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Vážení občané, 

Předkládáme Vám nové číslo Zpravodaje, který informuje o aktuálním dění v obci. Sotva jsme se 

po Vánocích a nemastné, neslané zimě rozkoukali, blížíme se k polovině roku. Po loňských potížích s 

vodou k nám zatím letošní rok tak skoupý není. Opatření, která obec provedla, zmiňujeme dále. 

Rovněž Vám předkládáme informace o některých již realizovaných a některých současně probíhají-

cích akcích a projektech. V tomto úvodu bych se chtěl krátce zmínit o činnosti Dobrovolného svazku 

obcí „Ostružná“, jehož jsme členy. Pokud se ohlédneme do nedávné minulosti, musíme konstatovat, 

že za poměrně krátkou dobu existence svazku jsme se podíleli na různých aktivitách, které nejen 

nám, ale i ostatním členům svazku přinesly různá pozitiva. 

V naší obci byl realizován nový obecní rozhlas, podílíme se na využívání festivalového stanu a je-

ho příslušenství, každoročně svazek obcí vydává kalendáře s různou tématikou. Vydali jsme infor-

mační DVD „Putování s dětmi krajinou Ostružné“. V letošním roce jsme od Plzeňského kraje obdrželi 

dotaci na „Rozšíření vybavení DSO Ostružná“, v němž je zahrnuto zejména rozšíření prvků festivalo-

vého stanu, mobilní WC a 10 ks pivních setů. Za největší přínos ze svého hlediska považuji možnost 

mezinárodního setkávání žáků základních škol. V minulých letech proběhla setkání ve Velharticích a 

Kolinci, v Maďarsku v Tápioszenmártonu, na Slovensku v Zemlianské Olči a přes některé současné 

problémy ve vztahu ke změnám v obecním zastupitelstvu v Maďarsku, budeme v těchto aktivitách 

pokračovat s rozšířením o žáky Základní školy ve Winzeru.  

Závěrem Vám přeji krásné letní dny a příjemnou dovolenou.. 

Ing. Pavel Prosr, starosta 

 Ze stavby „Pod Tankovkou“

Práce v lokalitě „Pod Tankovkou“ chystané k 

výstavbě rodinných domků pomalu vrcholí. 

Úprava lokality zahrnuje vybudování potřebné 

infrastruktury, tj. vodovodního a kanalizačního 

řadu, elektrického vedení, osvětlení a komuni-

kace. Obec Velhartice tak bude moci po mnoha 

letech nabídnout opravdovým zájemcům o 

stavbu rodinných domků kompletně připravené 

stavební pozemky za přijatelnou cenu.  

Smlouva o dílo byla uzavřena s firmou - VAK 

servis s.r.o. Klatovy dne 12. 10. 2015. Firma 

vyhrála výběrové řízení na realizaci stavby s 

výjimkou rozvodů elektřiny a veřejného osvět-

lení s nabídkovou cenou 4 476 940,-Kč včetně 

DPH. V průběhu stavby se však ukázalo, že tato 

částka nebude konečná. Na vině je nepředpo-

kládaná nízká únosnost podkladových vrstev 

komunikace. Minimální hodnota pro podklado-

vou vrstvu komunikace je normou stanovena na 

45 MPa. Nejnižší hodnota naměřená na stave-

ništi byla ale pouhých 15 MPa. Zhotovitel proto 

provedl průzkum podloží a navrhl variantu jeho 

úpravy včetně odvodnění a vložení separační 

geotextilie. Úpravy byly odsouhlaseny projek-

tantem, který úpravu doplnil o změnu potrubí 

kanaliza-

ce. Navr-

žené změ-

ny byly 

projedná-

ny radou 

obce, kte-

rá je do-

poručila 

zastupitel-

stvu ke 

schválení. 

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

Nemilkov, Radvanice, Stojanovice, Tvrdoslav, Velhartice, 
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Dalším 

problé-

mem, kte-

rý se bě-

hem stav-

by objevil, 

byl po-

měrně 

špatný 

stav stáva-

jícího vo-

dovodního 

řadu, na nějž měla být nová větev napojena. 

Problém byl zjištěn v místě připojení na stávají-

cí litinové potrubí „u Kupečků“. 

