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 Váţení a milí spoluobčané,  

 

 dostává se Vám do rukou první číslo našeho nového časopisu, občasníku. Občasníku proto, ţe bude vycházet 

nepravidelně 2-3 krát do roka. 

 Naše obec se zapojila do projektu Cesty venkova. Cílem projektu je vytvořit podmínky pro to, aby lidé 

v obcích začali vnímat místo,  kde ţijí, jako prostor, do kterého mohou, obrazně řečeno, vstoupit. Aby mohli svými 

názory přispívat k pozitivním změnám, aby se mohli a chtěli ve větší míře podílet na fungování obcí. Aby  ti 

z občanů, kteří mají zájem o krajinu, místní historii, kulturu, vzdělávání, šetrné hospodaření, práci s dětmi atd. 

mohli svůj zájem rozvinout ve prospěch obce, ve které ţijí a to v takové míře, na kterou odborně i časově stačí. 

 V projektu jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj čtyř programů. My jsme se rozhodli pro program Místní 

časopis. Věříme, ţe si časopis najde mezi občany své příznivce, ţe nebudou jen číst, ale ţe přijdou s příspěvky a 

nápady, o kterých si budou myslet, ţe by bylo dobré je zveřejnit. 

 Časopis bude mít dvanáct stránek a někdy vloţenou přílohu. Cílem je připomínat si historii, místa kolem nás, 

lidi, kteří zde ţili a ţijí a jejich zvyky. Dále by mělo být obsahem aktuální dění v obci a osadách. Ţijeme v nelehké 

době neustálých změn, kdy jsme neustále pod tlakem informací ze všech médií. Bohuţel většina těchto informací je 

negativní. A my  chceme naopak prostřednictvím tohoto časopisu připomenout krásu naší obce, našeho okolí, umě-

ní našich lidí a působit  pozitivně. Proto zde budou pravidelné rubriky o historii obce, kraji kde ţijeme, něco o 

ochraně ţivotního prostředí, o škole, o zajímavých zaměstnáních v obci a podobně. Časopis bude otevřený projekt, 

který se bude vyvíjet a budeme velmi rádi za jakoukoliv pomoc při jeho vytváření co se týká obsahu. Veškeré při-

pomínky a podněty můţete zasílat  elektronicky na e-mailové adresy starosta@dublovice.cz nebo 

obec@dublovice.cz. 

 Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem svým kolegyním a kolegům za pomoc při  tvorbě tohoto první-

ho čísla a Vám všem  chci popřát příjemné čtení.  

 

 

 

         Mgr. Jiří Janda, místostarosta obce   
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Nejstarší písemné záznamy o naší 

obci a vznik názvu Dublovice 

 Nejstarší písemné zmínky s názvy osady se da-

tují k rokům 1228 a 1232 z listin o darování části ves-

nice klášteru jeptišek benediktinek u sv. Jiří na Praţ-

ském hradě. Osada je v latinském textu jmenována 

Doudlebci. V převodu do dnešní řeči to znamená 

Doudlebští či Dublovští.  

Z tohoto původního názvu osady vyplývá, ţe byla 

zřejmě zaloţena slovanským lidem zvaným původně 

Dudlebci, dnes Doudlebiči, Doudlebové, pocházejí-

cím z jiţních Čech, na rozdíl od převáţné většiny  

okolních osad, nesoucích svoje jméno po osobě jejího 

zakladatele, starostovi či vladykovi. 

Původ názvu Dublovic však není jednoznačný, má 

nejméně dvě verze a nutno konstatovat, ţe pro ţádnou 

z nich historické podklady nejsou zcela spolehlivé. 

Česká země  po příchodu Slovanů, ukončené kolem 

roku 500 n.l.,   nebyla osídlena jednotným národem 

českým, ale řadou slovanských kmenů. Ve středu ze-

mě to byl kmen Čechů, na jiţním okraji kmen Dúdle-

bů - Doudlebů s hradištěm na řece Malši jiţně od čes-

kých Budějovic. Postupný sjednocovací proces jed-

notlivých kmenů pod nadvládu českých Přemyslovců, 

někdy dobrovolný, někdy aţ o tuhém boji, byl završen 

na celém českém území  27. a 28. září 995 vyvraţdě-

ním Slavníkovců Vršovci.  O Doudlebech historické 

prameny zcela mlčí. Převáţná část obyvatelstva v této 

době, nebo i dříve při pokoření Slavníkovci, opustila 

svoje kmenové území a rozptýlila se nebo byla odtud 

nuceně vystěhována. A tak Doudlebové, ať jiţ vlivem 

rozptýlení, nebo násilným přestěhováním přišli i do 

středního Povltaví a zaloţili tu dvě osady : větší 

Dublovice a menší Doublovičky. 

