
ochotnický divadelní spolekz Dobré, 7935

Pěvecké sdružení, založené roku 7924, spolu s kapelou

osada Dobró v předvólečných časech

osídIenci šumavské osody
Guthausen (nyní Dobro) byIizpo-
čótku všichni dřevaři, smluvně za.
vózoní kontraktem s vrchností
k těžbě dřeva. MěIi svó hospo.
dóřství. PoIe, kteró dóvala více
kamenÍ než úiady, Iouky se
seníky, které poskytavaIy píci
pro ďobfiek. Domy, které si dře-
vqři sami postavili, se nestaly
ieiich vlastnictvím, spíše byly
určitým druhem dědičného nó.
jemního próva. Když nemohli
splnit padmínky kontroktu, ne-
bo nedadržeti uiednóní peněž.
ních dóvek nebo roboý, mohIo
být užívóní zrušena.
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Mateřskó škola sídlila v čp. 29



Současnó Dobró ie oblíbeným místem eholupúřů i turistů

t íobdobí po zrušení roboty se v obci

\ / pocar rozvíjet čitý spotečens|<ý Život,

Y o čemž svědčí ja|< množství rŮzných

spol|<ů a sdružení, ta|< i hojná účast v nich.
V roce 19ro dosáhta ves maxima 56r oby-

vatet bydtících v 6o domech.
Nejstarší spo[e|< byl ,'Freiwiltige Feuer-

wehr Guthausen.. (Dobrovotní hasiči Gut-
hausen), jehož stanovy pocházeií z ro|<u

1893. Prvním předsedou byt pan Hulan a je-

ho zástupcem byt pan Webinger. V roce
r9r9 měl spotek iiž 66 čtenů. Byla postave-

na hasičs|<á zbroinice.
Dobrovotní hasiči měti své opodstatně.

ní, kdyŽ uvážíme, že nebyty zvláštností za-

zděné dřevěné stropní pova[y v |<omínech,

nebo v komínových sopouchách vedených
ve zdivu. Dřevěné konstru|<ce staveb a šin-
detová |<rytina střech rizika požárů značně
zvyšovaly' PřestoŽe již tehdy ptatity přísné
předpisy protipožární ochrany a jeiich
dodržování bylo kontrolováno v období
výstavby domů a i později, |< požárům do-
cházelo často.

o tom, že chov včelstev měl ve vsi dlou-
holetou tradici a vážnost. svědčí ustavení
spotku včelařů v roce r9o8 zapsaného pod

názvem,,Deutscher Bienenwirtschaftlicher
Centralverein for BÓhmen Sektionn Gut.
hausen und Umgebung Nr. 176.. (Němec|<ý

ústřední včelařský spole|< pro čes|<ou sekci
Guthausen a okolí č. tl6), jehož předse.

dou byt v době založení pan Franz Lang.

Datším spolkem by[a ,,ortsgruppe des
Deutschen BÓhmerwatdbundes Gruppe..
(Místní skupina němec|<ého šumavského
spolku). Předsedou byl Josef Breit. Spo-
tek byt zatožen V roce r9z3 a mět roo č[e-

nů' Tomu předcházeta,,Bundesgruppe

Guthausen des Deutschen BÓhmerwald.
bundes.. (Spot|<ová s|<upina Guthausen ně-

meckého šumavs|<ého spol|<u), za|ožená
v roce 1904.

Z hledis|<a veli|<osti svého členstva' i ji.
nak byla na Dobré významná ,,ortsgruppe
des Deutschen Kulturverbandes (Místní
s|<upina němec|<ého |<ulturního spotku)'
zapsaná na o|<resním úřadě v Prachaticích
V roce 1920. V té době měla místní skupina
loz členů, o dva ro|<y později iiž r35. |(ut-

turní život byt tehdy ve vsi veImi a|<tivní,

existovaI zde ochotnic|<ý divadetní spo[e|<,

vet|<ý pěvec|<ý sbor, |<terý byl organizován
v samostatném spolku, dále místní |<ape[a,

|<terá byla vyhledávaná a oblíbená po celém
okotí. V roce 7924 bylo založeno pěvec|<é

sdruŽení (Gesangverein)' iehoŽ prvním
předsedou byl Franz Ran|<t' pozdě|i .|ohann
Tahedt. Toto sdružení měto 43 čtenů.

5amo5tatnou skupinu spot|<ů a shro-
máŽdění tvořity ty, které zastávaly různé
zájmy svého čtensiva. Byto to odborové
členství v,,Deutsche Arbeitergewer|<-
schaft.. (Německá' odborová organizace),

Iehož centrála měla sídlo v Jablonci nad
Nisou a jehož poboč|<a byla v osadě zalo-
žena v roce 1936. Současně zde existovala

,,Ortsgruppe des Gewerl<schaftsverbandes
Deutsh. Arbeiter in Guthausen,. (Místní
s|<upina odborového svazu německých
pracovníků v Guthausenu). V roce r9z7
byla založena ,,ortsgruppe Guthausen des
Zentralverbandes der Deutschen Klein-
baueren und Háus[er in der čSR.. (Místní
skupina Guthausen ústředního svazu
němec|<ých matorolníků a domkářů v Čsn).
od roku t936 zde působit ,,Verein
Deutschtschler Vieziichter in Guthausen"

(Spote|< němec|<ých chovate[ů dobyt|<a
v Guthausenu) a,,Viehzuchtverein der
Háusler in Guthausen.. (Dobyt|<ářs|<ý spo-
le|< dom|<ářů v Guthausenu), založený v ro.
ce t936.

Své uo[atnění našla i různá řemes[a
a stuŽby. Y roce t9z7 byty v obci dva hos.
tince, jeden Grab[ové Marie (viz Vítaný
host č. llzot) s hostinskými po|<oji'
a druhý Webingerové Barbary. Prodejnu
tabáku měl v čís[e ró Breit Johann, |<terý se
rovněž zabývat výrobou dýme|<. Franz
Fischer mě[ obchod se lnem. Ve vsi byto
povoznictví, 3 obchody se smíšeným zbo-
žím, v čísle 54 byt |<re|čí Kindermann, výro-
bou lopat se zabývaI v čísle z pan Plach.
Na začátku vsi klapal mlýn s čístem popis-
ným r, mlynářem byl Alois Schulz. Ja|<o ie-
diné budovy stojící po pravé straně cesty
v západní a střední části obce státa hasič-
s|<á zbro|nice a národní š|<ola. V domě
č. z9 byla mateřs|<á škola pro cca z5 dětí.

Přes starosti, jak uživit rodiny, často s de.
seti i více dětmi a navíc s výměn|<áři' si tito
prací sedření lidé dokázati najít čas na
spotkoý a společens|<ý život. Přivydětávati
si, ia|< jen mohli, především výrobou věcí ze
dřeva, obchodovali, poskytovali ubytování
turistům, za|<tádati spo[|<y, hrá[i v |<apete

známé po celém o|<o[í, zpíva[i v pěveckém

souboru, proměňovali se v herce, hájiti své
záimy ve spolcích, opravova[i a přistavovali
své domy, vychovávali kopy dětí a posíla[i
je do š|<ot|<y a do š|<ol, pečova[i o výměn.
káře. Scházeli se spo[ečně na tancovaČ-
|<ách, poutích, procesích, v |<ostelích, prostě

dětali vše proto, aby se nesta[i pouhými
roboty, ate lidmi se vším, co k nim patří.

a Pavel Liška 
l


