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Nový projekt v regionu Šumavského Podlesí

Ivo Kraml )

Rozhledna s tábořištěm je navržena na místě zvaném Šibeniční vrch nad
obcí Dobrš. Samotné místo pro výstavbu rozhledny je určeno konfigurací
terénu, jednak dalšími souvislostmi, jakými jsou poloha pozemku blízko
cesty, vzrostlá zeleň. K pozemku vede příjezdová komunikace – polní
cesta od hlavní silnice mezi Dobrší a Zálesím, po této komunikaci již vede
cyklostezka. Jedná se o místo s významnými dálkovými pohledy v celém
správním území obce Drážov i v rámci Svazku obci šumavského Podlesí,
jehož je obec Drážov členem. Pro tyto okolnosti by se místo s historickým
kontextem mohlo stát i přirozeným místem pro setkávání. Rozhledna se
jménem Rosinanta, které asociativním odkazem na známé literární
středověké téma je díky jejímu charakteristickému profilu, je právě
vzhledem k profilaci terénu navržena jako pohledově plošný objekt s výraznou křivkou ukončení horizontu. Svým
charakteristickým tvarem se tak uplatní zejména v dálkových pohledech. Proměnlivost velikosti její hmoty s ohledem na
pohled z různých světových stran - od štíhlé vertikální po plochou neutrální - tak určuje její nezaměnitelný profil
a vzhled. Nejedná se ale o rozhlednu v klasickém štíhlém, vertikálním, spíše souměrném pojetí na malém půdorysu, ale
o objekt, který do sebe symbolicky přebírá pomocí dvou víceramenných schodišť s jednou větší odpočinkovou podestou
a vlastní vyhlídkou princip poutní cesty se zastaveními. Jedná se
o otevřenou vyhlídku po obvodu třech stran obdélníka ve výšce
16 metrů, umožňující rozhled po celém horizontu.
Za vyhlídku je ale možno považovat také mezipodestovou
odpočívací plošinu ve výšce 8m a i druhé víceramenné schodiště
– cestu, kdy především při sestupu po něm je vidět na okolní
krajinu. Ve spodní části hmoty rozhledny na úrovni terénu je
navržen prostor pro trvalou expozici o kulturním vývoji této
oblasti. Dlouhý, relativně úzký prostor se zpevněnou podlahou je
vymezen sloupy nosných rámů a opláštěným. Je krytý proti dešti
na úrovni první horizontální příčle rámu jednoduchým plochým
zastřešením transparentním materiálem na bázi plastu. Do
prostoru vniká světlo také svislými mezerami v rastru tyčoviny
opláštění. Je do něj možno vstoupit branou - otvorem v tomto opláštění. Informační panely jsou umístěny v prostoru mezi
nosnými sloupy. Doplňkově jsou v prostoru jednoduché lavice tvaru kubusu. Na vyhlídkové plošině je umístěno
panorama horizontu s názvem významných míst krajiny (vrcholy, pohoří, sídla atd.) na kovovém pásu. Součásti je
i jednoduché sezení (lavička – dřevěný kubus). Netradičním doplňkem je
přídavná akustická funkce, kdy v plášti při vrcholu rozhledny nahrazuje
dřevěnou tyčovinu sestava tří píšťal, naladěných do akordu. Fouká-li vítr,
návštěvník může uvolnit uzávěr píšťal a být iniciátorem akustického
zážitku, který umožňuje sama příroda.
Při příležitosti 2.setkání rodáků a přátel Dobrše v sobotu 17.srpna byl
přestaven projekt rozhledny veřejnosti. Během odpoledne připojilo svůj
podpis přes 60 podporovatelů. Dalších 42 zvolilo klik "To se mi líbí" na její
stránce na facebooku. Autoři návrhu rozhledny děkují majiteli pozemku
panu Pavlu Rejškovi za jeho vstřícnost a předběžný souhlas s jeho
poskytnutím pro účel stavby rozhledny, děkují za podporu veřejnosti a těší
se na další ohlasy.
Autory návrhu jsou architekti Ivo Kraml a Květa Čulejová z pražského ateliéru Ars Fabrica.
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Galerie v dobršském zámku má za sebou první výstavní sezónu.
Umělecké galerie Co Co vznikla na základě dlouholeté výstavní činnosti, provozované
v budově dobršského zámku v letní a podzimní sezóně Sdružením pro obnovu Dobrše.
Základní myšlenkou galerie je obnovení společenské funkce historického objektu
a propojení se společenským a kulturním životem vesnice s cílem vytvořit prostor pro
setkávání lidí různých zájmů, věku, vzdělání i přesvědčení se zaměřením na uměleckou
činnost, výuku, poznávání, společnou zábavu a alternativní kulturu. Galerie v historické
budově zámku v jihočeské Dobrši nabízí příležitost umělcům všech výtvarných žánrů
představit se širší veřejnosti a prezentovat svou práci v nevšedních prostorách. Po
dohodě mohou vždy v průběhu letní sezóny představit svá díla a zároveň nejen pro sebe
a své přátele objevit malebné prostředí jižních Čech. Věříme, že návštěva galerie pro
Vás bude příjemným zážitkem a že se stanete jejími příznivci a pravidelnými
návštěvníky.
Informace naleznete také na: www.galerie-coco.cz.
Poděkování.
Výroby a správy webových stránek o Dobrši (ww.dobrs.cz) i galerii Co Co se nezištně a bez nároku na honorář ujal Jiří Dolejší
z Dřešínka. Za jeho ochotu i tvůrčí přístup mu i touto cestou patří poděkování.