Podle druhé verze někteří historikové uvádí, ţe nelze 

spolehlivě stanovit, vzhledem k nedostatku historic-

kých pramenů, zda jihočeští Doudlebové byli skuteč-

ně slovanský kmen, nebo to byl spíše pouze název 

skupiny obyvatel ţijících v okolí hradu stejného jmé-

na. Pro tuto druhou moţnost svědčí i okolnost, ţe Pře-

myslovci při prosazování své nadvlády nad ostatními 

kmeny při sjednocování země tato kmenová hradiště 

likvidovali. A v případě Doudleb toto hradiště přetr-

valo ještě aţ do 12. století. Nepotkal ho tedy osud 

ostatních kmenových hradišť, protoţe jím nebylo. Dle 

této druhé verze jméno hradiště Doudleb pochází od 

skupiny Doudlebů, která při slovanském osídlování 

území Čech zaloţila nové osady dle svého jména ne-

jen u nás ve středním Povltaví ( naše Dublovice a 

blízké Doublovičky ), ale i v 

jiných  - Doudlevce na Plzeň-

sku, Doudlebce na Ţatecku a 

Doudleby nad Orlicí ve vý-

chodních Čechách. 

Pro Dublovice z toho vyplývá, 

ţe tedy snad byly zaloţeny 

Doudlebci či Doudlebany. A 

otázka, zda to byl slovanský 

kmen nebo pouze skupina slovanských obyvatel pů-

vodem z okolí hradu či hradiště stejného jména, zůstá-

vá otevřena pro budoucí badatele. 

 V dalším vývoji názvu Dublovic, docházelo pouze k 

malým změnám odpovídajícím vývoji řeči a pravopi-

su. Jsou to změny souhlásek b za  d a v za b, sa-

mohlásky i za e, vypuštěním spřeţky cz za c a nahra-

zením dvojitého w jednoduchým v. Některé tyto změ-

ny byly zapříčiněny přepisem názvu osady z latinské-

ho, případně německého textu. Časový vývoj názvu 

osady: 

 

 

 

 r. 1352 in. Dudlewecz -  v latinském textu 

Roţmberského kodexu marientálského 

 r. 1363 in Dudlebicz - v latinské listině arcibis-

kupa Arnoště z Pardubic 

 r. 1436 Dublowicze - v listině císaře Zikmunda 

 r. 1644 Dúblowicze - v popsání lidí osedlých 

panství chlumeckého 

 r. 1654 1666 Doublewicze - berní rula a její 

revize 

 r. 1713 1751 Dublowicze - Tereziánský katastr 

 r. 1839 Dublovice - stabilní katastr ( německy 

Dublowitz ) 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

Autor : Ing. Jaroslav Pinkas 

KRONIKA NAŠÍ OBCE 

http://fotoarchiv.cestyvenkova.cz/media.details.php?mediaID=OTExZjdkNDhlNTZkYw==
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Vltava - Zrození řeky    

 Vltava je osou našeho kraje, a tak od nepaměti 

určovala jeho ráz i ţivot zdejších obyvatel. Vznikla 

dřív, neţ sem přišli první lidé - to ale neznamená, ţe 

tu byla věčně. Její zrození provázely dramatické změ-

ny, jejichţ stopy uchovala paměť skal na říčních bře-

zích.   

Dnešní Vltava od pramene pod Černou horou na Šu-

mavě aţ po soutok s Labem měří 430 kilometrů 

(některé zdroje uvádějí 440 km) a největší část jejího 

toku  neomylně míří z jihu na sever. Moţná proto pře-

kvapí, ţe v době geologicky velmi nedávné tekla přes-

ně opačným směrem. A kraji, kterému se dnes podle 

ní říká Povltaví, se o jejích vodách mohlo jen zdát.   

V období třetihor, které skončilo před asi 2,5 miliony 

let, z dnešních Čech naposledy ustoupilo moře, a pře-

váţná část zdejší krajiny byla rovinatou souší. Na jihu 

se vytvořila dvě velká jezera, po nichţ zůstaly mohut-

né náplavy v oblasti současného Českobudějovicka a 

Třeboňska. Českobudějovické jezero vzniklo díky 

přírodní hrázi v místech, kde je dnes Čertova stěna u 

Vyššího Brodu a táhlo se od Budějovic k Sušici a 

Strakonicím. Jeho hloubka místy dosahovala aţ 100 

metrů. Protoţe vody, které se v něm shromaţďovaly, 

nemohly přes Čertovu stěnu na sever, musely odtékat 

na jih. V místech, kde je dnes střední Povltaví, tedy 

tou dobou bylo evropské rozvodí - střecha Evropy. 

