
            
.Za panem farářem Víchem                          Radek Lunga a Ivo Kraml )         
 
Pan farář František Vích, řádovým jménem Martin, a tak i titulovaný, narozený roku 1921 v Jiříkově u Litomyšle, jenž 
zesnul ve Strakonicích v noci ze 7. na 8. října 2008, si zaslouží dnes při příležitosti odhalení jeho pomníku poděkovat 
znovu. 
Byl členem Sdružení pro obnovu Dobrše a už to nebyla věc běžná. Dal tím najevo svůj zájem o účast na životě 
veřejném, svůj zájem o obnovu Dobrše a jejích památek, ale i o obnovu přetrhaných vztahů ve vesnickém 
společenství, což byl a je cíl sdružení. Znali ho všichni. Někdo zpovzdálí, někdo blíže, ale dojmy ze setkání s ním      
a charakter atmosféry spojené s jeho duchovní prací a působením v Dobrši by popsali všichni stejně: otevřenost 
novým myšlenkám, úcta a pochopení pro to dobré staré, živá víra, opravdovost a upřímnost. A zároveň individualita 
a vytrvalost. 
Kdo přijel na Dobrš a projevil zájem, nebo se jen poptal, měl dveře otevřené. Na faru, do kostela, do kaple,           
ke zvonům, památkám, do celé Dobrše. Dnes již – nebojíme se napsat – legendární je inscenace De Waldtových 
barokních kázání hercem Radimem Vašinkou během pracovního setkání nad tímto dobršským farářem, jenž tu 
působil v první polovině 18. století. A to v kostele, jako součást mše sloužené Otcem Martinem. Ostatně ten se – už 
se potvrdilo, že právem! – považoval za De Waldtova následníka nejen jako jednotku v posloupnosti dobršských 
farářů, ale ideově, programově, houževnatou prací pro Slávu Boží, lid a Dobrš. 
O činnost Sdružení pro obnovu Dobrše vždy měl zájem a dával nám veškerou svou podporu. To neznamenalo, že by 
byl bez názoru na to, jak „tu Dobrš“ vlastně obnovovat. Dobré mezilidské vztahy, to mělo být základem, o to se        
i snažil, a snažil se i moderovat napětí vzniklé časem mezi „místními“ a „přišedšími“. Když se ohlížíme zpět            
a počítáme, v roce 1996, když jsme oficiálně s činností Sdružení začali, bylo Otci Martinovi sedmdesát pět let. Nám 
bylo od dvaceti let výše, přesto jsme mnohdy neměli tolik energie, čerstvé vůle ani myšlenek, nápadů jako on. Vždy 
nás podpořil, i jsme se někdy neshodli, ale pokaždé to byl dialog, my jsme přemýšleli o něm, on přemýšlel o nás, 
společně jsme dumali nad věcmi dobršskými i mnohými jinými. 
Máme-li tyto řádky ukončit v duchu barokním, v duchu doby, kdy Dobrš byla v rozkvětu a vstoupila do obecného 
povědomí (kam se dnes znovu dostala, i zásluhou Martina Františka Vícha), pak se musíme vrátit k Martinovu 
jménu: vích jako smotek suchých stébel určený k podpalování, vích zprostředkující životodárný oheň, věčný hořící 
vích. A je to tak: kdo se s ním setkal, v tom zažehl jiskru a postupně tak rozsvítil nejen Dobrš, ale i místa, kam se 
lidé z Dobrše zase rozjeli domů. Nebeská zář nad touto pošumavskou vsí není už jen dílem Dobršské Madony, ale   
od podzimu roku 2008 na ní trvale září i další hvězda. 
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PODĚKOVÁNÍ Sdružení pro obnovu Dobrše se spolu s některými farníky a přáteli MFV rozhodlo  

na sklonku roku 2009 připomenout více než čtyřicetileté dobršské působení faráře P. Martina Františka Vícha 
(politického vězně 50. let, člena Konfederace politických vězňů ČR, neúnavného příznivce a podporovatele 
skautského hnutí) pomníkem, umístěným na dobršském hřbitově v blízkosti hrobů ostatních kněží. Autorem 
pomníku je akademický sochař Tomáš Vejdovský, již v minulosti do Dobrše věnoval sochu Zmrtvýchvstání Krista, 
která je dnes umístěna v kapli v průčelí kostela, a je také autorem pomníku dobršského faráře Ondřeje de Waldta 
(1683–1752). 
Díky nemalé podpoře od jednotlivců i organizací či spolků víme, že tato naše aktivita, tedy připomenout  
P. Martina Františka Vícha v Dobrši i dnešním poutníkům a příchozím, byla důstojná a smysluplná a velmi si   
jí vážíme.  
Záměr podpořily Konfederace politických vězňů ČR a také Junák – Svaz skautů a skautek ČR.   
Pomník byl realizován z darů a z prodeje vzpomínkového DVD na P. Vícha.  
Seznam dárců bude uveřejněn na internetových stránkách www. dobrs.eu.  
Místo na dobršském hřbitově bezplatně poskytla Obec Drážov.  
 
NA TOMTO MÍSTĚ CHCEME PODĚKOVAT TĚM, KTEŘÍ JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM POMOHLI ZÁMĚR 
USKUTEČNIT – VŠEM, KTEŘÍ SI ZAKOUPILI VZPOMÍNKOVÉ DVD, PŘISPĚLI FINANČNÍM  
NEBO SPONZORSKÝM DAREM A  PŘILOŽILI JINAK RUKU K DÍLU.                 Za Radu SOD Ivo Kraml 