OPRAVA DOBRŠŠSKÝCH VARHAN DOKONČENA

Jakub Komrska .

První zmínky o dobršských varhanách, které jsem nalezl v archivních pramenech jsou z poloviny 18. století. Jednalo se
o běžný, menší nástroj s 5, později 6 registry v řezbářsky zdobené skříni. Roku 1828 k nim pravděpodobně strakonický
varhanář Franz Hollada doplnil pedálovou klaviaturu a píšťaly. Tento nástroj byl nahrazen roku 1880 novým od Johanna
Fischpery ze Sušice za 950 zlatých. Tyto varhany mají skříň ve stylu novogotiky, vnitřní mechanismus však vychází ze
zkušenosti baroka, mají zásuvkovou mechanickou trakturu. I kovové píšťaly postrádají na zadní části typický ladicí
raneček, ladí se přivíráním či otvíráním v horní části. Intonace ovšem odpovídá romantickému vkusu. Nástroj obsahuje
6 registrů pro manuál a dva pro pedál. Současné názvy registrů ani keramická manubria neodpovídají době vzniku. Byla
evidentně doplněna později a z jiných varhan. Fischpera by navíc spíše použil německé názvy, tak, jak byly nalezeny
např. na píšťalových závěsech.
Původní názvy: Copl 8 Fuss, Flötte 4 Fuss, Prinzipal 8 Fuss, Octav 4 Fuss,
Octav 2 Fuss, Mixtur 1 1/3 Fuss, Subbass 16 Fuss, Violonbass 8 Fuss.
Dnešní stav: Kryt 8, Flétna 4, Principal 8, Oktáva 4, Oktáva 2, Mixtura 1 1/3 4
násobek (ve skutečnosti je Mixtura jen 3 násobná.) Pedálové registry v názvech
nezměněny, jen oba chybně označeny za šestnáctistopé.
Varhany za 133 let existence prošly několika opravami a úpravami. Dle záznamů
na vzduchovodu a hřídelnici prošly těmito opravami: 21 - 23. listopadu 1912 je
opravoval Jan Ráž. 1915 opravil Alois Frühauf, varhaník, Znova tentýž pak roku
1926. 1931 Eduard Hubený z Protivína dodal nový prospektový principal
z pozinkovaného plechu. Cínové píšťaly nejspíš putovaly do záboru pro válečné
účely a varhany se musely dlouhá léta obejít bez tohoto registru. R. 1952 byl
Jaroslavem Hubeným z Protivína vyměněn měch varhan, nejspíše původní
klínový za plovákový typ. V roce 1961 byl na půdu umístěn motorový ventilátor
na vzduch pro varhany. Poslední oprava proběhla neznámo kdy, ale zřejmě v 80.
a ještě spíše v 90. letech 20. stol. Těžko říci, kdo ji prováděl, ale o opravu v pravém smyslu slova zřejmě nešlo. Většina
dřevěných píšťal byla v rozklíženém stavu omotána vrstvami kobercové pásky a olepeny tekutým klihovým lepidlem.
Začátkem letošního července byl stav více než havarijní. Píšťaly plesnivé, sežrané červotočem, ze značné části nehrající.
Píšťaliště plné půdního smetí, úlomků tašek, omítky, skla. Klaviatura zbavená slonovinových svršků, hrací stůl plný
prachu a špíny, mrtvého hmyzu atd. většina kláves rozklížena. Letošní oprava proběhla ve dnech 3. července až 21. září.
Skříň byla vyčištěna, zpevněna a ošetřena kvalitním přípravkem proti červotoči. Píšťaly ze dřeva zbaveny plísní a prachu,
nově sklíženy, vytmeleny a v případě nutnosti vyměněny za nové. Kovové umyty vně i zevnitř, vyletovány v případech
poškození. Proběhla rekonstrukce klaviatury, seřízení mechaniky kláves, vyčištěny vzdušnice manuálu i pedálu, sejmuty
a vyčištěny píšťalnice, ošetřeny proti červotoči, spojovací materiál vyměněn za nový z nerezu, nové filcové těsnění
a podklady, cca 15 nových píšťal pro manuál, z toho 2 pro Violonbass 8. Na závěr byl nástroj nově naladěn se
zachováním stávajícího ladění, které bylo před opravou. Co k tomu dodat? Snad ať tento krásný nástroj zde vydrží
v těžkých klimatických podmínkách co nejdéle v dobré kondici.

