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Vážení občané. 

Období adventu se pomalu blíží ke svému závěru. Mělo by to být hlavně období rozjímání a dobro-

činnosti, doba zklidnění po celoroční činnosti. Tato tradice vychází z životního stylu našich předků, 

jejichž přirozeným rytmem byla intenzivní zemědělská práce v době od jara do podzimu. V zimě se 

vykonávaly domácí práce jako draní peří, šití, pletení, předení, tkaní apod.  

Pokud porovnáme současný způsob života, dostaneme se do poněkud jiné polohy. Draní peří na-

hrazuje zejména u mladé generace výpočetní technika, televize a jiné audiovizuální prostředky, po-

případě jiné formy využití volného času. V předvánočním čase převládá honba za vánočními dárky, 

nákupní horečka vrcholí, což poznáte, když chcete zaparkovat u nákupních center a delší dobu kroužíte 

kolem obsazených parkovacích míst. Z výkladů a regálů vás vyzývavě láká nepřeberné množství po-

třebných i nepotřebných výrobků, vše hraje neuvěřitelnými barvami a při nákupu vás motivuje hudba 

všech žánrů. Zkrátka rozjímání v jiné poloze. 

Ale zanechme porovnávání, životní podmínky se proti minulosti podstatně změnily, tradice zůstávají 

převážně historií a zbývají nám pouze přání. 

Vám všem přeji krásné Vánoce, co nejvíce pohody, spokojenosti a dobré nálady a to nejcennější, 

pevné zdraví. 

Ing. Pavel Prosr, starosta 

 A může se stavět

V říjnu nabyla právní moci kolaudační rozhod-

nutí, schvalující k používání dopravní a technic-

kou infrastrukturu v lokalitě „Pod Tankovkou“. 

Technické sítě a dopravní infrastruktura byly vy-

budovány za necelý rok a vyžádaly si náklady 

více než 5 mil. Kč. Za to jsou případným zájem-

cům o výstavbu rodinného domku ve Velharticích 

k dispozici kompletně připravené stavební par-

cely v hezké lokalitě. Při splnění podmínek sta-

novených zastupitelstvem i za velice příznivou 

cenu. 

 

 Do nového roku s novým územním plánem

Dne 13. 12. 2016 vydalo zastupitelstvo obce 

Změnu č. 1 územního plánu obce jako tzv. opat-

ření obecné povahy. Skončil tak více než rok a 

půl trvající proces od rozhodnutí zpracovat 

změnu po její konečné schválení. Nový územní 

plán splňuje všechny aktuální legislativní poža-

davky  

- koordinuje využívání území z hlediska širších 

vztahů v území 

- je v souladu s územně plánovací dokumen-

tací vydanou krajem a politikou územního roz-

voje ČR 

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

Nemilkov, Radvanice, Stojanovice, Tvrdoslav, Velhartice, 
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- je v souladu s cíli a úkoly územního pláno-

vání, zejména s požadavky na ochranu architek-

tonických a urbanistických hodnot v území a po-

žadavky na ochranu nezastavěného území  

- je v souladu s požadavky stavebního zákona 

a jeho prováděcích právních předpisů a dotče-

ných orgánů 

Jako součást změny územního plánu bylo ob-

čany a obcí podáno 28 návrhů a podnětů. Do-

končený územní plán zahrnuje 18 z nich.  Naby-

tím právní moci tj. uplynutím patnácti dnů po 

uveřejnění vyhlášení na úřední desce se stane 

nový územní plán účinným. Pro všechny poten-

ciální stavebníky územní plán umožňuje rela-

tivně rychlé stavební, případně územní řízení a 

to v případě, že jejich stavba územní plán re-

spektuje.  

Změna č. 1 územního plánu je k nahlédnutí na 

obecním úřadu a v elektronické podobě na inter-

netových stránkách obce. 

 Technika pro naše hasiče 

V roce 2016 došlo k výraznému posunu ve fi-

nancování dobrovolných hasičů. Na věcné vyba-

vení SDH Velhartice, Chotěšov a Hory Matky Boží 

přispěl Plzeňský kraj částkou 30 000,- Kč na 

každý sbor. Obec dofinancovala tyto sbory stej-

nou částkou.  

Velhartickému sboru byla schválena dotace 

z IROPu na pořízení dopravního vozidla pro eva-

kuaci obyvatel. V současné době se připravuje 

výběrové řízení na dodavatele. 

O stejný dopravní automobil bylo požádáno 

pro SDH Chotěšov z národních prostředků. Zatím 

tato žádost nebyla schválena. 