Koncem třetihor se ale začala Šumava vlivem pod-

zemních sil zvedat a hráz Čertovy stěny povolila. Je-

zerní vody se vyvalily severním směrem a tak vznikla 

prvotní Vltava. Ale ani ta nezamířila rovnou na sever. 

Místo toho tekla od Roţmberku k jihovýchodu do 

míst, kde je dnes Rakousko a tam se vlévala do Duna-

je. Na severní straně dnešního středního Povltaví tekla 

jiná mohutná řeka, která mnohem později dostala jmé-

no Berounka. Její koryto tehdy mělo dost podobný 

průběh jako dneska - a některý z jejích jiţních přítoků 

se v průběhu věků pomalu prokousával na jih. Říká se 

tomu zpětná eroze: jak voda odnáší půdu a prohlubuje 

údolí, prameniště se zvolna posouvá proti proudu. Je 

moţné, ţe z jihu se vodám Berounky stejným způso-

bem vydal naproti některý přítok pravěké Vltavy. 

Zdvih pohraničních hor ale dál pokračoval a později 

vltavským vodám zabránil v cestě do Dunaje. Směr 

říčního toku se obrátil a nakonec "načepoval" přítok 

Berounky. Tak se narodila dnešní Vltava proudící z 

jihu na sever. To se stalo někdy před přibliţně dvěma 

miliony let. Přesto bychom tehdejší Vltavu ještě asi 

nepoznali. Tekla rovně téměř bez zákrut v poměrně 

ploché krajině přibliţně o 80 metrů výš neţ dnes. Te-

prve prudké klimatické změny, k nimţ docházelo bě-

hem čtvrtohor, vedly k mohutné erozi a tím i k po-

stupnému poklesnutí toku na dnešní úroveň. 

Kdo dal řece jméno? Vltavský tok tvořil přirozenou 

spojnici mezi od pravěku osídlenou úrodnou krajinou 

v Poohří a Polabí na severu a mezi nalezišti kovů 

(včetně zlata) na jihu země. Archeologické nálezy 

naznačují, ţe právě podél řeky začali lidé osidlovat 

poměrně nevlídnou a málo úrodnou krajinu středního 

Povltaví: kontrolovat zdejší stezky mohlo být lukra-

tivnější, neţ lovit nebo obdělávat půdu. Nejstarší pa-

mátky na soustavnější osídlení poříční oblasti pochází 

z období pozdního paleolitu (mladší doba kamenná 6 

aţ 11 tisíc let př. n. l.) z Novoknínska a z doby zvané 

eneolit (3. aţ 4. tisíciletí př. n. l.) z oblasti Sedlčan. 

Jak řece říkali nejstarší obyvatelé, nevíme. Dnešní 

jméno řeky, kterou čeští vlastenci povaţovali za sym-

bol země, pochází od Germánů, konkrétně ze slova 

"Wilth-awa" (prudká voda). Ještě i kronikář Kosmas 

řeku zmiňuje jako Wiltaua. Dnešní jméno v podobě 

Wltawa se začalo soustavně pouţívat aţ od 17. století. 

Paradoxně německé pojmenování řeky Moldau zase 

pochází z češtiny - poprvé se objevuje ve 13. století 

jako Moltaua. Samotná Vltava tak nejlépe symbolizu-

je prolínání kultur, které po ní přicházely, aby utváře-

ly podobu zdejšího prostoru.   

 

 

 

 

Autor : Jan A. Novák 

ŢIJEME V POVLTAVÍ 
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Skvost v našem kostele 

O tom, ţe je náš kostel Nejsvětější Trojice nádherný, 

snad nikdo nepochybuje. Bohuţel, však jeho chlouba - 

hodiny - nejdou. Vypravil jsem se za doprovodu man-

ţelky, pana Bílka a paní Lucie Nesnídalové z firmy 

Hainz  do věţe kostela, abychom zjistili příčinu. Fir-

mu Hainz, která se zabývá opravami věţních hodin jiţ 

několik generací, jsem objevil na internetu a doufal, 

ţe hodiny budou jejich. Můj předpoklad se díkybohu 

potvrdil a i paní Nesnídalová byla dojatá, ţe objevila 

hodiny, které vyrobili její předci. Poţádal jsem jí o 

informace o jejich firmě a také  o historii našich ho-

din.  