Jakub Komrska je pedagog, žije v Malenicích. Ve svém volném čase se věnuje výtvarnému umění a hudbě (klavír,
varhany, harmonika). Letos prováděl i opravu dobršských varhan z finančních prostředků ŘKF Dobrš.
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2013 – DOBRŠ KULTURNÍ

Ivo Kraml )

Již pravidelnou letní výstavní sezónu zahájila v předvečer červnové pouti vernisáž výstav tří autorů, Ludmily Kolkové,
Jaroslava Kováře a Davida Bartoně. Ludmila Kolková se profesionálně věnuje textilní volné tvorbě, výhradně ručně
tkaným gobelínům. Plochy gobelínů, vystavené v kontextu prostředí dobršského zámku, působily v jejím podání
příjemným dojmem rozměrných grafických listů s bohatou strukturou vlněného materiálu a komorních námětů s přírodní
tématikou. O autorce jako přítelkyni i o dalším, již nežijícím vystavujícím, Jaroslavu Kovářovi – autorovi kreseb
a grafiky, promluvila jeho vnučka Monika Němcová. Zmínila, že postavy v kresbách jsou lidé středoevropští, se smyslem
pro humor a absurditu života, často lidé melancholičtí, nikdy vyděděnci. Malíř se nechával osudy lidí dojmout, spíše ho
zajímala nenucenost výrazu tváře a osudu. Proto je
linie kresby až příliš stručná, objemová. Třetí
vystavující - David Bartoň - představil obrazy sám.
O nich psali např. Jaromír Zemina, Ivan M. Jirous,
Bartoň maluje převážně krajinu Českomoravské
vysočiny, oblast, kterou malíř Karel Valter označoval
3T (rámovaná městy Telč, Třešť a Třebíč). Menší
část autorovy tvorby je figurální, inspirovaná lidmi
z hospody a přáteli z undergroundu. Maluje
olejovými barvami na sololit či plátno. Poslední patro
dobrškého zámku se tak stalo živou, barevnou galerií,
vybízející návštěvníka díky abstraktivně obrazů
individuálně objevovat autorovu „soukromou“ tvář
české krajiny. Obrazy D. Bartoně aktuálně „hrají“
i v kritiky skvěle hodnoceném filmu „Jako nikdy“
režiséra Z. Tyce.
U příležitosti druhého setkáni rodáků pamětníků a přátel Dobrše se uskutečnily také vernisáže několik výstav. Poprvé se
v tento den v pozdním odpoledni představily výstavní prostory pod novým názvem „Galerie Co Co“. Odpoledne, jemuž
přálo krásné počasí, bylo zahájeno venku před budovou, když dobršský rodák Ivo Kraml uvítal přítomné, představil galerii
a jednotlivé vystavující. Bylo to poprvé, kdy vernisáž spojila hned šest vystavujících autorů z různých částí výtvarného
umění. Celým odpolednem provázela hudbou a zpěvem na kytaru mladá vycházející hvězda alternativní hudební scény
Milli Janatková. Ještě před tím než se vystavující, jejich hosté i široká veřejnost za pozornosti tisku a médií odebrali do
posledního podlaží budovy k první vernisáži, byl publiku představen ideový záměr stavby rozhledny na Šibeničním vrchu
nad Dobrší a to prostřednictvím spoluautorky jejího návrhu architekty Květy Čulejové z ateliéru Ars Fabrica. Jedná se
o rozhlednu netypického tvaru, která dostala jméno Rosinanta a která by měla umožnit turistům a návštěvníkům Podlesí
spatřit tento kraj i Šumavu a Prácheňsko z nezvyklých dálkových pohledů. Ale již do posledního podlaží k první
vernisáži: po písni - hudebním úvodu hovořila o první vystavující, malířce Marianě Alasseur doktorka Lenka Froulíková.
Mariana vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze a následně École Nationale Supérieure des Beaux Arts ve
francouzském Nancy.
V dalším sále vystavuje své fotografie její manžel Franck Allaseur, který vystudoval Akademii
výtvarných umění v Saint-Etienne a poté v Nancy. Tématem jeho fotografiií je také český venkov, který si velmi