Došlo zde proto nad rámec projektu 

k výměně části vodovodního řadu umístěné pod 

novou komunikací. Zmíněné vícepráce si vyžá-

dají navýšení nákladů na realizaci stavby o bez-

mála 500 000,-Kč.  

Zasíťování lokality i vybudování komunikace 

je plně hrazeno z rozpočtu obce. Úhrada zmíně-

ných vícenákladů nebude ale pro obec problé-

mem, neboť má v důsledku dobrého hospoda-

ření v minulých letech vytvořenou dostatečnou 

finanční rezervu pro podobné situace. V souvis-

losti s nutnými  vícepracemi požádal zhotovitel 

též o posunutí konečného termínu realizace z 

30. 6. 2016 na 31. 7. 2016. Žádost bude pro-

jednána radou a následně zastupitelstvem. 

Po ukončení akce měla mít 

obec k dispozici 11 zasíťovaných 

pozemků připravených pro vý-

stavbu rodinných domků 

k trvalému bydlení v obci. Reali-

ta je ale taková, že o pozemky 

je značný zájem, ačkoli prodej 

dosud nebyl nikde zveřejněn, 

ani mu nebyla dělána jakákoli 

reklama. Přesto docházejí na 

obecní úřad žádosti o koupi vol-

ných stavebních parcel. Zastupi-

telstvo proto stanovilo podmínky 

prodeje pozemků tak, aby ma-

ximální měrou zamezilo speku-

lativním nákupům a vyhovělo 

požadavkům poctivých žadatelů 

o stavební parcelu majících zá-

jem trvale bydlet v naší obci. 

Podmínky koupě pozemku jsou 

k dispozici na OÚ. Jejich znění je 

součástí kupní smlouvy. Volné 

pozemky k prodeji jsou na obrázku vyznačeny bíle. Jedná se o pozemky: 1) 538/28, 2) 4/2, 3) 4/1 

+ 538/33, 4) 538/30 + 4/6 + 4/10, 5) 538/31 + 4/11. 

 Nové sociální zařízen v KD Velhartice

Bezprostředně po ukončení plesové sezóny 

byly zahá-

jeny práce 

na rekon-

strukci 

sociálního 

zařízení 

kulturního 

domu. 

Stávající 

zařízení ze 

70. let 

minulého 

století nevyhovuje současným hygienickým 

předpisům, ani není dobrou vizitkou obce pro 

návštěvníky akcí pořádaných v KD. 

Na rekonstrukci za 841 822,-Kč byla získána 

dotace ve výši 275 000,-Kč. Rekonstrukce za-

hrnuje modernizaci a rozšíření WC nejen pro 

návštěvníky KD v přízemí budovy, ale i obecní-

ho úřadu v patře. Byly vybourány stávající příč-

ky a prostor účelněji rozdělen. Strop byl snížen 

podhledem, doplněno osvětlení a ventilace.  

Vznikl tak kompletně nový interiér včetně zaři-

zovacích předmětů. Práce na sociálním zařízení 

v přízemí skončí v nejbližších a realizační firma 

Koramex a.s. bude pokračovat v 1. patře. 

Z důvodu rekonstrukce nebyl kulturní dům 

schopen provozu téměř tři měsíce. Po úklidu 

prostor a zařízení dotčených stavbou bude opět 

připraven přivítat návštěvníky pořádaných akcí. 
.
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 Změna č. 1 Územního plánu obce

Již rok se intenzivně pracuje na Změně č. 1 

územního plánu obce. Časově nejnáročnější 

období zahrnující zadání a vyhotovení návrhu 

změny je u konce a v nejbližší době proběhnou 

projednání. My věříme, že i úspěšné schválení 

návrhu změny. Jednotlivé kroky přípravy změny 

ÚP předkládáme dle slibu na posledním jednání 

zastupitelstva přehlednou formou tak, jak se 

týkají naší obce (podrobně a kompletně je po-

stup tvorby upraven v §44 - §54 stavebního 

zákona). 

ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ 

1) Rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení 

změny územního plánu proběhlo 24. 2. 2015. 

Termín pro podání návrhů a podnětů na změny 

v platném územním plánu 30. 4. 2015. 

ZADÁNÍ 

2) Zpracování návrhu zadání změny územní-

ho plánu. 

3) Jednání o návrhu zadání s dotčenými or-

gány, sousedními obcemi, krajským úřadem. 