Stručná historie firmy L. HAINZ  

V srpnu 1813 se narodil Ludvík Hainz, který se pak 

vyučil hodinářem a otevřel si na Staroměstském ná-

městí hodinářský obchod na jaře roku 1836, bylo to 

v domě čp. 481, přímo proti orloji. Dobře se oţenil a 

jeho ţivnost vzkvétala, nechal si postavit nový dům, 

dole s prodejnou a s opravnou v nejvyšším patře. Poté 

vstoupil do politiky a v 60. letech 19 st.se významně 

zaslouţil o obnovu orloje, který po dlouhá léta a stale-

tí chátral. Od roku 1866 naše rodinná firma L. Hainz  

servisuje bez přestávky Staroměstský orloj. Zakladatel 

firmy zemřel roku 1873 a na jeho místo nastupuje je-

ho syn Ludvík vyučený hodinář ve Švýcarsku, kde 

získal kontakty a výhradní zastoupení  pro dovoz ho-

din. Pochopil, ţe jim nemůţe konkurovat a tak zavedl 

výrobu věţních hodin. Ročně vyráběli aţ 12 kusů věţ-

ních hodin a dodávali je do celého Rakouska-Uherska. 

Firmu vybavil na tehdejší dobu nemodernějšími stroji. 

Po jeho náhlé smrti firmu vedla jeho ţena Františka. 

Dalším pokračovatelem byl její syn Ludvík, který fir-

mu převzal roku 1901, rozšířil výrobu pouliční a začal 

dováţet píchačky a jiné typy hodin. Výrobu přesunul 

z domu na „Staromáku“ do Dlouhé ulice. Pro tak vel-

kou firmu byl jiţ dům v Dlouhé ulici malý a tak ne-

chal postavit na zelené louce moderní dvoupatrovou 

budovu v Holešovicích ( v tomto domě sídlí firma 

dodnes). Dům navrhl a nakreslil přímý příbuzný Hain-

zů pan Krajník. ( Dodnes je po něm pojmenována uli-

ce v Dobřichovicích, kde měli Hainzovi a celá rodina 

letní sídla.) Tady začal vyrábět spínačky, telefonní  

strojky, strojky k elektrickým hodinám, věţní hodiny, 

nástěnné hodiny. Při stých narozeninách měla firma 

50 zaměstnanců. Za druhé světové války se zde vyrá-

běly součástky pro německou armádu. Firmu potom 

vedl syn Ludvík (můj dědeček) a jeho bratr Miroslav 

se staral o obchod na Staroměstském náměstí. Oba 

bratři se vyučili ve Švýcarsku,  po válce se firma za-

slouţila o opravu poničeného orloje, který by jinak 

byl odsouzen k záhubě. V roce 1948 přišlo znárodnění 

firmy a obchodu a firma změnila jméno na Chrono-

technu později Elektročas a Pragotron. Vše s názvem 

Hainz bylo zlikvidováno a zapomenuto. Dědeček byl 

poslán do vězení a pak na práci do kamenolomu. Čas 

běţel dál a v roce 1993 nám firmu v rámci privatizace 

vrátili. Do firmy nastoupila dcera Blanka ( moje ma-

minka ), která firmu postavila zase na nohy a začala 

navazovat na její předešlou slávu. Získala kontrakt na 

Orloj a ostatní praţské hodiny a rozjela výrobu no-

vých věţních hodin, podle starých hainzovských plá-

nů a tradic. Jí patří lví podíl na tom, kde naše firma 

v současné době je. Od roku 2009 vede firmu další 

ţena Mariana ( dcera paní Blanky ) a navazuje tím 

dlouholetou rodinnou tradici. 

Mezi nejdůleţitější počiny firmy patří bezesporu ser-

vis Staroměstského orloje od roku 1866 aţ dodnes, 

firma od roku 1993 provedla dvě veliké rekonstrukce 

celého stroje v součinnosti s památkáři. Celý stroj byl 

rozebrán a zvonu sesazen na původní místo. V Praze 

servisujeme 70 věţních hodin, mezi ně patří i Rudol-

fínské hodiny v chrámu sv. Víta, které v současné do-

bě rekonstruujeme.  

V celé ČR máme desítky, troufám si tvrdit, stovky 

hodin, které stále chodí nebo čekají na náš zásah. Bo-

huţel se nám nedochovaly ţádné seznamy, kde všude 

naše hodiny jsou. Proto mě velice těší a jsem hrdá na 

to, kdyţ někde náhodou naše hodiny potkám. Jako 

třeba u Vás. 