zamiloval – nakonec několik fotografiií je i z Mětěše pod Řípem, kde žije se svou rodinou. Další cesta všech přítomných
vedla po schodech o patro níže do prostoru, kde představuje své ilustrace pod názvem „Vylezte na strom! – podívejte se,
kudy vedou pohádky…“ strakonická rodačka, absolventka VŠUP Marcela Vichrová. Kromě ilustrací z knihy Josefa
Křešničky Pohádky ze šumavského Podlesí zde může spatřit i řadu dalších. O její tvorbě promluvil kurátor Jihočeské
Alšovy galerie magistr Hynek Rulíšek. A již následovala další melodie od Milli a další vernisáž ve vedlejším prostoru.
Své knižní cykly ze světa mystiky, religionistiky a politiky zde nabízí k seznámení Tomáš Hauser. Sám autor promluvil
o příběhu dvou ručně vyrobených knih, skládajících se z jednotlivých, zde vystavených listů linorytů a grafik i o vlastním
tématu. Nezvyklé názvy knih „Svatí na odstřel“ a „Pseudotomášovo evangelium“ mohou být jistě dobrou pozvánkou pro
zhlédnutí výstavy. Spolu s ním ve stejném prostoru představila své autorské šperky z cínu a minerálů jeho životní
souputnice Magdalena Justová. Poslední, nikoli však méně zajímavou byla vernisáž dobršské rodačky Stanislavy
Markové, která si jako téma své výstavy kreseb a maleb vybrala název „Místo – rodina“. Především na barevných
křídových kresbách nabízí zajímavé pohledy na vesnici a okolí, ale nejen na ně. Sama o sobě říká: “Maluju tak, aby moje
obrázky přinášely radost mně a mým blízkým a obrázky Dobrše především radost místním patriotům.” Malý maratón
vernisáží výstav toho dne jako součásti dobršského kulturního léta trval téměř dvě hodiny, přesto podle ohlasů přítomných
čas zde takto strávený byl zajímavým i objevným zpestřením prázdninového odpoledne i samotného dobršského setkání
rodáků.
Poděkování patří všem, kteří jakkoli přiložili ruku k dílu a pomohli výstavy a jejich vernisáže uskutečnit. Jmenovat chci
především Květu Čulejovou, Věru Hodinovou, Viktorii Piskačovou a jejího syna Jana, Pavla Mráze a také mojí matku
Jarmilu Kramlovou, která návštěvníky během léta po galerii většinou provázela. Je zde listopad - další výstavní sezóna je
tak minulostí - už však se těšíme spolu s Vámi na tu další - tedy na shledanou v galerii Co Co v roce 2014!
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Projel celý svět, k natáčení svého filmu vybral Dobrš.
Petr Vachler natáčel svůj nový film na jihu Čech. Vachler pracoval v letních měsících v Dobrši na
Strakonicku na svém druhém celovečerním filmu. Bude mít název „Tajemství a smysl života“
a objeví se v něm Jan Budař, Barbora Seidlová, Andrea Kerestešová a Josef Polášek. V místním
kostele vznikala scéna zádušní mše. Petr Vachler jako rodák ze Strakonic místo dobře zná. „Miluji
Šumavu, protože je tajemná, dobrodružná a mystická. Dobrš mě zaujala tím, že tady není důraz na
utrpení Ježíše, ale oslavuje se zmrtvýchvstání. Projel jsem celý svět a ve většině kostelů je to naopak,"
komentuje. V kapli nedělali filmaři téměř žádné úpravy, pouze zde pověsili obrazy z křížové cesty.
Celovečerní dokumentární film otevírá jiný pohled na svět, na naše životy, a to jak v maličkostech,
tak i věcech zdánlivě velkých. Konzumní svět, který se opírá převážně o spotřebu, peníze a moc, jen
málokdy nabízí jiný pohled na podstatu života. Zmíněné ,,drogy" nás ovládají a stále nabízejí
nekonečný kolotoč emocí. Pohled na svět z jiného, pro mnohé tajemného úhlu, může být zajímavým
osvěžením mysli. „Tajemství a smysl života“ dorazí do českých kin nejdříve na podzim 2014.
