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Slovo starosty
Vážení občané, milí čtenáři,
dovolte mi, abych Vás v úvodu pozdravil a popřál
Vám pokud možno krásné dny a trochu toho volného času nejen na klidné čtení tohoto vydání občasníku obce Velhartice. Jedná se o vydání v
tomto funkčním období stávajícího zastupitelstva
poslední, a proto, jak už to tak bývá, bude víceméně rekapitulující. Myslím si, že na tom není
vůbec nic špatného se takto zastavit a pohlédnout
zpět. Zopakovat si, do čeho obec investovala své
finanční prostředky, čas zastupitelů, radních, místostarosty a starosty, ale i práci svých zaměstnanců. Měřítkem úspěšnosti není jen množství investičních akcí, objem proinvestovaných prostředků či počet získaných dotací. Ne vždy je totiž
výhodné a účelné sápat se po vypsaném dotačním
titulu. Protože často místo slibovaných velkých
procent finančního příspěvku z evropských, ministerských či krajských dotačních fondů jsou reálně
schválena a přiznána procenta mnohem nižší,
mnohdy i poloviční. Ano, můžete správně argumentovat tím, že pořád jsou to peníze, které obec
na danou akci dostane, a tudíž je nemusí dávat z
vlastního rozpočtu. Ale na druhou stranu je většinou taková akce zatížena mnohem větší administrativou spojenou se správou takového dotačního
titulu, jeho přípravou, projektovou dokumentací a
soutěží, dozorováním a dokladováním, a to i pak
následně ještě několik let po realizaci. „Výhodnost“ takové dotace se pak stává diskutabilní a
dotace jako taková značně zavazující.
Je nutné si uvědomit i skutečnost, že čtyřleté
volební období obecního zastupitelstva není ve
své podstatě až tak dlouhé, aby se během něj daly
plně realizovat některé vize jednotlivých komunálních stran dosazujících své kandidáty a hájících
zájmy Vás občanů, ale i obce Velhartice jako takové. Nejlépe je toto možná vidět na příkladu
správy a údržby vodovodů, konkrétně pak třeba
zmíním vodovod ve Velharticích. Již minulé obecní
zastupitelstvo řešilo problém, jak stabilizovat a

zlepšit dodávku pitné vody obyvatelům Velhartic
a podnikům v obci fungujícím, u společnosti VESA
Velhartice nebo u NPÚ - správy hradu Velhartice
jsou tyto výpadky kvůli svému výškovému umístění ještě častější a markantnější. Tento problém
pak řešilo i současné zastupitelstvo obce, které
řešení posunulo až do fáze realizace. Kvůli náročnosti celé akce, doprovodným problémům na celostátní, a ve finále i celosvětové úrovni, však realizaci předává zastupitelstvu příštímu, které tak
bude mít svůj program činnosti částečně předurčen! Obdobně příštím zastupitelům přibude i povinnost realizace dalších akcí, na které již byly získány dotační tituly, a nebo dokonce byli vysoutěženi jejich zhotovitelé (Rekonstrukce hasičské
zbrojnice ve Velharticích, Rekonstrukce školní kuchyně, jídelny a dalších prostor v ZŠ a v MŠ Velhartice, Odbahnění záchytných rybníčků rybníka
Bušek).
Budoucím zastupitelům však přibydou i úkoly,
na které v současné chvíli nemají možná ani pomyšlení, ale které přinese čas a běh událostí,
změní jim jejich vize a pohled na budoucnost obce
a budou možná muset upravovat a přizpůsobovat
svá rozhodnutí daným potřebám a požadavkům.
Ale tak to je, s tím se setkává každé vedení obce.
Je pak otázkou, jak takové situace a jejich řešení
pozmění vnímání a postoj občanů vůči obci a jimi
zvoleným zastupitelům. Zda je utvrdí ve správnosti svého rozhodnutí, že v den voleb dali své
hlasy správným lidem, nebo naopak, že měli nad
svou volbou více přemýšlet.
Vážení občané, dovolte mi prosím, abych Vás
na závěr tohoto svého úvodníku požádal o následující: přijďte 23. či 24. 9. 2022 k volbám do zastupitelstev obcí a volte uvědoměle, s rozvahou.
Budoucnost obce Velhartice je s Boží pomocí ve
Vašich rukou.
Ing. Václav Jarošík
starosta obce
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Ohlédnutí za končícím volebním obdobím
Uplynulé čtyři roky byly z pohledu většiny obyvatel, a to nejen Velharticka, nepříliš dobré. Velký
podíl na tom měla pandemie Covidu-19, která prakticky zmrazila většinu společenských aktivit. S jejími důsledky se potýkáme dodnes a zřejmě ještě
nějakou dobu budeme. Ekonomické i společenské
problémy přináší také vpád Ruských vojsk na Ukrajinu a z toho vzniklá vleklá válka, kterou Evropa nezažila tři čtvrtě století, a jejíž konec je zatím v nedohlednu.
Důsledky těchto skutečností se promítají do života každého z nás. Poznáváme a žijeme skutečnosti, na které bychom před čtyřmi lety ani nepomysleli, natož s nimi počítali v běžném každodenním životě. S problémy a těžkostmi se pochopitelně
potýká i naše obec. Přesto není realita, ani výhled
na nejbližší roky šedivý. Podařilo se realizovat
celou řadu akcí a do následujícího volebního
období je jich hodně připraveno.
Proběhla například rekonstrukce bývalého hostince v Chotěšově, místa důležitého pro společen-