Partnerská bavorská obec Winzer darovala 

obci Velhartice hasičské zásahové vozidlo Iveco, 

vybavené vyprošťovací technikou. Slavnostní 

předání vozidla proběhlo ve Velharticích, kde 

byla provedena ukázka činnosti mladých velhar-

tických hasičů a zásah hasičů z Winzeru u hava-

rovaného osobního automobilu. 

Po posouzení vybavení jednotlivých sborů 

bylo vozidlo předáno do užívání SDH Hory Matky 

Boží.

 Hubertská mše ve Velharticích 

Letos poprvé se konala dne 18. 11. 2016 v 

kostele ve Velharticích „Hubertská mše“. 

S přicházejícím soumrakem se náměstí u kos-

tela zcela zaplnilo lidmi. Krátce před 18. hodinou 

zazněly celým prostranstvím sametové tóny les-

nic (původní lesní roh bez klapek) v podání Jiho-

českých trubačů z Českých Budějovic, kteří spolu 

s průvodním slovem překvapili posluchače něko-

lika krásnými skladbami. 

Pak se všichni posluchači odebrali do kostela 

a očekávali příchod zástupců mysliveckého 

spolku Velhartice, kteří přinesli na ramenou 

hlavní symbol svatohubertské slavnosti – hlavu 

jelena s honosným parožím na chvojím vyzdobe-

ných nosítkách. Celou mši zahájil člen Řádu sv. 

Huberta p. Prošek ze Stražova ve slavnostní uni-

formě a moudře připomněl důležitost dodržování 

tradic pro lidskou pospolitost. Dále vystoupil To-

máš Noha, zástupce Mysliveckého spolku Velhar-

tice, seznámil přítomné s činností spolku a zdů-

raznil, že přírodu musíme chránit a vážit si jejích 

zdrojů i pro budoucnost. 

Hlavní část mše bezesporu patřila pěveckému 

sboru Svatobor pod vedením paní Marie Houš-
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kové (rodačka z Milínova) a Jihočeským truba-

čům. Mezi jednotlivé části zpívané Hubertské 

mše B dur vstupoval velhartický pan farář Ven-

delín Zboroň, který ve svém hlavním slově zdů-

raznil potřebu slušnosti a lásky k lidem i k pří-

rodě. Připomněl také celý příběh a život sv. Hu-

berta, který dokázal změnit svůj hýřivý život, 

stal se knězem a pomáhal druhým.  

Na závěr mše myslivci opět odnesli nosítka 

s jelenem a Jihočeští trubači před kostelem za-

troubili nadšeným posluchačům na rozloučenou. 

Náměstím se ozval zasloužený potlesk, který si 

trubači a Svatobor naprosto zasloužili. 

Celou akci zorganizovala Kulturní komise ve 

Velharticích ve spolupráci s mysliveckým spol-

kem Velhartice. Děkujeme všem, kteří se na akci 

organizačně podíleli, a věříme, že poprvé nezna-

mená naposled. Pokud se nám podařilo obohatit 

návštěvníky o krásný umělecký, ale i duchovní 

zážitek, je to pro nás motivace setkat se znovu. 

Marie Musiolová 

 

 Z velhartické kroniky

O požáru starého mlýnce na Šlajfu 

     U starého mostu přes říčku Pstružnou za 

mlýnem na Šlajfu stával starý mlýnec. Ještě 

sporé zbytky zdiva z mlýnice i vyschlého starého 

náhonu mlýnského dosud zůstaly. Pomalu na 

nich hlodá zub času a více a více zarůstají. 

   Kdysi dva vandrovníci povoláním šlejfíři na-

vštívili zase po čase Velhartice a některou hos-

podu, kde zle láteřili na stárka nebo mleče, kteří 

prý z hlouposti nařízli lávku přes náhon. Musili se 

zajisté vykoupati. Tento hrubý žert nezůstal prý 

bez následků. Tu noc vyhořel osamělý mlýnec a 

lidé přisuzovali založení ohně právě těmto 

dvěma,  kteří  vykonali na něm svoji pomstu. Po 

šlejfířích jako by se země slehla. 

