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 Slovo starosty

Předkládáme Vám poslední zpravodaj stávajícího volebního období 2014 – 2018. Blíží se volby do 

obecních zastupitelstev, kde budete s plnou odpovědností vybírat nové zastupitele. Dovolte nám malé 

ohlédnutí za uplynulými čtyřmi lety. Měřítkem úspěšnosti není pouhý výčet investičních akcí, které se 

podařilo realizovat, stejně jako měřítkem neúspěšnosti nejsou akce, které se dokončit nepodařilo. 

Základním kritériem jsou životní podmínky pro všechny občany Velhartic. Za ty stěžejní pokládáme 

udržení školy v obci (což není samozřejmé, když se podíváme na blízké okolí), zajištění lékařské péče, 

zajištění přijatelných životních nákladů a postupné vylepšování podmínek pro spokojený život ve Ve-

lharticích.  

Škola vždy byla prioritou pro činnost zastupitelstva, vždyť v nedávné minulosti vzhledem k politice 

státu byla přímo ohrožena její existence ve Velharticích. Dofinancování za chybějící žáky spolu s fi-

nancováním provozu školy si vyžádalo a vyžaduje nemalé finanční prostředky. Zakoupením školního 

autobusu a zajištěním dopravy žáků do školy, spolu s dohodou se ZŠ Hlavňovice se nám podařilo školu 

udržet a postupně snižovat vynakládané finanční prostředky. Provozováním vodovodů a kanalizací se 

nám daří udržet náklady na vodné a stočné na méně než polovině průměru České republiky. Rovněž 

lékařská péče ve Velharticích je zajištěna na dobré úrovni. Velice dobře v obci funguje spolková a 

kulturní činnost. Je nutno ocenit dobrovolné hasiče za jejich spolupráci s obcí a naplňování starého 

hasičského hesla „Bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu“. Na vysoké úrovní je rovněž činnost kul-

turní komise, jejíž akce již jsou součástí života v obci. Nelze opomenout ani kulturní a společenské 

akce pořádané soukromými podnikateli, které si získávají postupně své příznivce. Velice zásadní je 

pro kulturu činnost hradu Velhartice, který je organizátorem řady profesionálních kulturních předsta-

vení a zároveň dominantou obce. S prostředím Velhartic je rovněž úzce svázána činnost spolku pro 

záchranu kostela svaté Máří Magdaleny spojená s pořádáním kulturních akcí s ušlechtilým cílem zá-

chrany zmíněného kostela. Neocenitelná je rovněž úloha dalších spolků působících v obci.  Sportovní 

klub Velhartice je nositelem sportovního života. V rámci SK Velhartice působí  široké spektrum spor-

tovních odvětví  od fotbalu přes volejbal, nohejbal, tenis a zejména bych chtěl vyzdvihnout základní 

tělovýchovnou činnost organizovanou ženami. Nezaměnitelnou činnost a aktivitu vyvíjí Myslivecké 

sdružení v oblasti životního prostředí.  

Ocenit je nutno rovněž zapojení a aktivity občanů v osadních výborech, jejichž činnost rovněž při-

spívá k řešení nedostatků v jednotlivých osadách.  

Výše uvedený stručný výčet hovoří o širokém zapojení občanů do obecního života a zasluhuje vy-

soké uznání a poděkování.  

Do dalšího období Vám všem přeji hodně zdraví a chtěl bych osobně poděkovat za spolupráci v 

minulém volebním období 

  

Starosta obce, Ing. Pavel Prosr l 

 Ohlédnutí za končícím volebním obdobím 

Volební období 2014-2018 pomalu končí a tak 

je vhodná doba připomenout si významnější in-

vestiční akce, které během něho byly realizo-

vány.  

V první řadě byly dokončeny projekty schvá-

lené předchozím zastupitelstvem a to „Revitali-

zace zeleně v obcích“ a „Obnova alejí a stromo-

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

Nemilkov, Radvanice, Stojanovice, Tvrdoslav, Velhartice, 
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řadí“. I přes celou řadu problémů spojených s re-

alizací akcí i následnou péčí o novou výsadbu v 

suchém roce 2015 lze zejména část týkající se 

intravilánu obcí hodnotit pozitivně a to i díky 90-

ti procentní dotaci. 