 Firma vyráběla a vyrábí stroje jicí, půlové  a čtvrťo-

vé . Zcela typické jsou tvary ručiček, kterým se říká 

hainzovské lilie. Uţ z dálky je vidět, kdo je vyráběl a 

jaké hodiny se ukrývají ve věţi. Firma Hainz  měla 

KOSTEL V DUBLOVICÍCH 
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monopol na výrobu věţních hodin, i kdyţ zde byli i 

jiní výrobci jako Adamec z Čáslavi, nebo Krečmer.  

Pohled zezadu na číselníky hodin  

Ani jeden z nich však nepředhonil ve výrobě hodin 

firmu Hainz.  Konstrukci navrhl a vymyslel  konstruk-

tér pan Krajník, coţ byla další větev rodiny Hainzů. 

Vše tedy, jak se dnes říká, bylo doma. 

Váš stroj, který máte na kostele, je hodinový stroj 

čtvrťový, rok výroby cca 1900 (přesnější data se snad 

zjistí při demontáţi stroje, který je ve velice špatném 

technickém stavu) s kyvadlovým amantovým krokem. 

Rám stroje je litinový s rozpěrnými sloupky. Jsou zde 

dochovány původní rozvody na čtyři strany (které 

budou opět přenášet pohyb ze stroje na číselníky) a 

ručičkové strojky. Číselníky jsou také původní a je to 

na nich bohuţel vidět. Jsou černo bílé s římskými čís-

ly, v době jejich montáţe muselo být okolo věţe leše-

ní, ze kterého tam číselníky montovali. Hodiny odbí-

jely na dva zvony, které jsou umístěny pod hodinami. 

Bicí palice se nedochovaly, jsou tam pouze patrná 

místa jejich osazení. 

Rozvody do čtyř číselníků 

Samotný stroj byl před lety nevhodně upravován na 

elektrický nátah, kde  natahovací hřídele byly osazeny 

řetězovými koly bez ohledu na samotné soukolí, při 

této „ barbarské “ přestavbě byly ke stroji přidány mo-

tory na natahování. Tento způsob nátahu je nevhodný 

a hodinám nesvědčí. Dotyčný, který to vyrobil, vůbec 

nerespektoval historickou hodnotu, krásu stroje a tím 

stroj poničil.  

 

Při vyčištění stroje budou veškeré „dodělávky“ ze 

stroje odmontovány a budeme se snaţit dát stroj do 

původního stavu. Není zcela zřejmé, co všechno mu 

vlastně chybí. Stroj je na špatně přístupném místě a 

jeho prohlídka a přesnější technický popis je tím veli-

ce omezen. Více budeme vědět po demontáţi hodin z 

věţe. 

 

 

 

 

 

 

Takto budou vypadat zrekonstruované hodiny 

KOSTEL V DUBLOVICÍCH 
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 Stávající hodinový stroj ve věţi kostela                                                                      

Demontované číselníky a hodinový stroj                                           

 Text  a foto Ing.Mariana Nesnídalová, firma Hainz a JJ 

KOSTEL V DUBLOVICÍCH 



8 

  

Výrobce Panových fléten 

 Kdyţ jsem přemýšlel, o kterém řemesle nebo 

zaměstnání udělám rozhovor jako první, měl jsem 

hned jasno. Udělám rozhovor s výrobcem Panových 

fléten. V naší obci ţije skutečně výrobce  tohoto exo-

tického nástroje, pan  Ing. David Heger.  

Poţádal jsem ho o rozhovor a připravil si na něj něko-

lik záludných  otázek.   

Davide, můţeš mi na úvod krátce říci něco o sobě? 

Odkud pocházíš a co jsi vystudoval ? 

Narodil jsem se na Moravě, v Brně, kde jsem o prázd-

ninách strávil velkou část  svého mládí, ale s rodiči 

jsme bydleli v Praze. Vystudoval jsem VŠZ v Praze, 

obor fytotechnika. Po škole jsem nastoupil do Agentu-

ry ochrany přírody a krajiny ČR, kde jsem pracoval na 

geografických informačních systémech. Dnes se pou-

ţívá např. pro modelaci zátopových území.  

Jiţ na škole jsme však s kamarádem rozjeli náš první 

podnikatelský záměr. 

O co šlo ? 

Začali jsme sami vyrábět v té době v Čechách málo 

známý hudební nástroj Panovu flétnu. 

Jaké byly začátky? 

Největším problémem na začátku bylo sehnat kvalitní 

materiál - bambusové tyče pro hudební účely. 

Z jiného materiálu se flétna dělat nedá? 

Jsou výrobci, kteří vyrábí flétny ze soustruţeného dře-

va, v Latinské Americe se vyrábí z cukrové třtiny, 

jsou i výrobky ze skla a také  z plastu ( ty jsou dle Da-

vida „fuj“ = Made in China ). Z bambusu jsou však 

nejkvalitnější a mají největší tradici. 

