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Vážení občané,  

Vrcholí advent a s tím spojené přípravy na vánoční svátky a závěr roku. Přichází období bilanco-

vání a hodnocení uplynulého času. Zamyšlení nad tím, co se podařilo nebo naopak nepovedlo, pro-

běhne myšlenkami téměř každého člověka. Zastavme se na chvíli nad následujícími řádky, ohléd-

něme se za děním v obci, zamysleme se nad tím, co můžeme udělat lépe a přispět tak k lepšímu 

životu v obci. 

Dovolte mně, abych využil prostoru, který mně byl poskytnut v tomto čísle Zpravodaje, a popřál 

Vám všem krásné pohodové Vánoce, hodně dárků pod stromečkem a do Nového roku zejména pev-

né zdraví a spokojený rodinný život. 

Ing. Pavel Prosr, starosta  

Ohlédnutí za uplynulým rokem

 Zastupitelstvo obce pověřilo ing. arch. Petra 

Vávru zpracováním podkladů pro stavební po-

volení na realizaci místních komunikací a tech-

nické infrastruktury v lokalitě určené pro vý-

stavbu rodinných domků ve Velharticích. 

 Došlo k realizaci záměru opravy kaple sv. 

Antonína Paduánského v Chotěšově. Oprava 

byla dokončena v závěru letošního roku.  

 Zastupitelstvo schválilo pořízení změny č. 1 

územního plánu Obce Velhartice. V současné 

době je schváleno zadání změny, s nímž se mo-

hou občané seznámit na internetových strán-

kách obce. 

 Proběhla oprava opěrné zdi pod kulturním 

domem ve Velharticích. Opravu realizovala fir-

ma Koramex Klatovy. 

 Vítězem výběrového řízení na realizaci in-

frastruktury v lokalitě Z4, Z5 – v místě výstav-

by rodinných domků se stala firma VAK Klatovy. 

 Byly zpracovány hydrogeologické posudky na 

zdroje pitné vody v Chotěšově, H. M. Boží a ve 

Velharticích. V těchto lokalitách byly realizovány 

vrty.  

Po provedených podrobných rozborech vody byl 

bohužel ve velhartickém vrtu zjištěn nadměrný 

výskyt arzenu, manganu a železa. Situaci bude 

nutno řešit buď úpravnou vody nebo novým 

zdrojem v jiné lokalitě, což je ale spojeno 

s vybudováním nového výtlačného řadu.  

 Z důvodu přetrvávajícího nedostatku vody ve 

velhartických zdrojích obec pořídila nerezovou 

cisternu, kterou je v současné době navážena 

voda z vlastních zdrojů do vodojemu Velhartice. 

 Obci byla přislíbena dotace na pořízení štěp-

kovače a příkopové sekačky ze Státního země-

dělského intervenčního fondu. 

 Fy Rynostav Sušice opravila střechu Bulčí-

kovny  

 Na Zahálce byla osazena nová autobusová 

zastávka dodavatelem  ZOD Hlavňovice. 

 Byla realizována výměna osvětlení ve velhar-

tické tělocvičně. 

 Pro zkvalitnění péče o zeleň byl zakoupen 

malotraktor na sečení větších ploch a pořízen 

nový přívěs za osobní auto na převoz malotrak-

toru. 

 

Braníčkov, Drouhaveč, Hory Matky Boží, Chotěšov, Jarkovice, Konín, 

Nemilkov, Radvanice, Stojanovice, Tvrdoslav, Velhartice, 
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Výsledek hospodaření obce za rok 2014 

Náklady celkem  16 814 718,78 Kč 

Výnosy celkem  18 172 567,32 Kč 

Výsledek hospodaření před zdaněním 

 2 482 748,54 Kč 

 Byl ustaven osadní výbor Velhartice. 

ZŠ a MŠ Velhartice obdržela grant na 10 

denní zájezd do Anglie pro 30 dětí. 

 Byly realizovány zábrany okolo nově vysaze-

ných stromků na náměstí ve Velharticích. 

 Byla opravena cesta ke hřbitovu, položen 

nový povrch. 

 Obci byla schválena dotace na opravu sociál-

ního zařízení v Kulturním domě ve Velharticích. 