ský život obce. Byla vyměněna okna a dveře, zrekonstruována WC. Stěny a podlahy dostaly nové
obklady, budova nový komín. Akce byla i dotačně
podpořena. Kromě toho se na opravě velice aktivně
podíleli místní hasiči i chotěšovský osadní výbor, za
což jim patří dík.
Vedení obce si uvědomuje nutnost vhodných
prostor pro setkávání občanů, zejména v satelitních
částech obce. Proto byly realizovány také stavební
úpravy bývalé školy Nemilkově, ve které byl
zřízen samostatný vchod a vybudováno nové sociální zařízení. Budova tak může sloužit k společenskému životu nejen nemilkovských hasičů, ale i
všech občanů.
Problémy se zimním provozem velhartické čistírny odpadních vod byly odstraněny výměnou
česlí a úpravou nátoku. Čistírna byla opatřena
měřením průtoků. Za tím účelem byla zbudována
měrná šachta, osazen měřící žlab, upravena a doplněna měřící a řídící elektronika. Čistírna tak opět
bezpečně splňuje stále se zpřísňující požadavky na
kvalitu vypouštěných odpadních vod.
Proběhla rekonstrukce žákovského vchodu
do budovy Základní a mateřské školy ve Velharticích. Byly vyměněny vstupní dveře i dveře v zádveří
a dosluhující železobetonové vstupní schodiště nahrazeno novým.
Školní kuchyně, která je součástí velhartické

školy byla za dotační podpory Plzeňského kraje vybavena novými spotřebiči a technologií.
Protože provoz vodovodů ve všech částech obce
zajišťujeme vlastními prostředky, probíhá i postupná rekonstrukce stávající vodovodní sítě, která
není mnohde v nejlepším stavu. V končícím volebním období byla důležitou akcí kompletní výměna
vodovodního rozvodu v obci Stojanovice
včetně výměny uzávěrů a přípojek k jednotlivým
objektům. Vedení obce děkuje všem občanům Stojanovic, kteří se na akci aktivně podíleli.
V jedné obci tím pádem odpadnou problémy
s poruchami na vodovodním vedení. V souvislosti