 

 

Odkud Panova flétna vlastně pochází ? 

Nejstarší zmínky o nástroji pochází ze starověkého 

Řecka a váţe se k němu legenda o bohu Panovi, odtud 

název Panova flétna, a nymfě Syrinx. 

Jaké jsou druhy Panových fléten ? 

Pokud vím, existují v zásadě dva. První  druh je vlast-

ně národní nástroj Peru, Bolívie a druhý  je evropský. 

Nejvíce je rozšířen v Rumunsku a Švýcarsku. 

Ty vyrábíš ? 

Já vyrábím evropský typ. Ten je více profesionální a 

koncertní.   

Vrátím se k materiálu, ze kterého vyrábíš flétny, bam-

busu. Ten u nás neroste, odkud ho získáváš? 

V podstatě do současné doby flétny vyrábím z první 

zásilky, kterou jsme zakoupili s kamarádem na začát-

ku podnikání z Japonska. A nebyla to nikterak malá 

zásilka. Nejmenší mnoţství, které šlo objednat , bylo 

půl lodního kontejneru. 

Kolik bambusu se vlastně spotřebuje na jeden nástroj 

a jak dlouho jej vyrábíš? 

V průběhu výroby se spotřebuje asi deset tyčí dlou-

hých 160 cm. Pro kaţdý tón flétny je potřeba mít 

bambusovou tyč s jiným vnitřním průměrem. Co tón, 

to jedna píšťala. Nejhlubší tón je C1 a nejvyšší Fis 4. 

Výroba jedné flétny je od jednoho týdne do čtrnácti 

dní. 

To musíš mít při ladění flétny geniální sluch ? 

Aţ tak geniální mít nemusím, je však potřeba mít cit 

pro zabarvení  tónu. K správnému naladění pouţívám 

elektronickou ladičku. Vyrábím 7 typů fléten od škol-

ních po profesionální.. Dvanácti, devatenácti, třiadva-

ceti a osmadvaceti tónovou.  

 

ZAJÍMAVÁ ŘEMESLA V NAŠÍ OBCI 
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Dají se Tvoje flétny ladit ? 

Dají se snadno přelaďovat a to mé flétny odlišuje od 

ostatních výrobců. Ti totiţ ladí flétny klasickým způ-

sobem a to tak, ţe uhnětou kuličku z vosku, kterou 

vloţí do tubusu z bambusu, sníţí výšku sloupce  a tím 

zvýší tón. Problém nastává, kdyţ potřebují tón sníţit, 

coţ se provádí velice obtíţně vyškrabáváním vosku z 

tubusu. U mých fléten se ladí pouhým posunováním 

gumových zátek nahoru a dolů. 

Jaká se provádí povrchová úprava fléten ? 

Na povrchovou úpravu se klade u všech fléten velký 

důraz. Nejlepší flétny se lakují  tzv. šelakováním, coţ 

je velmi stará technika. Šelak je vlastně  pryskyřice, 

která se rozpustí v lihu a touto zlatavou tekutinou se 

nástroj velmi pracně leští. Při výrobě flétny to zabere   

podstatnou část času. 

Kolik je v ČR výrobců Panových fléten ? 

Pokud vím, tak jsem v Česku i na Slovensku jediný 

výrobce. Můţu říct, ţe ve světě vůbec je asi dvacet 

větších výrobců fléten, kteří se navzájem velmi dobře 

znají. 

Takţe i ty vyváţíš do celého světa ? 

Ano, podařilo se mi flétny vyvézt do více jak 35 zemí 

světa. Nejdále do Jiţní a Severní Ameriky, do Austrá-

lie, Japonska a na Nový Zéland. Ale čeho si nejvíce 

váţím je to, ţe jedna z mých profesionálních Pano-

vých fléten odehrála na Broadwayi v muzikálu Lví 

král jiţ 3300 představení a stále výborně hraje. 

Kdo v Čechách hraje na tvoje nástroje ? 

Tak v první řadě multiinstrumentalista Jiří Stivín, kte-

rý byl i prvním profesionálním muzikantem, který 

moji flétnu otestoval a nešetřil chválou. Dále ji pouţí-

vá několik folkových kapel a několik divadel při před-

staveních. 

Dá se výrobou fléten uţivit ? 

Jak kdy. Ne však s rodinou a hypotékou. Proto se kro-

mě výroby Panových fléten věnuji konceptuální foto-

grafii. 

Co si pod tím mají čtenáři představit ? 