Kniha „Pod hradem dobršským“. / Ondřej Fibicha Ivana Řandová
V sobotu 17. srpna byla u příležitosti setkání rodáků a přátel Dobrše představena nová kniha Ondřeje
Fibicha a Ivany Řandové s názvem „Pod hradem dobršským“. Nabízíme vám krátké představení
knihy od Ondřeje Fibicha: „Bývala pošumavská krajina plná kořenitého vyprávění, zasmušilých
vzpomínek i projevů lásky k domovu. Podivuhodní mužové a ženy nám zanechali desítky příběhů
o časech, kdy jste mohli za vsí potkat polednici, v lese divého muže a u rybníka hastrmanku. Kdy
noční louky ožívaly rejem světélek, ve studánkách bývala voda zázračná a o svatojánské noci jste
mohli zbohatnout nebo ztratit život skrze kouzla čarodějnic. Již dávno dovyprávěl z kazatelny páter
Ondřej de Waldt své mravoučné historky. Dudák Jan Racocha tu kdysi o černých hodinkách napínal
mládež strašidelnými bájemi. Do nebe odešel i Josef Křešnička rozesmávat andělské posluchačstvo.
Proto budiž pochváleny ruce, které pečlivě zaznamenaly lidové a historické pověsti z kraje pod
hradem dobršským. S dovolením našich předků jsem je sebral a podle své sbírky Prácheňský poklad
vypravuji dalším generacím.“
Knihu můžete zakoupit za 110 Kč v Dobrši v Galerii CoCo, Dobrš čp. 1 – zámek, dům čp. 32
na návsi nebo objednat v sekci „obchod“ na stránkách www.dobrs.cz.
Kniha „Zmizelé Pošumaví“. / Jan Lhoták a Jiří Novák
Kniha z edice Zmizelé Čechy nakladatelství Paseka seznamuje čtenáře slovem i obrazem
s kouzelným krajem Pošumaví. Kdo jede na Šumavu, míjí Pošumaví. A to doslova. Kouzelný kraj
leží ve stínu šumavských hor, ale i turistického zájmu. A přitom může mnohé nabídnout. K vidění tu
jsou horské oblasti i úrodnou nížiny Pootaví. Gotické i barokní kostelíky umně vkomponovala lidská
ruka do zvlněné krajiny mezi louky a pole, které obdělává zdejší lid již od středověku. Některé rody
jsou na svých statcích usazeny přes čtyři sta let. Pošumaví žije, není to skanzen. Tak pojeďte s námi
do Pošumaví. Fotografie zaznamenávají území od Čachrova na západě po řeku Volyňku na východě.
Severní hranici tvoří lokality Zavlekov, Nalžovské Hory, Katovice, jižní Kunkovice, Petrovice
u Sušice, Nezdice na Šumavě, Stachy, Zdíkov a Čkyně. Oblast je rozdělena do Klatovského,
Strakonického a Prachatického okresu. V knize naleznete i historickou fotografii Dobrše.
Vydalo v r. 2013 nakladatelství Paseka. Doporučená cena 289,- Kč.
Kniha "Poutní místa českobudějovické diecéze. Milostné obrazy, sochy a místa zvláštní
zbožnosti". / Jiří Černý
Sledovaná oblast se totiž zcela kryje s územím, vymezeným hranicemi českobudějovické diecéze
k roku 2012. Českobudějovická diecéze zahrnuje celkem deset vikariátů: České Budějovice-město,
České Budějovice-venkov, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Písek, Prachatice,
Strakonice, Sušice-Nepomuk a Tábor. Vikariáty Pelhřimov, Písek, Tábor a Sušice-Nepomuk
přesahují hranice Jihočeského kraje. Mezi poutními místy v knize naleznete i Dobrš. Ve vztahu
k poutním místům jsou uvedeny milostné obrazy a sochy, jejichž kopie jsou podchyceny
i v objektech, které nejsou poutní. Kromě poutních míst je zde opět věnována pozornost tzv. místům
zvláštní zbožnosti, drobným sakrálním objektům na území měst, obcí i v krajině, u nichž byla
pravidelně sloužena mše svatá nebo se konaly pobožnosti. Podobně jsou zmíněna místa se vztahem
k životu světce či osoby, zemřelé v pověsti svatosti, a rovněž lokality se zvláštní úctou k relikviím.
Vydalo v r.2013 nakladatelství Nová tiskárna v Pelhřimově. Doporučená cena 295,- Kč.