 

Nejvýznamnější akcí realizovanou v tomto vo-

lebním období obcí byla příprava lokality „Pod 

tankovkou“ pro výstavbu nových rodinných 

domků. Jednalo se o investiční akci přípravy 

technické infrastruktury, což zahrnovalo vybudo-

vání vodovodní, kanalizační, energetické a sil-

niční sítě v uvedeném území, tak aby zde mohlo 

vyrůst 11 nových rodinných domků. 

Na prvním pracovním zasedání zastupitelstva 

obce zvoleného pro období 2014-2018 slíbilo ve-

dení obce, že do konce září 2016 budou parcely 

zasíťovány a připraveny k prodeji.  Prvním kro-

kem byla příprava projektové dokumentace pro 

územní rozhodnutí a následná stavební povolení. 

Vycházela z již zpracované územní studie a kon-

kretizovala a etapizovala využití území. Na ni na-

vazovala dokumentace pro realizaci stavby. Ke 

dni 31.7.2015 měla obec příslušná územní roz-

hodnutí a stavební povolení a byla zveřejněna 

výzva k podání nabídek na realizaci projektu. 

 

 Do výběrového řízení se přihlásilo 10 firem a 

to přesto, že na její realizaci byl necelý rok. Jako 

nejvýhodnější zvítězila nabídka firmy VAK servis 

s.r.o. Klatovy s cenou 4 174 488,80 Kč. Stavba 

byla zahájena 15.9.2015 a dokončena 

31.7.2016. 

Po dokončení musela obec řešit ještě jeden 

problém. Problém se skutečnou výměrou a hra-

nicemi pozemků, neboť v období mezi zhotove-

ním územní studie a realizací stavby proběhla di-

gitalizace katastru nemovitostí. Ta poněkud 

změnila hranice i výměru některých pozemků a 

pro zápis stavby komunikace na katastrálním 

úřadu bylo třeba uvést vydaná rozhodnutí a sou-

hlasy do shody s realitou.  

O stavební pozemky v lokalitě je poměrně 

značný zájem. K dnešnímu dni, tedy po dvou le-

tech od dokončení jsou volné pouze dvě stavební 

parcely.  Věříme, že nové zastupitelstvo, které 

vzejde z říjnových voleb, bude v aktivitách ve-

doucích k přípravě dalších stavebních pozemků 

na Velharticku pokračovat. První krok byl již obcí 

učiněn nákupem pozemků v lokalitě „Pod bytov-

kami“. 

V r. 2015 byly také realizovány průzkumné 

vrty ve Velharticích, Chotěšově a Horách Matky 

Boží za účelem posílení stávajících vodních 

zdrojů. Zatímco v Chotěšově a Horách Matky 

Boží byly nalezeny vyhovující zdroje vody. Vrt ve 

Velharticích není schopen dodávat kvalitní pitnou 

vodu. Proto je v současné době připravován pro-

jekt nového výtlačného řadu z vodního zdroje 

„U hřiště“ do vodojemu. Byla provedena nutná 

neplánovaná oprava části opěrné zdi u kulturního 

domu, která hrozila sesuvem. (Zbytek zdi byl 

opraven v letošním roce s dotační podporou.) 

 

V témže roce byl zakoupen štěpkovač a příko-

pová sekačka. Proběhla též rekonstrukce toalet 

v budově kulturního domu. Dvě posledně jmeno-

vané akce byly realizovány i díky vhodným do-

tačním titulům.  