Je to vlastně stylizovaná, naaranţovaná fotografie, 

kde se odehrává nějaký malý osobní příběh. A ten 

příběh je vţdy zasazen do krajiny Dublovicka.  

V tom vidíš větší budoucnost ? 

Baví mě to a bude-li mi štěstěna nakloněna, tak se tím 

jednou i uţivím. 

Koho si v ţivotě nejvíc váţíš ? 

Nejvíc si váţím lidí, kteří dokáţou jít svojí vlastní 

cestou, i kdyţ okolnosti jim nejsou vţdy příznivé. 

Tvůj oblíbený film a kniha ? 

Oblíbená kniha je Tichá dohoda od Elii Kazana a z 

filmů starší české komedie s chytrým humorem jako 

například Světáci. 

Tvoje ţivotní krédo ? 

Mám vţdy radost, kdyţ moje flétny a fotografie dělají 

radost druhým. Z citátů mám rád ten od brazilského 

spisovatele Paola Coelha: „ Ţivot je nakloněn tomu, 

kdo proţívá svůj osobní příběh“. 

Davide, děkuji Ti za Tvé odpovědi. O konceptuální 

fotografii si doufám popovídáme v některých dalších 

číslech. 

Ukázka konceptuální fotografie D. Hegera.                      

 

               

    Text a foto: JJ a D. Heger 

ZAJÍMAVÁ ŘEMESLA V NAŠÍ OBCI 
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Kam směřuje naše škola 

 Základní škola v Dublovicích je neúplnou ven-

kovskou školou s ročníky 1. stupně. Od 1.1.2003 byla 

spojena s mateřskou školou a školní jídelnou do jed-

noho právního subjektu pod názvem Základní škola a 

Mateřská škola Dublovice, okres Příbram.  

Má velmi výhodnou polohu, nachází se v klidném 

prostředí na kraji vesnice. Je tvořena 4 třídami s 5 po-

stupnými ročníky a v posledních letech vzdělává mezi 

50 aţ 60 ţáky. Niţší počet ţáků v jednotlivých třídách 

umoţňuje učitelům více vyuţívat individuální přístup 

k ţákům.  

Škola je dopravně dostupná autobusovým spojením. 

Školu navštěvují ţáci nejen z Dublovic, ale i 

z okolních vesnic (Zvírotice, Líchovy, Chramosty, 

Hrachov, Třebnice). 

Technický stav budovy byl dlouhodobě ve špatném 

stavu. Aţ v loňském roce z prostředků zřizovatele 

školy (Obec Dublovice) byla financována rekonstruk-

ce stávajícího soc. zařízení, přístavba nového soc. za-

řízení a nové úklidové místnosti a to na obou patrech. 

Vše bylo dokončeno v červnu 2012. 

Během hlavních prázdnin a měsíce září 2012 se zre-

konstruovala stávající kotelna. Jsou zde 2 nové kotle 

na pevná paliva s ekologickým vytápěním. 

O letošních hlavních prázdninách proběhla další velká 

akce a to výměna oken a venkovních dveří v celém 

objektu, oprava a vymalování všech prostor a to vše 

opět z prostředků zřizovatele. 

Na příští rok se plánuje zateplení a fasáda na obou 

budovách. 

Učebny jsou vybaveny výškově stavitelnými lavicemi 

a ţidlemi. Ve všech třídách jsou nové keramicko-

magnetické tabule na popis křídou a fixem. Máme 

odbornou učebnu s 8 počítači, fungující počítačovou 

síť s přístupem na internet pro ţáky i učitele. Součástí 

je i ţákovská knihovna a nechybí televize s videem a 

DVD. Tuto učebnu vyuţívají ţáci nejen při výuce, ale 

i o přestávkách, při krouţcích a má ji k dispozici i 

školní druţina. Další vybavení novými 2 interaktivní-

mi tabulemi, dataprojektory, 8 počítači pro ţáky a no-

tebooky pro učitele s přístupem na internet proběhlo 

v prosinci 2011. Finanční prostředky jsme získali z 

projektu EU peníze školám. 

Z projektu Aktivní občánek, do kterého jsme se zapo-

jili v loňském školním roce, máme další 3 nové note-

booky pro děti, fotoaparáty, GPS navigaci pro pěší 

chůzi, dalekohledy a další materiální vybavení.  

Letos začínáme pracovat v projektu WOSA a jiţ nyní 

získáváme další techniku, 20 nových notebooků. 

V přízemí slouţí ţákům šatna s uzamykatelnými 

skříňkami a je zde bezbariérový přístup do školy. 