4) Na základě jednání je návrh zadání upra-

ven a předložen ke schválení zastupitelstvu ob-

ce. 

5) Schválení zadání změny územního plánu 

zastupitelstvem – proběhlo 8. 12. 2015, schvá-

lené je vyvěšeno na www stránkách obce. 

NÁVRH 

6) Zpracování návrhu změny územního plá-

nu. 

7) Jednání o návrhu územního plánu s do-

tčenými orgány, krajským úřadem a sousedními 

obcemi. - proběhne 21. 6. 2016. 

8) Posouzení návrhu územního plánu kraj-

ským úřadem. 

9) Veřejné projednání o upraveném a posou-

zeném návrhu změny územního plánu – po-

slední možnost občanů připomínkovat územní 

plán či podávat námitky – předpoklad srpen 

2016. 

10) Rozhodnutí o uplatnění či neuplatnění 

připomínek a námitek veřejnosti k návrhu. 

11) Stanovisko dotčených orgánů k připo-

mínkám a námitkám. 

VYDÁNÍ 

12) Předložení návrhu na vydání změny 

územního plánu zastupitelstvu.  

13) Rozhodnutí zastupitelstva o námitkách. 

14) Vydání změny územního plánu formou 

opatření obecné povahy (OOP). - předpoklad 

říjen 2016. 

.

 A jak to bude letos s vodou? 

Tuto otázku kladou nejen občané zastupite-

lům, ale kladou si ji i zastupitelé. Po extrémním 

loňském suchu, které způsobilo nedostatek pit-

né vody, ať krátkodobý či dlouhodobější, ve 

všech částech obce s výjimkou Nemilkova, je to 

otázka na místě. Protože velhartická obec je 

nejen majitelem, ale i provozovatelem vodovo-

dů a kanalizací ve všech částech obce, musela 

hledat i její řešení.  

Ve všech 

částech ob-

ce, kde se 

nedostatek 

vody proje-

vil, byly 

provedeny 

nové prů-

zkumné vr-

ty. Ty by 

měly garan-

tovat dostatečnou dodávku pitné vody všude s 

výjimkou Velhartic. Zejména vrt pro Hory Mat-

ky Boží v lokalitě „na Šlajfu“ se jeví jako velmi 

mohutný zdroj velice kvalitní pitné vody. Velmi 

dobře dopadl i nový chotěšovský zdroj. Poně-

kud horší situace je ve Velharticích, kde je vrt 

sice kapacitně dobrý, ale v odebraných vzorcích 

je obsaženo železo, mangan a arzén v nadlimit-

ním množství. Vodu z tohoto vrtu není bez další 

investičně i provozně drahé úpravy možno pou-

žít jako zdroj pitné vody. Proto byl během jara 

proveden doplňující hydrogeologický průzkum 

ve stávajících prameništích a byla akceptována 

doporučení hydrogeologa ke zlepšení jejich vy-

užití.  

Současně s tím proběhlo též vyčištění stáva-

jícího jímacího systému. V současné době če-

káme na konečné stanovisko hydrogeologické 

kanceláře k možnosti rozšíření stávajících pra-

menišť, zejména zvýšení počtu pramenných 

jímek. V případě reálné šance na posílení vod-

ního zdroje bude neprodleně zpracován projekt 

a započato s jeho realizací. 

Náklady na provedení vrtů dosáhly částky 

468.508,- Kč, nicméně na cenu vody v obci 

nebudou mít přímý vliv. Do ceny vodného se 

promítnou pouze neinvestiční náklady vynalo-

žené na provoz vodovodů a kanalizací v celkové 
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výši 719.629,18 Kč (Nemilkov 103.067,72 Kč, 

Chotěšov 100.185,48 Kč, Hory Matky Boží 

155.092,52 Kč, Velhartice 328.949,74 Kč, Sto-

janovice 32.333,72 Kč za provoz vodovodů a 

148.372,82 Kč za provoz čistírny odpadních 

vod). Do fondu obnovy vodovodů a kanalizací 

byla dle rozhodnutí zastupitelstva převedena 

částka 470.000,- Kč. Rada obce, na základě 

těchto skutečností navrhuje zastupitelstvu 

schválit zvýšení ceny stočného ve Velharticích 

na 11,-Kč/m3 a vodného na 20,-Kč/m3. V ostat-

ních částech obce by občané a majitelé nemovi-

tostí platili 30,- Kč/m3 vody, vše bez DPH. Mírné 

zvýšení proto předchozím letům je způsobeno 

jednak vícenáklady na dovoz vody v letních 

měsících a dále navýšením odvodu do fondu 

obnovy V a K. Plán obnovy V a K počítá s celko-

vým ročním odvodem do fondu obnovy v částce 

1.200.000,-Kč, nicméně zastupitelstvo doporu-

čilo této částky dosáhnout postupně, protože 

okamžitá akceptace uvedeného požadavku by 

vodné v obci zvedla přes hranici 50,-Kč/m3. 

