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Na čem se pracuje a co nás čeká

- Je dokončována projektová dokumentace na „Odbahnění záchytných rybníčků rybníka Bušek“, 

v současné době se čeká na výsledky rozborů nánosu v rybníčcích. 

- Bylo rozšířeno veřejné osvětlení o svítidla U Rendlů a u hřiště. 

- V nejbližší době bude provedena oprava kapličky u sv. Jana (pod hřbitovem) – stříška včetně 

okapniček. 

- Připravuje se rozsáhlá rekonstrukce bytu ve zdravotním středisku spojená s výměnou oken, 

rekonstrukcí rozvodů vody, topení a koupelny. 

- V říjnu 2017 byly provedeny opravy obecních cest V Jamech ke Kořínkům, v Nemilkově ke 

Smolíkům a upravena místní komunikace kolem školy v Nemilkově. 

- V návaznosti na projekt Osvětlení dominant probíhá zpracování projektu na úpravu náměstí ve 

Velharticích. 

- Obec Velhartice iniciovala možnost omezení provozu těžkých vozidel nad 12 t přes obec. K 

navrhovanému záměru se bohužel opakované negativně vyjádřila Policie České republiky. 

Do tělocvičny už nepoteče

V letošním roce byl realizován projekt  Vý-

měna poškozené živičné střešní krytiny tělo-

cvičny a přilehlého šatnového bloku na p.p.č. 

1025, k.ú. Velhartice.  

Projekt byl podpořen dotací z Programu stabi-

lizace a obnovy venkova Plzeňského kraje. 

Stávající povlaková střešní krytina na ploše 

1.260 m2 byla nahrazena folií PV včetně folie 

Fatrafol. Spolu s tím byla provedena výměna 

okapových žlabů na tělocvičně i šatnovém bloku 

v celkové délce 75 m, oprava hřebene střechy 

tělocvičny a výměna odpadních trub z pozinko-

vaného plechu. Systém odvodu vody ze střechy 

byl doplněn sadou pro vyhřívání okapů, která má 

za úkol zamezit poškození žlabů a svodů mra-

zem.  

Současně byly vyměněny poškozené klempíř-

ské prvky provedeny potřebné nátěry a montáž 

hromosvodů. Celkové náklady projektu činily 

1.100.000,- Kč. Dotace byla poskytnuta ve výši 

500.000,- Kč

 Nové autobusové zastávky

V rámci mikroregionu Střední Pošumaví se 

obec Velhartice podílela na realizaci projektu vý-

měny starých a často poškozených autobuso-

vých čekáren. 

Byly osazeny 2 nové autobusové čekárny – na 

Zahálce a u nádraží Nemilkov. 

Celkové náklady projektu pro obec Velhartice 

činily 52 tis. Kč, Na realizaci výměny čekáren 

jsme obdrželi dotaci 26.000,- Kč.. 

 

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

Nemilkov, Radvanice, Stojanovice, Tvrdoslav, Velhartice, 
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 Ze života hasičů 

V sobotu 14.10.2017 proběhlo ve Velharticích okrskové námětové cvičení hasičského okrsku č. 16 

Velhartice. Cvičení se aktivně zúčastnily sbory dobrovolných hasičů Velhartice, Chotěšov, Hory Matky 

Boží a Pích. Bohužel nepřijely sbory z Nemilkova a Milínova. 

Byla provedena dálková doprava vody z náhonu pod hasičárnou, po Kostkovce až k pozemkům u 

kravína.  

Cíl okrskového cvičení byl naplněn, byla prověřena technika zúčastněných sborů a voda byla 

úspěšně dopravena až k nejvyššímu plánovanému bodu. 

Sbor dobrovolných hasičů Velhartice očekává převzetí nového hasičského dopravního auta dotačně 

podpořeného z integrovaného operačního programu. V současné době je dokončována kompletace 

auta na podvozku Volkswagen. Zmíněná dotace činí 95 % celkových nákladů z částky 1.200.000,- Kč. 

Obec Velhartice dále obdržela dotaci na věcné vybavení Sboru dobrovolných hasičů Nemilkov ve výši 

38.700,- Kč. 