Je také k dispozici venkovní školní hřiště, které je 

v areálu školy, ale chceme z něj vytvořit přírodní 

učebnu a prostor u školy zrekonstruovat. Byl vypraco-

ván projekt na novou školní zahradu, jako učebnu 

v přírodě pod názvem Učíme se v přírodě – Dublovi-

ce.  

 

Děti při divadelním představení Broučci 

 

Projekt byl podán s ţádostí o grant z Revolvingového 

fondu MŢP na podporu udrţitelného rozvoje. Byli 

jsme úspěšní a v letošním roce se projekt zrealizuje.   

Školní druţina má k dispozici vlastní učebnu 

s přilehlou malou tělocvičnou.  

V keramické dílně, která byla otevřena na podzim 

roku 2003, dvě lektorky vedou krouţky keramiky pro 

děti a kurzy keramiky pro dospělé.  

Součástí je také mateřská škola s 2 třídami, místností 

na hraní, která zároveň slouţí 

k odpolednímu odpočinku dětí a je zde také vlastní 

jídelna.  

Kapacita MŠ je 50 dětí a nyní máme plný stav. 

V jedné třídě je počítač s přístupem na internet, který 

mohou vyuţívat jak paní učitelky, tak děti.      

                                                                                           

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V DUBLOVICÍCH 
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Díky sponzorským darům se mohla nově vybavit za-

hrada a zakoupit nový nábytek do MŠ. Plánujeme dal-

ší doplnění zahrady a to především o přírodní prvky, 

pokud se nám podaří získat další finanční prostředky.. 

Zatím jsme pořizovali nové vybavení do MŠ buď 

z ušetřených peněz na provoz, nebo ze sponzorských 

darů, ale letos nové vybavení do jedné třídy bude fi-

nancovat zřizovatel ze svého rozpočtu. Další součástí 

školy je školní kuchyně, tedy všechny děti i zaměst-

nanci školy mají moţnost se stravovat. Rekonstrukce 

těchto prostor proběhla v roce 2005 také z prostředků 

zřizovatele. Vaří se také pro cizí strávníky v doplňko-

vé činnosti.  

Škola je propojena s mateřskou školou a se sportovní 

halou, kterou navštěvují ţáci s učiteli při hodinách 

TV, při sportovním krouţku či jiných volnočasových 

aktivitách. Vyuţíváme ji také pro společná vystoupení 

(Vánoční besídka, Svatý Martin, divadelní představení 

atd.). Organizujeme mimoškolní činnost, jako jsou 

zájmové krouţky či odpolední akce pro rodiče 

s dětmi, které jsou velmi oblíbené. Ať je to Drakiáda, 

Martinské slavnosti, Vánoční besídka, Dětský karne-

val nebo divadelní vystoupení našeho divadelního 

krouţku. Propojuje se tak předškolní vzdělávání a vý-

chova se školním, dále s provozem školní druţiny a 

odpoledními volnočasovými aktivitami. Vytváříme 

společná setkání, projekty nebo jiţ zmíněné akce pro 

rodiče, kterých se většina rodičů zúčastňuje. S rodiči 

spolupracujeme také prostřednictvím informativních 

schůzek, informačních letáků, pořádáme dny otevře-

ných dveří. 

Základním cílem je vést školu tak, aby obstála v kon-

kurenci okolních vzdělávacích zařízení a svou kvali-

tou si získávala přízeň a důvěru ţáků, rodičů i veřej-

nosti. Dále je cílem respektovat specifické potřeby 

ţáků, klást důraz na rozvoj důleţitých ţivotních do-

vedností tzv. klíčových kompetencí, udrţovat a pod-

porovat profesní rozvoj všech pedagogů. Spolupraco-

vat se zřizovatelem, co nejvíce otevřít školu rodičům a 

veřejnosti. Usilovat o to, aby si děti, ţáci, učitelé i 

ostatní zaměstnanci a rodiče byli partnery.  

Máme zájem na tom, aby celá škola se všemi součást-

mi byla otevřeným místem, měla jasně nastavené pro-

cesy, vytvářela bezpečné a pozitivní prostředí pro děti, 

ţáky i zaměstnance. Dosáhnout toho můţeme jen dob-

rou komunikací a úzkou spoluprací všech zúčastně-

ných –  ţáků, zaměstnanců, rodičů a zřizovatele. 

   Obec Dublovice podporuje dění ve škole, velmi jí 

pomáhá a má zájem na tom, aby se škola v obci udr-

ţela.  

Výměna oken ve škole 

Dětské hřiště na zahradě školy 

Děti během „Čarodějnického dne“ 

 

 

 

                                     Text a foto: Věra Burianová  

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V DUBLOVICÍCH 
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