VELHARTICE
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HISTORIE
První písemná zmínka o Velharticích pochází z roku 1373 (MCCCLXXIII), kdy byl králem Karel IV., syn Jana
Lucemburského. Historie obce je však starší.
Chronologicky seřaď dějiny obce.
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V 16. století mají Velhartice pánové ze Žamberka.

4

Roku 1448 jsou na hradě tajně ukryty korunovační klenoty.
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Ve 2. polovině 15. století získávají město Švihovští z Rýzmberka.
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Pánové z Velhartic nechávají vystavět hrad nad říčkou Ostružnou.
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V roce 1597 přišli do Velhartic Perglerové z Perglasu, ti se však zapojili do stavovského
povstání a za to jim byly Velhartice zkonfiskovány.
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Dochází ke střídání majitelů a od počátku 18. století hrad chátrá.
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Na konci 14. století (1395) získávají Velhartice pánové z Hradce.
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Roku 1511 Velhartice postihl ničivý požár.
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V roce 1444 mohou Velhartice jako královské město svobodně kšaftovat.

Jak tito majitelé velhartického panství souviseli s králem?
Bušek z Velhartic – komorník a důvěrník Karla IV.
Jan z Velhartic – královský hofmistr a maršál
Menhart z Hradce – nejvyšší pražský
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PAMÁTKY
Pojmenuj sakrální stavby na obrázcích.
KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

KOSTEL SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY

Druhý kostel je úzce spjat s významným českým básníkem a sběratelem pohádek. Se kterým a
jak?
Měl se zde odehrát příběh balady Svatební košile od Karla Jaromíra Erbena.
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VELHARTICE - HRAD
Spoj jména pánů s jejich zásluhami o hrad.
1) Bušek z Velhartic

A) Učinil z hradu rezidenční sídlo pro Hradecké.

2) Jan z Velhartic

B) Nechal vystavět kapli Božího Těla a kostel sv. Máří Magdalény.

3) Menhart z Hradce

C) Odkoupil jednotlivé díly a získal celý hrad pro Velhartické.

Řešení: 1C, 2B, 3A
Původní hrad byl vystavěn koncem 13.
13. století. Ve 2. polovině 17. století byla přistavěna
renesanční část.
Spoj názvy částí hradu s jejich fotografiemi:
fotografiemi:

čtyřhranná věž (Putna)
most
Rajský palác
nový palác
okrouhlá věž

Jak se jmenoval majitel, který u hradu provedl renesanční přestavbu? Martin de Hoeff Huerta
Přečti si Velhartickou pověst a zahraj ji spolužákům jako krátkou scénku.
Po Bílé hoře se novým hradním pánem stal španělský dobrodruh Martin de Hoeff Huerta, jemuž se
kvůli jeho násilnické povaze a fanatickému pronásledování nekatolíků říkalo po celém kraji Poberta.
Ten se prý dostal do sporu s mlynářem z Chobotovského mlýna u rybníka nedaleko hradu. Huerta
mlynáře nejprve nechal zavřít do hradního vězení a až později jej pro jeho zatvrzelost nechal popravit.
Před svou smrtí však mlynář Hodkovič prohlásil, že za deset let se spolu sejdou na onom světě, a tak
se také údajně stalo. Navíc se prý těsně předtím, než Huerta zemřel, snad na mor, zjevil Hodkovičův
duch v místní hospodě. Od té doby se mlynářův duch objevoval v okolí hradu pravidelně a léčil
nemocné svými bylinkami, neboť již za svého života proslul jako bylinkář.