V r 2016 byla zpracována změna č.1 Územ-

ního plánu Velhartice. Od občanů bylo podáno 32 

návrhů na změny. Ne všechny ale byly v souladu 

se zájmy dotčených státních orgánů, některé se 

dotýkaly totožné problematiky. Další revize 

územního plánu musí dle zákona o stavebním 

řádu a územním plánování proběhnout nejpoz-

ději za 5 let. V tomtéž roce byla s podporou do-

tačních peněz zahájena oprava kaple v Chotě-

šově.  
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V loňském roce byla s dotační podporou re-

alizována nová střecha tělocvičny Základní 

školy. 

Byl dokončen chodník podél školy k bývalému 

kovomatu a vybudován přístřešek pro techniku 

na bývalém sokolišti. 

 

Dotaci obec získala i na zakoupení dopravního a 

evakuačního vozidla pro sbor dobrovolných 

hasičů. 

I v letošním roce probíhá celá řada investič-

ních i neinvestičních akcí K těm větším a pláno-

vaným patří zakoupení nového školního auto-

busu Iveco Dyparo pro 31+1+1 cestujících. Je to 

potřeba nejen z důvodu, že původní autobus po-

malu dosluhuje, ale i proto, že do velhartické 

školy zapsali rodiče i 14 žáků, kteří dosud na-

vštěvovali základní školu v Hartmanicích. Stáva-

jící autobus pro 19 sedících pasažérů by dopravu 

takového žákovského přírůstku v rozumném 

čase prostě nezvládl.  

Autobus by měl byt dětem k dispozici na přelomu 

září a října letošního roku. Do té doby budou děti 

do školy dováženy stávajícím autobusem a 

hasičským transportním vozidlem. 

 

Pokračovaly opravy místních komunikací. Byly 

to místní komunikace „V Jamech“, do Braníč-

kova, do Tvrdoslavi a velhartická komunikace 

„K Hendlům“. S dotační podporou byla opravena 

opěrná zeď u velhartického obecního úřadu. Mi-

mořádnou akcí je výměna vodovodního a kanali-

začního řadu v Horách Matky Boží v komunikaci 

směrem na Mokrosuky, kde Správa a údržba sil-

nic současně provádí výměnu povrchu komuni-

kace. 

Rozpočet letošního roku počítá i s výměnou 

česlí hrubého předčištění velhartické čistírny od-

padních vod. Česle jsou původní z r. 1992 a je-

jich stav je havarijní. Věříme, že dodavatel, Šu-

mavské vodovody a kanalizace a.s. nebude s do-

dávkou příliš otálet. 

Kromě těchto větších investic byla a průběžně 

je realizována celá řada menších akcí, které sice 

nestojí miliony, ale dokáží i tak občanům zpří-

jemnit život. 

 

 Velhartičtí hasiči slavili

Velhartičtí hasiči v červenci letošního rocku 

oslavili významné výročí. Jejich sbor trvá už 140 

let. Při této příležitosti sbor uspořádal oslavu 

s účastí okolních sborů a okresních představitelů 

hasičů i velkého počtu místních občanů.  Po slav-

nostním průvodu obcí a položení věnců u po-

mníku padlých v I. světové válce zazněla státní 

hymna a P. Vendelín Zboroň posvětil nové trans-

portní vozidlo Volkswagen Transporter 4 motion, 

které bylo zakoupeno obcí a z velké části hrazeno 

z dotace IROP. Následně slavnostní průvod po-

kračoval do kulturního domu, kde oslava vyvr-

cholila slavnostní schůzí sboru. Při ní byl oceněn 

i nejstarší velhartický hasič, nositel titulu „Za-

sloužilý hasič“, pan Tomáš Šperl.  Celou slavnost 

hudebně doprovázela dechová kapela Úhlavanka 

pod taktovkou kapelníka Jana Červeného. 

Reportáž z události odvysílala i západočeská 

televize  FilmPRO a  lze   ji   shlédnout  např.  na: 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2dEN0WPXUrU 
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 Z DSO Ostružná

Obec Velhartice je nedílnou součástí Dobrovolného svazku obcí „Ostružná“, jehož dalšími členy jsou 

Městys Kolinec, Obce Mokrosuky, Čihaň , Chlistov a Hlavňovice. Svazek vyvíjí činnost od r. 2009 a v 

rámci své činnosti se podařilo realizovat některé projekty s vazbou na potřeby zúčastněných obcí. 