s touto akcí proběhla i následná nutná oprava stavbou dotčených místních komunikací. Akce byla dotačně spolufinancována.
Z dotačních prostředků byla rovněž spolufinancována výměna povrchu na místní komunikaci
v Horách Matky Boží „u Mottlů“. V té souvislosti byly
rovněž vyměněny všechny sítě uložené v této komunikaci. Dotačně byla podpořena i celá řada drobnějších akcí např. Vyhledávací studie Velhartice-zámek Nemilkov, Nákup zimní radlice, Program regenerace městské památkové zóny Velhartice, každoroční vybavení jednotek SDH, příprava projektové
dokumentace pro cyklostezku Velhartice–rybník
Bušek......
Vlastními prostředky jsme realizovali např. obnovu místní komunikace Drouhavec – Hory Matky
Boží, kompletní rekonstrukci a vybavení archivu
obecního úřadu, výměnu a doplnění dopravního
značení v obci, výměnu kotlů v budově obecního
úřadu, přípravu dalších lokalit pro bytovou výstavbu, studii průjezdu vozidel Velharticemi a další.
Obec se podílela i na akcích, které byly zaštiťovány DSO a sdruženími obcí, jejichž je členem. Spolufinancovány tak byly např. projekty: Obnova značení a mobiliáře cyklotras či výměna autobusových
čekáren v Nemilkově a Chotěšově nebo pořízení
plošiny pro výškové
Dotace
práce.
(investiční i
Výše
získaných
neinvestiční) dotačních
prostředků v jednotlirok 2018
3 275
vých letech volebrok 2019
4 336
ního období je shrrok 2020
3 275
nuta
v
přehledu
rok 2021
3 852
vlevo (v tisících Kč).
k 30.6.2022
729
Ne vše se podaCelkem
15 467 řilo podle představ
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vedení obce nebo Vás občanů. Ne všechny požadované dotace byly poskytnuty, a už vůbec ne v potřebné výši a příhodné době. Například o dotaci na
odbahnění záchytných rybníčků rybníka Bušek bylo
žádáno 3x, výběrové řízení bylo nutné opakovat.
Celá řada dotovaných akcí, kdy má obec příslib
nebo rozhodnutí o přiznání dotace tak proběhne
z větší části v následujícím volebním období. Bude
to již zmíněné čištění záchytných rybníčků rybníka Bušek, které bude letos zahájeno či vybudování výtlačného řadu pro vodovod ve Velharticích. Obci se podařilo získat část pozemku, v němž
je uložen přivaděč pitné vody pro Velhartice. Předpokládáme, že do této trasy bude část výtlačného
řadu uložena a při té příležitosti proběhne i výměna
části přivaděče. Realizační firmě již bylo předáno
staveniště. Dalšími připravenými akcemi jsou stavební úpravy Základní a mateřské škol, kde byl
vybrán dodavatel a podepsána smlouva a přístavba velhartické hasičárny, kde je momentálně zpracovávána dokumentace pro stavební povolení. Na všechny tyto akce má obec zajištěné dotace. Pro budoucí volební období je připravená
a dotačně zajištěná celá řada investičních
akcí. Jejich objem převyšuje 30 mil. Kč. Jsou
dokončena výběrová řízení na zhotovitele, některé
akce jsou i zasmluvněny.
Na všech akcích se pochopitelně musí obec podílet i vlastními prostředky. Jak to tedy vypadá s prostředky na nutné spolufinancování?

Přehled o hospodaření obce za uplynulé čtyři
roky vám předkládáme v následující tabulce.

rok 2018
rok 2019
rok 2020
rok 2021
k 30.6 2022
Celkem

Příjmy
25 173
26 958
25 024
27 604
13 989
118 748

Výdaje
30 908
21 573
20 912
22 031
10 754
106 178

Saldo
-5 736
5 385
4 112
5 573
3 235
12 569

Proto je díky zodpovědnému hospodaření
jen za uplynulé 4 roky přichystáno přes 12 mil.
Kč na jejich kofinancování. I když, jak již bylo
zmíněno, nemůžeme vývoj ekonomické situace
České republiky jakkoli predikovat, nemělo by se při
rozumném hospodaření nového vedení stát, že
obec nebude mít na spolufinancování uvedených
akcí vlastní prostředky a bude nucena sáhnout po
prostředcích úvěrových. Hodně akcí totiž termínem
realizace přesahuje až do roku 2024. Nové vedení
obce tak má k realizaci připraveně akce minimálně
do jeho konce.
Zapomenout nesmíme ani na opravu střechy
chotěšovské kapličky. Kaplička - kulturní památka
je vlastněná obcí. Po silném poškození větrem byla
plechová střecha opravena pouze provizorně. Odborná oprava, která zřejmě zahrne kompletní výměnu krytiny i bednění střechy, je ale klempířskou
firmou přislíbena až na duben příštího roku.

