
Kulturní rok 2018 

 Kulturní komise ve Velharticích vstoupila s novým rokem 2019 do pátého roku své činnosti, a tak je na místě krátké 
ohlédnutí za uplynulým rokem, ve kterém jsme uspořádali nebo se podíleli celkem na třinácti akcích. 

Únor jsme zahájili promítáním dokumentu o Islandu, který nám slovem i obrazem velmi názorně přiblížil známý ces-
tovatel p. Petr Dürr z Hor Matky Boží. 
Další akcí v tomto měsíci byla „Burza oblečení“v KD Velhartice. Prodávajících se sešlo opravdu velké množství, bohu-
žel kupujících bylo poněkud méně. 

V březnu se již tradičně konalo setkání důchodců v KD „Už nám není dvacet let…..“. Senioři z celé střediskové obce 
Velhartice se sešli opět v hojném počtu, s radostí shlédli vystoupení dětí z MŠ Velhartice a po malém občerstvení si 
při hudbě p. Ilji Hajšmana popovídali se svými známými a přáteli. Přítomné ženy dostaly květinu a po skončení akce 
p. Cába všechny odzvezl školním autobusem domů. 

Divadelní spolek „TYL“ z Hartmanic k nám přijel v dubnu s aktuální a úspěšnou komedií „Nízkotučný život“ aneb 
„Nejím, nežiju, nemiluju…..“. Redukci váhy zažil téměř každý, a tak příběh tří žen v redukčním sanatoriu našel u divá-
ků velké pochopení a zasloužený potlesk. 
V dubnu se rovněž konala velmi zajímavá a hojně navštívená přednáška s promítáním od přímého účastníka – pout-
níka do Santiaga de Compostela. Tato náročná pěší cesta rozhodně není pro každého, přesto se předsedkyně naší KK 
této poutě zúčastnila a úspěšně došla. 

Květen – to není jen 1.máj a další volné májové dny, ale pro KK náročná, ale krásná celostátní akce „Noc kostelů“, 
která se konala již počtvrté v zaplněném kostele na náměstí. Po mši zazpíval velhartický chrámový sbor a děti 
z pěveckého kroužku při MŠ a ZŠ Velhartice. Hlavním bodem programu byl kytarový koncert dvou mladých talento-
vaných hudebníků – Martina Cáby z Velhartic (posluchač AMU v Praze) a Elišky Dudkové (posluchačka konzervatoře 
v Plzni). Skvělá technika hry a procítěný přednes náročných skladeb starých i současných autorů vážné hudby oboha-
til posluchače o nevšední zážitek. Také čtení ukázek z knihy známého kněze Zb. Czendlika o pokoře, laskavosti a lásce 
jistě přimělo přítomné o těchto vlastnostech přemýšlet. 

1. červen – to je Den dětí a pro děti a s ním i zábavné odpoledne, které se mnoho let koná na fotbalovém hřišti. Or-
ganizačně spojily síly SDH, SK a KK Velhartice, tedy hasiči, sportovci a kultura. Počasí se tentokrát vydařilo a celá akce 
proběhla v příjemné atmosféře. Malé i velké děti soutěžily v mnoha sportovních, dovednostních, vědomostních a 
zábavných disciplinách. Za získané body si mohly vybrat pěkné ceny, opekly si špekáčky a dostaly limonádu. Ani do-
spělí nepřišli zkrátka - mohli se občerstvit u dobře vybaveného baru fotbalového oddílu. Neustálá fronta dětí pak byla 
u skákacího hradu, který byl permanentně přeplněn. Příjemná zpráva je, že KK zakoupila vlastní skákací hrad a tak si 
děti užijí této zábavy určitě nejen o Dni dětí. 

O prázdninách, v měsíci červenci se slaví ve Velharticích pouť. Na tento víkend připravila KK velkou akci pro všechny, 
kteří sem přijedou a to nejen na pouť. V sále KD jsme připravili pěknou výstavu ze starých fotografií o historii a aktivi-
tách ve Velharticích v dřívější době. Návštěvníci si mohli nejen prohlédnout výstavu po celou dobu víkendu, ale také 
shlédnout promítání filmových dokumentů p. Pavla Prosra o tradici masopustních průvodů v naší obci. Podívat se 
přišlo mnoho lidí, kteří s radostí poznávali osoby a budovy na starých fotkách a ve filmu. Také se v knize návštěv ob-
jevily i nápady, připomínky, možnosti, jak v takové aktivitě pokračovat, za což velmi děkujeme. 