Nejvýznamnějším projektem je pravidelné „Setkání partnerských škol“, zaměřené na setkávání žáků 

základních škol v rámci partnerských vztahů se zahraničím. V minulosti tak proběhla setkání v Kolinci 

a ve Velharticích, v maďarském Tápioszentmártonu, slovenské Zemlianské  Olči a v příštím roce přivítá 

žáky škol naše partnerská obec Markt Winzer. 

Pro děti je vždy připraven hodnotný program plný soutěží a poznávání života v partnerských obcích. 

Dalším významným projektem bylo pořízení festivalového stanu, který se stal neodmyslitelnou sou-

částí pořádání významných akcí v rámci svazku a pořízení bezdrátového rozhlasu ve Velharticích a v 

Kolinci. 

V letošním roce byl dotován nákup vysokozdvižné plošiny a je dokončována realizace projektu 

„Osvětlení dominant členských obcí svazku“. Plzeňským krajem byly výše uvedené projekty podpořeny 

dotací přesahující 1 mil.Kč. 

 Jak správně volit  

Ve dnech 5. – 6. 10. 2018 proběhnou volby do zastupitelstev obcí a současně s nimi v našem 

volebním obvodu i doplňující volby senátní. V každých se ale volí trochu jinak. Pojďme se nyní podívat 

jak.  

Systém komunálních voleb v Čechách je poměrně složitý, nejen co do vlastní volby, ale i co do 

vyhodnocení. V komunálních volbách má každý volič 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 ná-

sledujícím volebním období 15-ti členné zastupitelstvo, takže každý volič má k dispozici 15 hlasů. 

Existují tři možnosti, jak s těmito hlasy naložit. Za prvé: 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. Za druhé: 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. Za třetí: 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. (např. Volič označí stranu či sdružení a z jiných kandidátek vybere 5 

kandidátů. Tím ale dává hlas pouze prvním deseti 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. 

Na rozdíl od komunálních nebo sněmovních voleb je každý senátní kandidát uveden na samostat-

ném volebním lístku. Volič si tedy vybere volební lístek jediného kandidáta, jemuž chce dát svůj hlas. 

Tento volební lístek vloží do obálky, kterou následně vhodí do volební urny. Lístek se nijak neupravuje, 

nedávají se na něm preferenční hlasy, nekroužkuje se a ani nekřížkuje. 

V prvním kole senátních voleb je zvolen ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu odevzdaných 

platných hlasů. Vítězství v prvním kole je proto v českých senátních volbách výjimečné. 

Zatímco před prvním kolem jsou volební lístky doručovány voličům na jejich adresu, v případném 

druhém kole senátních voleb volič volební lístky obdrží až ve volební místnosti. 

 Z obecního úřadu

Nejen slovy je potřeba udržovat pořádek v obci, aby se v ní lidem dobře žilo. Třeba i tím, že když 

jsou kontejnery na tříděný odpad plné, není vhodné svoje odpadky sypat vedle a přispívat k ještě 

větší hromadě nepořádku kolem nádob. Lépe je vzít zpátky domů a počkat, až budou nádoby vyve-

zené. Plastové lahve je dobré sešlapat, stejně tak krabice a kartony, a vše vložit do kontejnerů. Pokud 

to tak udělá každý, nebudou se vršit u mnohdy prázdného kontejneru krabice, do kterých prší, plasty, 

které i sebemenší vítr odnese až třeba ke škole, apod. Nehledě na to, že dle smluvních podmínek se 

svozovou firmou veškerý odpad ležící mimo nádoby, které musí pracovník Rumpoldu ručně sebrat a 

naházet do vozu, je účtován jako vývoz další nádoby, a ve finále se tento náklad projeví i ve výši 

poplatku za likvidaci domovního odpadu. 

Děkujeme každému, kdo tato "pravidla" dodržuje. 
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