 

O Buškově hrdinství /Nina Svobodová, 

světelný mrak, str. 161 /1947 

Radnici v Pise brání se svými lidmi velitel cí-

sařské stráže a císařův nejvěrnější druh od jinoš-

ských let pan Bušek z Velhartic. Muž, jehož sta-

tečnost se mohla rovnati jenom jediné věci na 

světě, jeho neomezené a neotřesitelné věrnosti 

a lásce k císaři, s nímž prožil mnoho dní trpkých 

zápasů mládí. Velharticovi oděnci, všichni do 

jednoho císařovi krajané z Čech, z Karlova nej-

dražšího dědictví a nejoblíbenějšího sídla, tvoří 

nejskvělejší a nejudatnější družinu, jaké si který 

panovník kdy může přát. A nadto ještě císař sám 

převzal řízení obrany a vyjíždí dokonce v plné 

zbroji do ulic. Takové vojáky a takového císaře 

nepřemůže žádné vzbouření světa. 

 Noc kostelů 10. 6. 2016 

V rámci celostátní akce uspořádala Kulturní 

komise ve Velharticích ve spolupráci se Soukro-

mým muzeem šumavských minerálů opět NOC 

KOSTELŮ s bohatým programem. Od 18,00 ho-

din vystoupila taneční skupina z Hrádku u Sušice 

a zatančila biblické tance. Jejich projev byl velmi 

emotivní, meditativní a nevšedně zahájil kulturní 

program.   

Dalším bodem programu bylo vystoupení dětí 

ze Základní školy ve Velharticích pod vedením 

paní Marie Volfové. Děti opět zazářily, tak jako 

na jiných akcích, a propojily předchozí taneční 

vystoupení s následujícím hudebním. Po pře-

stávce, na kterou bylo pro všechny účastníky při-

praveno malé občerstvení, následoval koncert 

klatovské skupiny Zebedeus, kterou návštěvníci 

kulturních programů již znali nejen z jejich vy-

stoupení na velhartickém hradu, ale i z jejich po-

četných vystoupení z celé oblasti. Skupina upou-

tala nejen spirituály, ale i písničkami z vlastní 

tvorby, které velmi vtipně komentoval a celým 

pořadem provázel pan Štěpán Špád. 



  

4 

Závěr večera patřil sólistovi opery divadla 

v Českých Budějovicích panu Václavu Janečkovi. 

Přestože hrál nakonec bez slíbeného doprovodu 

a doprovázel se sám na harmoniku, jeho zvučný 

hlas rozechvěl i okenní tabulky a potěšil všechny 

návštěvníky. Pan Janeček připravil citlivě svoje 

pásmo, ve kterém nechyběla ani upravená píseň 

o Šumavě a Velharticích, ke kterým má již 

dlouhá léta osobní vztah a rád je navštěvuje.  

Velhartická noc kostelů v kostele Nanebevzetí 

panny Marie byla důstojným členem celostátní 

akce a důkazem toho, že i v tak malém kostele 

se dá vytvořit velká kulturní akce. 

Anna Havlovičová  

 

 

 Výstava „Šikovné ruce „ opět zaujala 

Ve dnech 23. 7. a 24. 7. 2016 pořádala Kul-

turní komise ve Velharticích 2. ročník výstavy Ši-

kovné ruce.  

Výstavy se zúčastnilo 25 vystavovatelů a ná-

vštěvníci mohli vidět zajímavé práce místních 

občanů, kteří zapůjčili velmi zdařilé výrobky.  

Opět se objevily výrobky ze dřeva, které pro-

voněly celý sál.  

Letošní ročník byl trochu netradiční, neboť or-

ganizátoři výstavy využili kontaktu z jarní akce 

„Zdobení perníčků“ a pozvali na výstavu paní 

Radku Grösslovou, která obohatila výstavu nejen 

svými úžasnými voňavými výrobky, ale i ná-

vštěvníkům předváděla virtuózní práci svých ru-

kou.  

Zásluhou paní Fexové se na výstavě objevily i 

obrázky japonského malíře pana Yasuyoshi  
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 Otaki, které paní Fexová zapůjčila a zájemcům 

vysvětlila vztah malíře k našemu kraji.  

Překvapením na výstavě byly i zahradní kera-

mické objekty pana Arnošta.  

Své místo na výstavě si našly i výrobky paní 

Evy Vondrákové, která na výstavě vystavovala i 

v loňském roce. Pašeráci a sněhuláci na Šumavu 

prostě patří.  

Návštěvníci velmi pozorně prohlíželi kresby 

pana Jana Koppa, který dokumentuje šumavské 

chalupy, a mnozí z návštěvníků zde poznali domy 

svých předků.  

Vysoká návštěvnost výstavy, na kterou se při-

šlo podívat 195 občanů, prokázala, že je mezi 

námi spoustu lidí, kteří jsou velmi šikovní, jsou 

schopni se podělit o své krásné výtvory a jejich 

práce dělá ostatním radost.   