Oprava bude zahájena po skončení plesové se-

zony. 

 Dne 26. 10. 2015 vznikla zápisem do ob-

chodního rejstříku Pošumavská odpadová, s.r.o. 

Jejími zakladateli jsou města Klatovy a Sušice a 

byla založena za účelem poskytování veřejných 

služeb v oblasti odpadů a nakládání s odpady a 

to zejména svým společníkům – obcím, měs-

tům a městysům. Obce v regionu v současné 

době zvažují možnost vstupu do této společnos-

ti. Rozhodujícím ukazatelem při rozhodování 

bude cena a kvalita poskytované služby. Roz-

hodování o přístupu Obce Velhartice bude pod-

míněno zmíněnými ukazateli a bude probíhat v 

průběhu r. 2016. 

 Byla schválena Místní rozvojová strategie 

Obce Velhartice na období r. 2016 – 2022. Jde 

o otevřený dokument, jehož cílem je formulovat 

soubor priorit, specifických cílů, opatření a akti-

vit, které budou moci usměrňovat rozvoj celé 

obce. 

Hej mistře….

V letošním roce uplynulo 250 let od narození 

známého českého 

hudebníka a skladate-

le, Jakuba Jana Ryby. 

Narodil se 26. 10. 

1765 v Přešticích, v 

rodině kantora a vý-

borného muzikanta. 

Pokřtěn byl jako Ja-

kub Šimon a od nej-

útlejšího dětství se 

velmi živě zajímal o 

hudbu. Jeho otec pů-

sobil jako přeštický, 

později nepomucký 

varhaník, komponoval a vyučoval hře na klavír 

a housle.  

Devítiletý Jakub zpíval v nepomuckém kos-

telním sboru druhý alt a hrál velice dobře nejen 

na housle a klavír, ale i na violoncello. První 

skladbu – hymnus „Salve“ napsal již v osmi 

letech, ale jeho otec dílo před uvedením upravil 

a zkrátil, takže při provedení hymnu jeho dět-

ský autor, jak sám napsal: „…necítil pražádnou 

radost“ a dlouho po té psal jen drobné skladbič-

ky pro klavír.   

V patnácti letech nastoupil na piaristické 

/církevní/ gymnázium v Praze, kde svým hu-

debním nadáním brzo zaujal představené. Po 

ukončení gymnázia chtěl Jakub dále studovat 

filozofii nebo se stát knězem. Zde také vznikly 

jeho dochované a dodnes hrané skladby. I když 

rozhodně neměl peněz nazbyt, často navštěvo-

val nejrůznější hudební a operní představení. 

Tak měl možnost slyšet hudbu tehdy všeobecně 

uznávaných italských skladatelů, ale také díla 

Haydna, Myslivečka a zejména Mozarta.  

V roce 1784 jej otec vyzval, aby ukončil svá 

gymnazijní studia a ucházel se o učitelské místo 

v Nepomuku. Jakub proto absolvoval učitelský 

kurz a vrátil se domů. Tím vzaly za své jeho 

naděje na pražskou uměleckou dráhu. Po dvou 

letech v Nepomuku nastoupil jako učitelský 

pomocník v Mníšku pod Brdy. Tři roky na to 

přijímá učitelské místo v Rožmitálu pod Třemší-

nem.  Zde také složil své nejznámější a nejhra-

nější dílo „Českou mši vánoční“, označovanou 

často podle prvního verše „Hej, mistře…“  

Dílo Ryba nacvičil s žáky různého věku, je-

jich rodiči a rožmitálskými muzikanty. Poprvé 

bylo uvedeno o vánocích 1796. Úspěch byl veli-

ký. Dílo je totiž přímo předurčeno k provozování 

na kůrech venkovských kostelů pro nejširší li-

dové vrstvy. Už skutečnost, že text zpěvů, in-

spirovaný Lukášovým evangeliem, byl napsán 

česky, takže mu každý i negramotný posluchač 

rozuměl, byla jeho obrovskou devizou. K úspě-

chu přispěla i skutečnost, že melodie Ryba po-

sadil do přijatelných tónin a dílo jako celek tak 

nemá znaky technicky náročného operního zpě-

vu. Celá mše je prostoupena lidovou melodikou 

s prostými motivy, které si posluchač velice 

snadno pamatuje. Proto Rybova vánoční mše 

„Hej, mistře…“ dokáže zaujmout posluchače i 

dvě stě let po svém vzniku.  
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I když dílo nebylo původně určeno k provo-

zování profesionálními hudebníky, je jimi často 

hráno. Zvukové záznamy provedení mše byly 

mnohokrát vydány na LP, CD i DVD a to nejen v 

Čechách.   