Na Horách se slavilo
O víkendu 5.-7. 8. proběhly na Horách Matky Boží
oslavy 500. výročí jejich povýšení na královské
horní město. Akce započala již v sobotu 30.7. procházkou po obci vedenou horským rodákem p.
Koppem. Ten u každého stavení vyprávěl jeho
historii, vzpomněl na obyvatele, přidal historku.
Týden nato byl zahájen program oslav koncer-

tem Anděly Florianové a Magdalény Mašlaňové
v horském kostele. Následovalo grilování a vzpomínání s reprodukovanou hudbou.
Sobotní den začal „Hornickou parádou“ s průvodem a položením věnce na místním hřbitově.
Odpoledne byla na náměstí odhalena pamětní

deska a představena a pokřtěna kniha o historii
Hor Matky Boží doplněná vzpomínkami a historkami pamětníků. Následovalo divadelní představení „Horské pověsti“ v podání místních ochotníků
a loutkoherců. Po živém uvedení písně o Horách
Matky Boží autorů Antonína Bulky a Františka Kratochvíla následovalo posezení rodáků a pamětníků
při živé hudbě. Den byl zakončen taneční zábavou.
V neděli program pokračoval slavnostní mší
svatou na vrchu Kalvárie, celebrovanou kardinálem Dominikem Dukou. Odpoledne byl sehrán fotbalový zápas Staré a Mladé gardy. Program byl
zakončen posezením s hudbou.
Po celou dobu oslav byly pro návštěvníky k dispozici pouťové atrakce, stánky s občerstvením,
upomínkovými předměty a pivem „Horský permoník“ uvařeným k příležitosti oslav železnorudským
pivovarem.
Obec Velhartice děkuje všem, kteří se na přípravě a organizaci oslav podíleli a připravili návštěvníkům této akce nevšední zážitky. Zvláštní
poděkování patří horskému Osadnímu výboru.

Z velhartické farnosti
Ve velhartickém kostele Narození Panny Marie probíhá generální oprava a přestavba varhan. Nástroj
z dílny českobudějovického varhanáře Františka Šuráta a byl postaven v roce 1904. Za sebou má poměrně bohatou historii. Byl konstruován jako jednomanuálový. s deseti registry, za tehdejších 1300
zlatých (2600 K). Jedná se poměrně malý nástroj, jehož nejdelší píšťala měří přes 6 metrů, nejkratší jen
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něco přes 7 cm. Protože velká část nástroje i píšťal je dřevěná, je napadána dřevokazným hmyzem.
Proto je potřeba čas od času provést prohlídku a údržbu. Ta spočívá nejen v doladění nástroje, ale i ve
vytmelení nebo náhradě poškozených dřevěných částí novými, a dnes i v aktivní ochraně proti hmyzím
škůdcům. Poslední taková pravidelná údržba a oprava proběhla v r. 1948. Po roce 1990 byl nástroj
prakticky nepoužitelný. V r. 1995 byly varhany svěřeny nejmenovanému varhanáři z Domažlic. Byla mu
poskytnuta záloha na prováděnou práci, ale výsledek se nedostavil. Nakonec byla farnost ráda, že se
rozebrané varhany podařilo v r. 1997 transportovat zpět do Velhartic, byť s jedním neúplným registrem.
Opětovné sestavení varhan provedla vimperská firma Chorus, která neexistující pneumatickou trakturu
nahradila mechanickou. Protože od poslední velké opravy uplynulo čtvrt století a na nástroji se opět silně
projevuje zub času, bylo rozhodnuto o jeho generální opravě. Ta byla svěřena firmě p. Josefa Hrocha ze
Zábřehu na Moravě. Tato firma např. v kostele sv. Ignáce v Chomutově staví varhany uložené 75 let
v pražském Karolinu. Velhartické varhany kromě generální opravy projdou přestavbou, která je uvede
do původního stavu z r. 1904. Nebude to akce jednoduchá co do času ani financí. Velhartická farnost
proto prosí každého z Vás o pomoc s financováním této akce. Své příspěvky můžete posílat na účet
20001-5595109349/0800 s variabilním symbolem 300762. Římskokatolická farnost Velhartice děkuje všem dárcům, kteří jakoukoli částkou pomohou s opravou.