Září znamená konec prázdnin a návrat dětí do školy. KK v tuto dobu připravila opět oblíbenou „Kostkovku“, což je 
akce pro rodiče (prarodiče apod.) a děti. Tentokrát byl připraven opravdu pestrý seznam úkolů, které museli zvlád-
nout děti i rodiče. Trasa vedla od hasičské zbrojnice mezi domy až na náměstí. Závodníci plnili 7 úkolů: slepá mapa, 
šití oblečku na loutku čerta, přejít lano na zemi se zavázanýma očima, obkreslit chodidlo, rozeznat poslepu připrave-
né potraviny, z natrhaných novin vytvořit oblečení, projít brankou s ping-pong míčkem na lžíci. Děti si vedly výborně 
a někdy musely i rodičům pomáhat. Všichni dostali diplomy a malé občerstvení. Škoda jen, že to počasí bylo uplaka-
né. 



 

 
Jablka, brambory, zelí a další plody podzimu přetvořené do rozličných pochoutek, mohli návštěvníci oblíbené akce 
„Bramborové štrůdlování“ přinést a ochutnávat v říjnu v KD Velhartice. A bylo toho opravdu hodně a to ve dvou 
soutěžních kategoriích – slané a sladké výrobky. Rozhodování bylo velmi těžké, protože dobroty krásně vypadaly a 
ještě lépe chutnaly. Ceny pro vítěze byly též podzimní – lahodný jablečný mošt, sladký a kvalitní med a medovina. 
Kromě vlastní soutěže si děti mohly tvořit různé výrobky v tvořivé dílničce, dospělí obdivovali krásné podzimní deko-
race, mohli si zakoupit brambory a macešky z prodejní výstavky VESY Velhartice a všichni dostali malý dárek - balíček 
se skořicí, vanilkovým cukrem a oříškem. Při kávě, čaji či moštu si přítomní sdělovali zajímavé recepty a zkušenosti, 
které možná využijí zase příští rok. Ti, kteří se akce nemohli zúčastnit, měli možnost shlédnout krátký záznam kabelo-
vé televize Filmpro Klatovy a to na webových stránkách OÚ. 

V listopadu má svátek sv. Hubert, patron myslivců. Konání slavnostní Hubertské mše se stalo docela populární 
v mnoha obcích. Také v naší obci se nejen myslivci těšili na sametové tóny lesnic Jihočeských trubačů a na zpěv zná-
mého pěveckého sboru Svatobor ze Sušice. Smutná událost v souboru Svatobor znemožnila účast zpěváků, a tak díky 
trubačům, kteří velice ochotně a profesionálně vyplnili pěvecké party nádhernou hudbou, se Hubertská opět poved-
la. Obecenstvo odcházelo s pocity krásného hudebního zážitku. 

První prosincový den se konalo v KD Velhartice představení divadelního spolku „Za oponou“ z Klatov. Byla to zdařilá 
westernová komedie s názvem „Vítr ve větvích sasafrasu“. Zpočátku poklidná idylická situace se mění v divokou a 
divák si užije spoustu zvratů a neuvěřitelných změn, a tak diváci odcházeli pobaveni a spokojeni. 
Rozsvícení vánočního stromu na náměstí ve Velharticích patří ke krásné atmosféře Vánoc, třebaže ten večer bylo 
deštivo a větrno. Přesto se náměstí zaplnilo lidmi, aby si poslechli zpěv koled v podání školního pěveckého kroužku, 
ochutnali horký čaj nebo tradiční svařák a při slovech požehnání pana faráře pochvalně obdivovali krásně rozsvícený 
a ozdobený vánoční stromek, který zajistil Obecní úřad ve Velharticích. 
Již několik let se zúčastňujeme celostátní akce „ Česko zpívá koledy“. Počet účastníků se stále rozrůstá a náměstí bylo 
plné. S pomocí zpěvu z reproduktoru, který instaloval pan místostarosta, dobrého svařáku, čaje a rozdaných textů 
jsme si všichni zazpívali koledy, popřáli si „šťastné a veselé„ a rozešli se do tepla domovů, očekávat příchod vánoč-
ních dnů. 

 

Kulturní komise děkuje všem občanům za přízeň a účast na našich akcích, čímž se významně podílejí na kulturním 
životě obce. Budeme rádi za Vaši podporu i v letošním roce 2019 a uvítáme v našich řadách kohokoliv, kdo by se 
chtěl v této oblasti angažovat. 

Velké poděkování patří všem členkám KK za výdrž a obětavost při zajišťování akcí a také mnoha dobrovolným po-
mocníkům, bez kterých by se to neobešlo. Jsme rádi a vážíme si, že spolupráce s dalšími organizacemi v obci a sou-
kromými subjekty je vstřícná a bezproblémová. Vždyť spolu žijeme v jedné obci. 

KK je orgánem Rady obce a ta nám poskytuje potřebné finanční krytí pořádaných akcí a za to Radě i celému zastupi-
telstvu děkujeme. 

Nashledanou při kulturních akcích v r. 2019. 

 

 

 

Z příspěvků členek KK zpracovala a napsala Marie Musiolová. 

 



 

 


