Dobrssi na tvrzi na dvoru poplu�ním, na vsi celé 
r. 1544 - Kry�tof Kocz z Dobrsse oznámil, �e dědictví svého w Dobrssi tvrze, dvoru....v Radowiczych 
r. 1603 - Vácslav st. Koc z Dobr�e a na Dobr�i 
r. 1627 - ...urozeného p.p. Jana Kry�tofa Římanského Kavky z Říčan a na Dobe�i...  
r. 1631 - statek dobrsskey, zámek Dobrss řečený, it. dvůr Zuklín, ves Dobrss r. 1654 - Dobrss 
r. 1790 - Dobrsch, Dobr�, Dobrß od bey der großen Glocke r. 1840 - Dobr, Dobrsch  
r. 1854 - 1923 - Dobr� (del�í dobu ustálený název - pojmenování - místní jméno (v tomto období se také vyskytovalo 
na konci �) 
r. 1924 - Dobr� (pravděpodobně stanoveno úředně a ustálilo se, u�ívá se do současné doby) -viz rok 1603 

 
Místní jméno D o b r �  vzniklo přivlastňovací příponou z osobního jména Dobrcha a znamenalo Dobrchův Dvůr. 

(Staré archivní doklady svědčí , �e toto místní jméno je někdy mylně spojováno se slovem debř nebo dobr - dolina). 
Hovorové (lidové) tvary na�eho místního jména, např.  Dobe�, v Dob�i, do Dob�e aj., které se stále občas 

vyskytují ,  ukazují je�tě  dal�í  vývoj: V nepřímých pádech, např .  Dobr�i,  z Dobr�e, byla jedinečná souhláska r mezi 
párovými souhláskami b a �.  Původně se tu kdysi vyslovovalo neslabičně, souhláskově. Ale poněvad� byla tato výslovnost 
obtí�ná, proto se jedinečná souhláska postupně stávala slabičnou (v Dobr�i, jablko). Tak vznikly tvary �v Dob�i, z Dob�e,  
nad Dob�i  atp. a k nim potom utvo řen nominativ (1 .  pád D o b e �  -  z toho dobe�ský kopec, dobe�ské pole atd.) 

Po jmeno ván í  ob yvate l  (občanů )  Dobr�e:  Dobr�an ,  Dobr�an ka  -  t aké Dobr�ák,  Dobr�ačka, zřídka Dobr�ka -  
hanlivé Dobr�anda. Té� se vyskytují  hovorové (nespisovné) tvary: Dob�ák, Dob�anka, ale i Dobčák, Dobčanka, také 
Dobe�ák, Dobe�anka, Dobe�anda. (Poslední uvedené pojmenování se objevovala spí�e v minulé době, dnes se asi vyskytují 
méně - vzácně). 
 
(Přehledný nástin  původu a vývoje názvu obce vypracován a uspořádán na základě  encyklopedického díla Dr. 
Antonína Profouse: �Názvy obcí a měst a jejich vznik, původ, význam a změny"). 
 
 
 
.     T         E         L         E          G          R          A          F          I         C        K       Y       .

 Změny ve správě dobr�ské farnosti 
Českobudějovický biskup Mons. Jiří Paďour OFM cap. odvolal 
dekretem ke dni 1.7.2008 dosavadního dlouhodobého administrátora     
a duchovního správce farnosti P. Martina F. Vícha, CFSsS. Zároveň mu 
upřímně poděkoval za jednačtyřicet let vzorné, obětavé kně�ské slu�by na 
po�umavském mariánském poutním místě a na léta odpočinku mu přeje 
a vypro�uje hodně Bo�í pomoci a po�ehnání.   
 
Jmenovacím dekretem ze dne  10.6. 08 byl českobudějovickým  biskupem  
Jiřím Paďourem ustanoven s účinností od 1.7.2008 excurrendo 
administrátorem Římskokatolické farnosti Dobr�  P.MVDr.Mgr.Jan 
Janou�ek., dosavadní administrátor  farností ve Čkyni,  Bohumilicích    
a L�tění u Vimperka.  Dobr� se tak stává jeho čtvrtou farností.  
 
                                                                                                                                                                                                         
(Převzato z Listu z Po�umaví) 
Na fotografii P. Dr. Jan Janou�ek (vlevo ) v rozhovoru s P.. Martinem      
F. Víchem  na konci června t.r. na dobr�ské faře). 
 
 
Toulavá kamera 6 
Také �estý díl kni�ního zpracování oblíbeného televizního pořadu autorů Ivety Tou�lové, Marka Podhorského a Josefa Mar�ála obsahuje padesát poutavých 
reportá�í. Publikace vás zavede na zajímavá místa České republiky � do tvrzí, hradů a zámků, netradičních muzeí nebo do tajemného podzemí.  Tentokrát je 
mezi nimi i Dobr�. Projdete se také historickými městečky a zavítáte k unikátním přírodním i lidským výtvorům. Ka�dou reportá� doprovázejí fotografie, 
mapa a praktické informace. Kniha vznikla díky spolupráci nakladatelství freytag&berndt a České televize..  V prosinci minulého roku odvysílala Česká 
televize v rámci pořadu vlastní reportá�. Shlédnout ji mů�ete na adrese http://toulavakamera.ct24.cz/article.asp?article_id=597. 
 
. 
 