 Dobrovolný svazek obcí připravuje…

Pro zvýraznění dominantních objektů v obcích 

svazku byl zpracován projekt na osvětlení domi-

nantních staveb členských obcí Dobrovolného 

svazku obcí Ostružná. Návrh rozmístění osvětlo-

vacích těles, jejich elektrického příkonu a světel-

ného výkonu vychází ze světelně-technického 

výpočtu se zohledněním stávající intenzity osvět-

lení objektů a prostranství, hospodárnosti a s oh-

ledem na životní prostředí.  

Umístění svítidel je voleno tak, aby svítidla při 

procházení kolem památky po chodníku/silnici 

byla co nejméně vidět.  

Technické řešení bude respektovat místní ur-

banismus a kulturně-historické rysy budov a po-

žadavky na ochranu památek, zejména v památ-

kově chráněných zónách 

Popis jednotlivých lokalit:  

Kolinec - kostel sv. Jakuba 

  
Místní dominanta, nasvětlení ze 2 stran od 

procházející silnice.  

 

Mokrosuky - kaplička sv. Václava u zámku 

 
Místní dominanta, nasvětlení ze 2 stran od 

procházející silnice.  

Lešišov - kaplička Jména Panny Marie na ná-

vsi 

 
Místní dominanta, nasvětlení ze 2 stran od 

procházející silnice.  

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi5n-aSsoTXAhVKchQKHeULBrIQjRwIBw&url=http://mapio.net/a/84373766/&psig=AOvVaw3eV4i9qIRgG6NAEIB8UdWq&ust=1508767101227770
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwingPzikIbXAhVLOxoKHRmXBrAQjRwIBw&url=http://kaplicky.pension11.com/doku.php?id=lesisov&psig=AOvVaw2rWWJxEyUcID56YUXtNrC3&ust=1508827000314060
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Velhartice - kostel Narození Panny Marie 

 

Výrazná dominanta, nasvětlení ze všech 

stran.  

Hlavňovice - kostel sv. Jana Nepomuckého 

 

Místní dominanta, nasvětlení od procházející 

silnice. 

Chlistov - kostel Povýšení sv. Kříže 

 

Místní dominanta, nasvětlení ze 3 stran.. 

Uvažovaný záměr žádosti o podporu plně od-

povídá podporované oblasti vymezené v pravi-

dlech PSOV PK 2017.  

Celkové náklady akce realizované Dobrovol-

ným svazkem obcí Ostružná činí 950.000,- Kč. 

Dotační podpora ze strany Plzeňského kraje 

dosáhla 400.000,- Kč. 

Ve Velharticích je projekt připravován tak, 

aby byl v souladu s připravovanou rekonstrukcí 

a úpravou náměstí i požadavky orgánu státní pa-

mátkové péče.  

 Mezinárodní setkání partnerských škol

Ve dnech 15.-17. května 2017 se v sousedním 

Kolinci uskutečnil již pátý ročník mezinárodního 

setkání partnerských škol městyse Kolince a 

obce Velhartice. Cílem těchto setkání je, aby se 

děti z různých evropských zemí vzájemně pozná-

valy, aby se obohatily kulturně i jazykově, nava-

zovaly přátelství a kontakty a do budoucna tak 

ještě více rozvíjely spolupráci uvnitř Evropské 

unie. 

Letošní setkání proběhlo ve znamení lesů. 

Akci zaštítil Dobrovolný svazek obcí Ostružná, 

část program připravilo Sdružení vlastníků obec-

ních a soukromých lesů (SVOL), regionální orga-

nizace v Plzeňském kraji. Na děti čekala kromě 

dalších aktivit procházka, kde na stanovištích po-

znávaly lesní dřeviny a jejich semena, vyzkou-

šely si, jak zasadit strom, viděly ukázku kácení 

stromů motorovou pilou, přibližování dřeva ko-

něm i traktorem, poznávaly stopy a zvuky lesní 

zvěře a mnohé další. Motto setkání – „nesoupe-

řit, ale vzájemně se poznávat a spolupracovat“ - 

se tak výtečně propojilo s posláním a aktivitami 

lesní pedagogiky 

Akce byla podpořena Plzeňským krajem z pro-

gramu stabilizace a obnovy venkova. 