O letošních vánocích zazní nejznámější Ry-

bovo dílo i ve velhartickém kostele. Bude to 

26. 12. ve 14:30 hod. a provede jej Železno-

rudský smíšený sbor s dirigentem Martinem 

Červenkou, sólisty a orchestrem. Vystoupení 

sboru bude jako již tradičně benefiční. Vybrané 

vstupné sbor věnuje na opravu velhartického 

kostela sv. Maří Magdalény. 

Milovníci živých hudebních vystoupení, pro 

které není problém usínat o trochu později, mají 

možnost na Štědrý den při velhartické „Půlnoč-

ní“ vyslechnout další českou lidovou mši, a to 

„Pastýřskou mši“ op. 54 Františka Laštůvky 

/vlastním jménem Františka Vítkovského, 1906 

– 1971/, uznávaného hudebního pedagoga a 

skladatele. Dílo plné radostně-vánočních i pros-

tých lidových melodií, umně aranžovaných a 

spojených do kompaktního hudebního celku 

určitě zaujme a osloví i náročnější posluchače. 

Jan Löffelmann

Informace kulturní komise

 

Vážení přátelé, 

konec roku znamená pro každého z nás ohlédnutí se zpět, posouzení všech událostí, které jsme v 

celém roce zažili a poučení s lepším vykročením do dalšího nového roku. 

Dovolte i mě, abych toto posouzení udělala ve vztahu k práci Kulturní komise a zároveň Vám při-

pomněla co se dělo na jednotlivých akcích. 

Kulturní komise byla zřízena dne 17. 3. 2015 usnesením rady č. 34, původně měla 15 členů, ale 

její počet se rychle zúžil na 10 členů. 

Dne 28. 3. 2015 proběhl za účasti členů kulturní komise úklid náměstí včetně výzdoby na veliko-

noční svátky. Po provedeném úklidu byly ozdobeny stromy na náměstí a keře u kostela stužkami a 

vajíčky. Akce se zúčastnilo 8 členů kulturní komise. Dále byl proveden úklid prostranství u prodejny 

potravin a autobusové zastávky. 

Další akce se uskutečnila dne 11. 4. 2015, kdy členové kulturní komise zabezpečili dětskou dílnič-

ku při akci „Jarní bazárek.“ 

 
První větší akce v režii naší Kulturní komise 

se uskutečnila v pátek 29. května v rámci 

celostátní akce "NOC KOSTELŮ". Po obvyklé mši, 

tedy od 19 hodin, v místním kostele proběhl 

bohatý program, ve kterém vystoupili (M. 

Volfová se sborem základní školy, kytarista 

Martin Cába a jeho kolegyně flétnistka Eliška 

Bošková, během večera zaznělo slovo o historii 

kostela, čtení povídek Maxe Kašparů, rozhovor s 

panem Karlem Tittlem, a na závěr Věra 

Vogeltanzová zahrála na housle. 

Dne 7. června jsme společně pořádali se sbo-

rem dobrovolných hasičů na fotbalovém hřišti 

Den dětí. Pro děti byly připravené soutěžní disciplíny různých dovedností a vědomostí, které 

s nadšením plnily, získávaly body (razítka) na kartičku a při vyhlášení dostaly zasloužené odmě-

ny. Program byl zpestřen o ukázku práce psovodů Policie ČR a ukázku práce malých hasičů naše-

ho SDH. Děti si mohly prohlédnout i techniku (hasičské auto) a vyzkoušet disciplínu "hašení". Na 

závěr si všichni účastníci akce opekli "buřtíky.“ 

Velká akce se uskutečnila v rámci velhartické poutě. Výstava Šikovné ruce představila práce 

velhartických občanů a občanů přilehlých obcí. Návštěvníci zde mohli vidět olejomalby, kresby, 

šperky, dřevořezby, paličkovanou krajku, výrobky z kovu i textilu, vyšívané, pletené, háčkované 
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předměty, keramiku, malované kraslice, dokonce i nové moderní techniky jako quilling, pat-

chwork a mnohé další. Na výstavě byly k vidění výrobky 41 umělců z Velhartic i okolí, nejmladší-

mu vystavovateli bylo osm let a nejstaršímu 88 let. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si přes 

450 nejrůznějších exponátů a celkem výstavu vidělo 330 návštěvníků. Díky obrovskému ohlasu 

se bude rozhodně příští rok opakovat. 