4

K

Y

.

.

T

E

L

E

G

R

A

F

I

C

K

Y

.

Projekt rozhledny a poutní cesty Šumavským Podlesím zaujal.
V pátek 15. 11. 2013 se v Česticích uskutečnila v rámci pravidelného zasedání starostů a starostek obcí, sdružených ve Svazku
obci Šumavského Podlesí, prezentace záměru výstavby rozhledny a poutní trasy. Předseda Svazku, čestický starosta Milan Žejdl
přivítal 14 starostů a starostek a také autorský tým ve složení I. Kraml, K. Čulejová, J. Pecka a J. Zemánek. V téměř hodinové
prezentaci byla postupně představena idea celého projektu, výběr místa, návrh rozhledny, možnost poutních tras a fenomén tzv.
„měkké“ turistiky a poutnictví.
Na samotné představení rozhledny, její
konstrukce oběma autory navázal J. Pecka,
když zmínil regionální projekty v oblasti
turismu , na kterých se ve velké míře
podílel (např. Via Nova) a po té nastínil
první pracovní variantu poutní trasy v délce
cca 55 km. Tuto trasu s pracovním názvem
„Podleská stezka“ nebo „Poutní cesta
Šumavským Podlesím“, alt. „Krajem pod
Rosinantou“ je možno absolvovat po
částech a lze ji rozdělit na 3 menší okruhy
s informačními centry
(I. Dobrš –
rozhledna nebo zámek,
II. Čestice –
zámek, úřad, III. Volyně - informační
středisko a muzeum ) – viz.obrázek. Ve
výchozích místech by se nechaly získat
mapy, prospekty, eventuelně razítka
do „Pasu Podleské stezky“ atd. Trasa by mapovala sakrální architekturu a památky, poutní místa, přírodní zajímavosti, rezervace
a také další technické či jiné zajímavosti. Následně J. Zemánek navázal na téma „putování krajinou a jejího poznávání „ v širším
kontextu, připomněl znovuoživší fenomén poutnictví a zmínil několik projektů, na kterých se podílel, např. Poutní cestu K.H.
Máchy nebo v regionu Šumavy pak cestu J. Váchala. Po té následovala diskuse, ve které např. starosta Volyně ing. V. Valhoda
záměr označil za zajímavý, podpořil jeho rozvíjení a zmínil současný stav ohledně možnosti jeho financování z fondů EU (nové
programové období od roku 2014). Čestický starosta M. Žejdl navrhl uskutečni další přípravný krok a sice navázat zpracováním
dalšího stupně dokumentace. Záměr se setkal s pozorností a i zájmem dalších přítomných a v hlasování získal jednoznačně
elementární podporu. Na základě toho bylo rozhodnuto pověřit autory návrhu rozhledny vypracováním dokumentace pro