Anna Havlovičová 

 

 

 

 2. ročník běhu kostkovkou 

Dne 11. 9. 2016 se uskutečnil ve Velharticích 

2. ročník běhu do kostkovky. Tentokráte to měly 

děti s doprovodem těžší než minulý rok. Po re-

gistraci do soutěže si mohly vybrat náramek přá-

telství, ale potom už to nebylo jednoduché.  

Ke startu bylo totiž potřeba roztočit dřevěnou 

káču a je třeba podotknout, že nervozita rodičů 

byla v mnoha případech velká. 
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Dětem se ale většinou dařilo a tak se mohly 

rozběhnout k další disciplíně, kterou byl tento-

krát slalom s dítětem v kolečku.  Všichni úspěšně 

zvládli náročný úkol a udrželi stabilitu, takže se 

vše obešlo bez zranění 

Po dalším běhu čekalo děti s doprovodem za-

tloukání hřebíků na čas. Většina dětí zvládla i 

tento úkol a následoval běh k poslední disciplíně, 

kterou jsme nazvali „Namaluj si voskovkou, jak 

běžíš do kopce kostkovkou“. Všechny výtvory 

dětí, v některých případech vylepšované rodiči, 

byly postupně vystavené na náměstí. Přísným 

pohledem vše kontrolovala čarodějnice, která 

měla pro děti připravené malé rébusy a úkoly na 

zručnost, včetně patřičných odměn. Jako dopl-

něk akce bylo pro děti připraveno malování na 

obličej a tak se po náměstí pohybovaly víly, 

kočky a jiné pohádkové postavičky.  

Na závěr děti obdržely diplom za účast na akci 

a mohly si vylosovat zaslouženou odměnu. 

2. ročníku běhu do kostkovky se zúčastnilo 29 

soutěžních dvojic a protože počasí přálo a slu-

níčko hřálo, hodily se všem připravené chladné 

nápoje a občerstvení, protože po takovém vý-

konu bylo potřeba řádně doplnit tekutiny a kalo-

rie.  

Děkujeme panu Karlu Tittlovi za pomoc při or-

ganizaci a za věnované dřevěné káči a dále panu 

Valentovi ze Svojšic, který stejně jako vloni vě-

noval dřevěné špalky na zatloukání hřebíků.  

Anna Havlovičová 

 Rozsvícení vánočního stromu

První adventní neděli se na náměstí ve Velharticích opět rozsvítil vánoční strom. Počasí přálo, a tak 

si koledy a vánoční písně zpívané dětmi ze Základní školy ve Velharticích pod vedení paní Marie Volfové 

přišlo poslechnout cca 60 občanů. Po vysvěcení stromu panem farářem Zboroněm, byla slavnost do-

plněna vystoupením „velhartických dudáků“ sourozenců Volfových, kteří zahráli dvě krásné písně, 

přestože hrát na dudy v tak mrazivém počasí bylo velmi složité. 

Poděkování patří všem zúčastněným a v neposlední řadě i pracovníkům obce, kteří vánoční strom 

opět krásně nazdobili a nám tak bude dlouho dělat radost. 

Anna Havlovičová 

… celý svět se raduje, do Betléma putuje…

Bez valného zájmu veřejnosti uplynulo v letošním roce 110. výročí 

narození Františka Laštůvky, vlastním jménem Františka Vítkovského. 

Tento moravský hudební pedagog a skladatel žijící v letech 1906-1971 

má na svém kontě více než 180 hudebních děl, včetně operety. Jeho díla 

vynikají zpěvností a melodičností. Vychoval celou řadu výtečných hudeb-

níků. Velkou část jeho tvorby zaujímají skladby pro chrámový sbor. Ná-

vštěvníci tradiční štědrovečerní „Půlnoční“ ve Velharticích již měli mož-

nost slyšet dvě z jeho vánočních mší. Letos zazní Laštůvkova „III. Pas-

týřská mše – koledová“ v provedení Velhartického sboru. Autorem textu 

je Rudolf František Šimek /1906-1963/ narozený v rodině ostravského knihkupce. Je autorem mnoha 

knih o historii i dramatických děl ze své současnosti. Stal se zakladatelem a redaktorem literárního 

měsíčníku „Literární kruh“, kde byla publikována a vydávána díla i kritiky zejména moravských autorů. 

Jan Löffelmann 

Z obecního úřadu

Obecní úřad Velhartice přeje všem občanům radostné a požehnané Vánoce a do nového 
roku 2017 vše nejlepší. 
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