Dne 6. září se běželo do kopce po historické „Kostkovce“. Akce byla určena dvojicím závodní-

ků, vždy ve složení dítě a dospělý, kteří měli za úkol vyběhnout „Kostkovku“ a splnit při tom tři 

zábavné úkoly. Při prvním zastavení „U Vodičků“ děti přenášely vodu, šlo o zkoušku zručnosti a 

úkol byl bodově oceněn podle množství donesené a přelité vody. Druhé zastavení bylo „Na kovár-

ně“, zde děti zatloukaly hřebíky a rodiče je vytahovali. Záleželo nejen na šikovnosti dětí, ale i ro-

dičů, jak dopadne bodové ohodnocení. Třetí zastavení bylo „U starosty“. Tady čekal závodníky 

nelehký úkol, složit verš ze zadaných slov. Na závěr akce bylo na náměstí pro děti a jejich dopro-

vod připraveno nejen pohoštění, ale i pohádka, vystoupení čarodějnice a malování na obličej. Po-

dél celé trasy byly umístěny pohádkové postavičky, které krásně a obětavě namaloval pan Václav 

Kučera. Po kulturním vystoupení proběhlo vyhodnocení nejlepších účastníků podle získaných bodů 

a losování o ceny. 

Na podzim se dne 18. 10. 2015 uskutečnilo 

v Kulturním domě ve Velharticích zábavné sou-

těžní odpoledne nazvané „ Bramborové štrůdlo-

vání.“ Soutěžící přinesli vlastnoručně upečené, 

popř. nepečené výrobky z jablek nebo brambor, 

které ostatní návštěvníci ochutnávali a přidělovali 

jednotlivým výrobkům, zatím anonymních soutě-

žících, body.  Hodnotící komisí tak byli všichni 

návštěvníci. Společně se soutěžící i ostatní ná-

vštěvníci bavili u zábavného pásma, nazvaného 

„Láska má mnoho podob“. Na závěr byly sečteny 

body a výherci obdrželi pěkné ceny. 

Svatý Martin přijel dne 11. 11. 2015 a členové 

komise pomáhali místní školce připravit světelnou 

cestu, která děti zavedla na hřiště TJ Arbo, kam skutečně přijel sv. Martin na koni. 

Krásná akce se uskutečnila dne 29. 11. 2015, kdy v kostele na náměstí ve Velharticích zazpíval 

sbor složený ze žáků místní školy pod vedením paní učitelky Volfové nádherné vánoční písně a 

koledy. Na náměstí byl poté rozsvícen strom za zvuku místních dudáků sourozenců Volfových. 

Poslední akcí bylo vánoční zdobení perníčků, které pokračovalo promítáním filmu o výrobě Su-

šického betlému, promítnutím dokumentu o Velhartickém betlému a vyprávěním s místním řez-

bářským mistrem panem Tittlem. 

 

V minulém čísle jsme uveřejnili první soutěžní otázku „V jaké vzdálenosti od Velhartic se 

nacházela nejbližší sklárna a kde byla?“  

Správné odpovědi byly: Jarkovice a Radvanice.  Dva ze soutěžících měli u pana Tittla 

připravené pěkné ceny. 

 

 

 

 

Soutěž: 

Vážení čtenáři, pro vás všechny pokračuje v tomto čísle soutěž. Vzhledem ke skutečnosti, že 

máme čas adventu a k tomu patří všechny nádherné betlémy, které všichni tak obdivujeme a 

dokonce si je pořizujeme domů. Zároveň si ale v tomto čase chodíme prohlédnout mechanické 

betlémy, popř. Betlémy historicky cenné a tudíž velmi vzácné. 