Jak správně volit
Ve dnech 23. – 24. 9. 2022 proběhnou volby do
zastupitelstev obcí. Pojďme se nyní podívat, jak
volbu provést, aby náš hlas byl platný.
Systém komunálních voleb v Čechách je poměrně složitý. Každý volič v nich má k dispozici tolik
hlasů, kolik se v dané obci volí zastupitelů. Všechny
kandidátní listiny jsou uvedeny na jednom volebním
lístku, v případě naší obce na obou stranách. Volba
se provádí zaškrtnutím políčka před jménem kandidáta nebo názvem strany či sdružení. Odevzdaný
prázdný (neupravený) volební lístek je neplatný. Ve
Velharticích bude v následujícím volebním období
15-ti členné zastupitelstvo, takže každý volič má
k dispozici 15 hlasů. Existují tři možnosti, jak s těmito hlasy naložit.
Volič může dát hlasy různým kandidátům z různých stran či sdružení v maximálním počtu patnáct.
Označení kandidáti dostávají po jednom hlasu.
Označí-li volič více než patnáct kandidátů, je volba
neplatná.

nebo: Volič může volit celou stranu nebo sdružení tím, že zaškrtne políčko před názvem strany či
sdružení. Pak kandidáti na této kandidátce dostávají každý po jednom hlasu.
nebo: Volič může označit stranu či sdružení a
část hlasů dát kandidátům z jiných kandidátek.
V takovém případě dostávají označení kandidáti po
jednom hlasu a z označené strany dostane po jednom hlasu tolik kandidátů, počínaje prvním, kolik
zbývá neudělených hlasů do patnácti. (Příklad: Volič označí stranu či sdružení a z jiných kandidátek
vybere 7 kandidátů. Tím dává jeden hlas každému
vybranému kandidátovi a po jednom hlasu prvním
osmi kandidátům z označené strany či sdružení.)
Označí-li volič celou stranu či sdružení, nesmí už
dávat žádné hlasy jejím členům, nechce-li aby jeho
volba byla neplatná. Správně vyplněný volební lístek volič vloží do úřední obálky a následně do volební urny.

Poděkování
Vážení spoluobčané.
Využívám této možnosti, abych Vás ze stránek
„Zpravodaje“ pozdravil a poděkoval Vám za podporu a často i toleranci, které se mi od Vás dostávalo během výkonu funkce místostarosty. Vykonával jsem ji pět volebních období a je proto nejvyšší
čas, aby na toto místo nastoupil někdo jiný, pokud
možno mladší a ambicióznější. Končím ze dvou důvodů. Jednak proto, že v dlouhodobě konaných činnostech se u každého dříve či později projeví stereotypy v přístupu i jednání. Nebudu svůj věk (62)
řešit přesmyčkou (26) a chováním teenagera. Dalším důvodem rozhodnutí neaspirovat dál na funkci
místostarosty je můj zdravotní stav.
Možná že bych měl svoji 20-ti letou činnost místostarosty na velhartické obci zhodnotit. Tak to nechávám na Vás. Nechci se ohlížet, a dívat do minulosti nebo být laudátorem „starých dobrých časů“.
Chtěl bych, jak už jsem předeslal, hlavně poděkovat. A to zejména oběma výtečným starostům (P.
Prosrovi a V. Jarošíkovi), s nimiž jsem měl čest spolupracovat, dále zaměstnancům úřadu i obce, díky

jejichž pracovitosti, obětavosti a ochotě může obec
i úřad pracovat tak dobře jak pracuje. Poděkovat
chci i zodpovědným a pragmatickým zastupitelům,
kteří nehledí na momentální popularitu a osobní přínos, ale snaží se řídit obec tak, aby byla připravena
dobře fungovat i za horizontem volebního období.
Dík i všem rozumným občanům za věcné a konkrétní připomínky, protože přínosná kritika zpravidla posune problém správným směrem. Děkuji ale
i za lacinou, populistickou kritiku typu „je to
špatně“, „nic se nedělá“, „podívejte se na ...“. Děkuji za ni i přesto, že autoři těchto výroků málokdy
nabídnou reálné řešení a schůdnou cestu k němu a
zpravidla už vůbec ne aktivní pomoc.
Jsem moc rád, že jsem se narodil a většinu života strávil právě tady na Velharticku, spolu se
spoustou skvělých, upřímných, pravdivých, ochotných a pracovitých lidí, jimž vděčím za mnohé.
Ať Bůh žehná a opatruje Velharticko i každého z
Vás!
Jan Löffelmann
místostarosta
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