Celkové náklady osáhly 80 tis. Kč. Dobrovolný 

svazek obcí Ostružná sdružující obce Velhartice, 

Hlavňovice, Chlistov, Čihaň, Mokrosuky a městys 

Kolinec obdržel dotaci ve výši 25.000,- Kč. 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_xa6JmobXAhXJ7BQKHbB3BH8QjRwIBw&url=http://kaplicky.pension11.com/doku.php?id=hlavnovice&psig=AOvVaw2km8Afc1Y8NqzA7_UpvVdD&ust=1508829509728787
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs7_zOm4bXAhUEVBQKHfkMDlUQjRwIBw&url=https://www.turistika.cz/mista/chlistov-kostel-povyseni-sv-krize/detail&psig=AOvVaw0-bUDcw4HzAKxuGN0StURS&ust=1508829837450544
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Jak jsme volili do PS Parlamentu ČR 

Ve dnech 20. – 21. 10. 2017 proběhly volby do PS PČR. Jak jsme volili v naší obci je patrné z ná-

sledujícího přehledu. 

 

 

Z obecního úřadu

 Od 1.4.2017 pracuje na OÚ nová pracovnice, paní Ludmila Breuová. Má na starosti problematiku 

vodovodů a kanalizací, obecních bytů a pečovatelské služby.  

 Žádáme občany, kteří dosud neodevzdali podepsané smlouvy na odběr vody, aby tak učinili co 

nejdříve. 

 Nejbližši akce v KD Velhartice: 

o 25.11.2017 Rybářský ples, - hraje „ANDROMEDA“ 

o 9.12.2017 Myslivecký ples - hraje „MUSIC“ 

o 16.12.2017 Bazárek 

 

 V sobotu 11.11.2017 se usku-

teční oslava 80. výročí ote-

vření Základní školy Velhar-

tice, na kterou tímto zveme 

všechny občany a bývalé žáky. 

Akce začíná v 15:00 hod. pro-

hlídkou školy spojenou s boha-

tým programem v režii žáků a 

pedagogů. V 17:00 se za dopro-

vodu „Oplovy dechovky“ ode-

bereme do velhartického kul-

turního domu, kde bude ná-

vštěvníkům školy podáno ob-

čerstvení a program bude po-

kračovat volnou zábavou. 
 

 

 Informační občasník pro občany velharticka. Vydává Obec Velhartice, ročník XIII, říjen 2017, č. 32,  Evidenční číslo MK ČR E 22129 

1 Občanská demokratická strana 7 8,86% 6 7,89% 8 9,41% 11 5,02% 32 6,97%

2 Řád národa - Vlastenecká unie 0 0,00% 0 0,00% 1 1,18% 0 0,00% 1 0,22%

3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,46% 1 0,22%

4 Česká str.sociálně demokrat. 5 6,33% 0 0,00% 4 4,71% 18 8,22% 27 5,88%

6 Radostné Česko 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,46% 1 0,22%

7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 7 8,86% 5 6,58% 3 3,53% 16 7,31% 31 6,75%

8 Komunistická str.Čech a Moravy 6 7,59% 4 5,26% 6 7,06% 25 11,42% 41 8,93%

9 Strana zelených 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,83% 4 0,87%

10 ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU 0 0,00% 1 1,32% 0 0,00% 3 1,37% 4 0,87%

12 Strana svobodných občanů 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,46% 1 0,22%

13 Blok proti islam.-Obran.domova 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

14 Občanská demokratická aliance 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

15 Česká pirátská strana 6 7,59% 5 6,58% 11 12,94% 15 6,85% 37 8,06%

16 OBČANÉ 2011-SPRAVEDL. PRO LIDI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

19 Referendum o Evropské unii 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

20 TOP 09 3 3,80% 6 7,89% 1 1,18% 5 2,28% 15 3,27%

21 ANO 2011 13 16,46% 25 32,89% 36 42,35% 68 31,05% 142 30,94%

23 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 22 27,85% 22 28,95% 6 7,06% 29 13,24% 79 17,21%

25 Česká strana národně sociální 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

26 REALISTÉ 0 0,00% 0 0,00% 2 2,35% 1 0,46% 3 0,65%

27 SPORTOVCI 0 0,00% 0 0,00% 1 1,18% 0 0,00% 1 0,22%

28 Dělnic.str.sociální spravedl. 0 0,00% 1 1,32% 1 1,18% 1 0,46% 3 0,65%

29 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 9 11,39% 1 1,32% 5 5,88% 20 9,13% 35 7,63%

30 Strana Práv Občanů 1 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,22%

Celkem odevzdáno hlasů 79 76 85 219 459

Výsledky parlamentních voleb ve Velharticích 2017

Hory M.B. Chotěšov Nemilkov Velhartice Obec celkem