Jeden takový betlém se nachází i v kostele ve Velharticích. Takže dnešní otázka se vztahuje k 

tomuto betlému. Ti z vás, kteří jako první zavolají správnou odpověď na telefonní číslo 
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720 999 830, obdrží malý dárek od pana Karla Tittla, který byl tak laskav a věnoval odměny pro 

výherce. 

Otázka:  Uveďte, jak starý je betlém, který je k vidění v kostele na náměstí ve 

Velharticích.   

 

Vážení čtenáři přeji Vám všem krásné svátky a do nového roku hodně pevné zdraví a spokoje-

nost. Moc se těším na to, že se budeme setkávat na dalších akcích.  

 Anna Havlovičová 

Z pověstí a příběhů velharticka

Z obecní kroniky. 

O staré poustevně 

Naproti hradu na panském Borku je skála, 

které se až dosud říká „u Dědka“. Na skále kte-

rou dal obíliti hrabě Sturmfeder, visel starý ob-

rázek sv. Vintíře, patrona poustevníků, který 

někdo po r. 1918 rozbil. Podle lidového podání 

stávala pod touto skalou poustevna, v níž pře-

býval poustevník. Historických zpráv se o pous-

tevníkovi pod hradem nezachovalo. Máme však 

historickou zprávu z r. 1584 o poustevníku u sv. 

Máří. Poněvadž poustevníci byli většinou katolí-

ci, lze usuzovati, že zde byl také pohřeb kato-

lický. 

Velhartické poklady 

Na zdejším hradě byly již dříve poklady hle-

dány, ale marně zde kopáno zlatachtivým 

správcem Klímou /r.1826/, kdy byly zdi podko-

pány, až se část zřítila. Ve válečných letech 

před dávnými léty prý obyvatelé hradu Velhartic 

všechny své cenné věci na silně opevněný hrad 

Kašperk na skrytém místě zakopali. Stalo se, že 

všichni přišli v boji o život, takže se o pokladu 

dodnes neví. 

Mlynářova dcera 

Ve mlýně pod sv. Máří Magdalenou měli mly-

nářovic jedinou dceru 12-14 letou. Stalo se, že 

zemřela a mlynářka tolik si pro ni vedla, že se 

zdálo, že přijde o rozum. Dcera byla jejím jedi-

ným potěšením. Jednou se přihodilo, že při mě-

síčku na louce při řece bílili prádlo a mlynářka 

byla v myšlenkách stále u své dcery. Tehdy prý 

mlynářka viděla, že její dcera chodí po zdi kr-

chova kolem svatomářského kostela. /Podle 

vyprávění K. Brotana, zahradníka v Bezděkově/. 

Buškova vinice 

Slavný komorník krále Karla IV. Bušek z 

Vilhartic napodobil svého pána tím, že u velhar-

tického hradu prý osadil stráně vinnou révou. 

Tato stará pověst přivedla tajanovského pána 

Appeltauera na myšlenku založiti „ve Škarpách“ 

u Tajanova vinici. Dosud je tam zachována ka-

menná tarasní zeď a zbytky územní úpravy po 

vinici. Vinné révě se zde však nedařilo a proto ji 

majitel osázel ovocným stromovím. 

O kachně ze studny od sv. Máří 

Tak jako téměř všude, kde jsou hluboké 

studny ve starých hradech, pojí se k těmto po-

věst o kachně, která prý měla z hradní studny 

vyplovati, aby dokázala její hlubokost, tak i tu 

se vypravuje podobná pověst.  

Vedle západního vchodu kostela sv .Máří byla 

hluboká studna, do níž kachna jednou vpuštěná 

objevila se v studánce na lukách po hřbitovem. 

Až bude v kostele nejvíce lidí přítomno službám 

božím, kostel se propadne. 

Aleš Breu, kronikář, citováno z kronik 

 

O vánocích zvesela

 

Dvě blondýny se rozhodnou, že vyrazí do lesa 

pro vánoční stromeček. Bloudí po lese, hodinu, 

dvě, tři.... Pak se z lesa ozve: „Ivano, máš ně-

co?” 

„Ne, vůbec nic. A ty?” 

„Já taky ne. Tak co kdybychom vzaly i nějaký 

bez ozdob?” 