územní rozhodnutí a získáním rozhodnutí samotného. Tato přípravná fáze by měla proběhnout přibližně do února roku 2014.
Po získání územního rozhodnutí bude podrobněji diskutován další postup. Dá se tedy říci, že první hmatatelný krok k realizaci
projektu poutní cesty a rozhledny jako prostředku poznávání regionu Svazek obcí Šumavského Podlesí ve shodě přítomných
jednoznačně učinil – a to lze jistě považovat za dobrou a pozitivní zprávu.
Josef Křešnička – kulturní večer v Českých Budějovicích a ve Volyni.
Nejprve v pondělí 29.dubna v literární kavárně „Měsíc ve dne“
v Českých Budějovicích a po té ještě v pátek 22. listopadu se uskutečnil
literární večer s názvem LITERÁRNÍ TŘEŠNIČKY PEPÍKA
KŘEŠNIČKY. Jednalo se o komponovaný vzpomínkový večer na Josefa
Křešničku (1939-1997), svérázného pošumavského pábitele, básníka
a divadelníka, regionálního novináře a vlastivědného pracovníka, krmiče
prasat v JZD Němčice a citlivého a tvrdohlavého člověka, který se před
režimem nehrbil. S básněmi a říkadly vystoupily děti ze Dřešína pod
vedením ing. Šaškové, mgr. Pomahačové a mgr. Voldřichové, dále děti
z čestické mateřské školy. S pohádkami, povídkami i fejetony přispěli
členové Čestického kulturního spolku a Sdružení pro obnovu Dobrše.
Jednotlivé části oddělily písničky v podání dětí s hudebním doprovodem
a pod vedením Jany Voldřichové. Součástí večerů byl i promítání snímků
z Podlesí a ilustrací Marcely Vichrové z knihy Pohádky ze Šumavského
Podlesí.
II. setkání rodáků a přátel Dobrše je minulostí.
V srpnovém odpolední, v sobotu sedmnáctého, téměř na den přesně po pěti letech se uskutečnilo na dobršské návsi před
historickou branou setkání rodáků, pamětníků a přátel Dobrše. Za pěkného letního si tak měli možnost popovídat o svých
osudech, zavzpomínat na školní léta ve zdejší škole především rodáci, kteří se dostavili v hojném počtu i se svými rodinami.
Nechyběli ani přátelé Dobrše, lidé z blízka i daleka, kterým toto místo učarovalo a rádi se sem vracejí. Odpoledne a večer, jež
moderovala Michaela Ditrichová, oživily nejen vernisáž výstav a křest knihy „Pod hradem dobršským“, ale i vystoupení Mladé
dudácké muziky a hudební skupiny z blízkých Malenic. Akce zdárně proběhla díky podpoře Obce Drážov, společnému úsilí a
pochopení většiny členů dobršského hasičského sboru a občanského sdružení a také dalších, nejen však místních obyvatel. Za
pět let – nebo dříve - zase na shledanou!