„Pane šéf, můžete mi dát zítra volno?” ptá se v 

práci pan Novák. „Manželka chce, abych jí po-

mohl s vánočním úklidem.” 

„Z takového důvodu vám přece nebudu dávat 

volno!” rezolutně to odmítne ředitel. 

„Děkuji,” oddechne si zaměstnanec. „Věděl 

jsem, že je na vás spolehnutí.” 
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Baví se tři ženy, co daly manželům k Vánocům. 

„Koupila jsem manželovi věc, co udělá stovku 

za 10 sekund - je to Honda.” 

„Já mu koupila věc, co udělá stovku za 5 

sekund - je to Porsche!” 

Třetí je trumfuje: „Já mu koupila věc, co udělá 

stovku za sekundu - je to osobní váha!” 

 

O Štědrém dnu volá Franta svému kámošovi: 

„Hele, nemáš dneska na půl dne čas?” 

Kamarád se diví: „Zrovna dneska… půl dne… a 

proč?” 

„No já jen, že mám doma postavenej betlém a 

chybí mi tam osel...” 

 

Vrátí se pán z vánočního nákupu, sáhne pro 

peněženku, aby se přesvědčil, kolik mu ještě 

zbylo, a vytáhne kartičku s textem: „Veselé 

Vánoce přejí kapsáři!” 

 

Na Vánoce křičí malý Filípek přes celý byt na 

maminku u sporáku: „Mamí, mamí, stromeček 

hoří!” 

„Říká se, svítí, a ne hoří,” poučí ho matka. 

Chlapeček za chvíli zase začne křičet: „Mamí, 

mamí, záclony už také svítí!” 

 

Byly Vánoce, pan soudce byl v příjemné náladě. 

Zeptal se předvedeného muže: „Za co jste ta-

dy?”  

„Za předčasné vánoční nákupy.” 

„To přece není žádný přestupek. Jak brzy jste 

nakupoval?” 

„Dvě hodiny před začátkem otvírací doby.” 

 

Jsou ve vaně dva kapři a jeden povídá: „Je mi 

nějaká zima.” 

Druhý na to: „Vydrž, za chvíli tě obalí!” 

 

Říká Pepa Frantovi: „Budeme mít pěkné Vánoce 

- dám ženě tisícovku, ta ji dá babičce, ta zase 

dědečkovi a ten ji dá mně. Já ji potom vrátím 

sousedovi, od kterého jsem si ji vypůjčil, a jsme 

všichni spokojeni!” 

 

Povídají si Američan, Rus a Čech co dostali k 

vánocům. Američan povídá: „Vidíte to červený 

Ferrari?” 

Ostatní: „Hmm, dobrý.” 

„No, tak takový jsem dostal.” 

Rus povídá: „A vidíte to zelený Porsche?” 

Ostatní: „Taky dobrý.” 

Rus: „Tak takový jsem prozměnu dostal já.” 

A Čech: „Vidíte to Infiniti G35 GTO?” 

Ostatní: „Nádhera!” 

„Tak přesně takový barvy jsem dostal k váno-

cům manšestráky.” 

 

Informace obecního úřadu

 Od 1. 1. 2016 se sběrný dvůr v Sušici stěhuje na jiné místo: Nová ulice čp. 240 (směrem k ná-

draží, areál Rumpoldu). Provoz pro veřejnost zůstává beze změny. 

 Splatnost místních poplatků: poplatek ubytovací a rekreační do 15. 2. 2016, ze psa do 31. 3. 

2016, za svoz odpadu do 30. 6. 2015 

 Do 15. 1. 2016 je možné na obecním úřadu vyzvednout zdarma tradiční stolní kalendář. Dále na-

bízíme novou knihu „Ostružná“ (autor J.Kavale, L.Chvojka) za 120,- Kč. 

 Omezení provozu OÚ o vánocích: ve dnech 23. 12., 30. 12., 31. 12.2015 uzavřeno. Pokladna se 

uzavírá v úterý 29. 12. 2015 ve 13,00 hodin. 

 

Obecní úřad Velhartice 

přeje všem občanům  

radostné a požehnané Vánoce  

a do Nového roku 2016 

vše nejlepší.  
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