Okrsková hasičská soutěž   

V sobotu 28. 5. 2016 proběhla na hřišti v Nemilkově okrsková hasičská soutěž. Nemilkovští hasiči 

připravili doko-

nalé prostředí 

jak pro soutěžící 

družstva, tak pro 

diváky. V před-

večer soutěže 

proběhlo rozlo-

sování a rozmís-

tění technických 

prostředků, nut-

ných pro hladký 

průběh hasičské-

ho klání. V sobo-

tu ve 13.00 hod. 

se sjela všechna 

soutěžící druž-

stva a po regis-

traci a nezbyt-

ných předsou-

těžních úkonech byla slavnostním nástupem soutěž zahájena. 

V úvodu předvedli své umění malí hasiči z Velhartic. Provedený požární útok a štafety byly odmě-

něny bouřlivým potleskem přihlížejících. Jako slad-

kou odměnu dostali malí hasiči dva velké dorty. 

Samotnou soutěž zahájila družstva mužů štafe-

tami na 4x100m a následovala soutěž žen v požár-

ním útoku. V závěru soutěžili muži v provedení po-

žárního útoku. Přes nepřízeň počasí byla okrsková 

soutěž zdárně dokončena a první tři družstva v ka-

tegorii žen a mužů získala krásné poháry. Putovní 

pohár starosty Obce Velhartice získalo družstvo 

mužů Sboru dobrovolných hasičů Pích. 

Poděkování patří všem zúčastněným hasičům za 

příkladný přístup a zajištění bezproblémového prů-

běhu okrskové soutěže. Poděkování rovněž patří 

všem rozhodčím, moderátorovi soutěže a sponzo-

rům, Obcím Velhartice, Hlavňovice a ZOD Hlavňovice. 

 Velhartičtí talenti 2016

26. května t. r. byl společenský sál velhartického hradu opět zcela zaplněn. Probíhalo zde tradiční 

předprázdninové vystoupení žaček a žáků velhartické školy, kteří se ve svém volném čase věnují 

zpěvu, či hře na hudební nástroj. Mladí jednak předvedli svým blízkým, čeho už v hudbě dosáhli. Jim 

Pořadí SDH Požární útok Štafeta Celkem

ženy

1. Milínov 46,84 0 46,84

2. Chotěšov 49,91 0 49,91

3. Velhartice 72,12 0 72,12

Muži

1. Pích 45,66 80,54 126,2

2. Nemilkov 44,61 84,56 129,17

3. Chotěšov 1 45,25 90,47 135,72

4. H.M.Boží 70,91 68,94 139,85

5. Chotěšov 2 61,66 96,57 158,23

6. Milínov 99,78 69,25 169,03

7. Velhartice 97,13 84,35 181,48
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se naproti tomu naskytla příležitost veřejně vystou-

pit před publikem a také možnost porovnat svůj 

úspěch s talentem a pílí kamarádů a spolužáků. Pod 

vedením paní učitelky Marie Volfové, která se mla-

dým velhartickým hudebníkům již řadu let věnuje, 

se posluchači mohli seznámit s vývojem dětského 

umělce. Postupně, od jednoduchých melodií a po-

pěvků nejmladších muzikantů, od prvních znějících 

akordů přes složitější, vícehlasé skladby, až po ná-

ročné etudy i sborové úpravy populárních písní. To 

vše nabízeli velhartičtí talenti posluchačům. Vrcho-

lem odpoledne bylo vystoupení školního sboru a 

školní kapely.  

Nadšený potlesk byl odměnou mladým umělcům, 

jimž přejeme hodně úspěchů na poli jejich záliby - 

hudby. A i když nebudou všichni Smetanové, či Lennonové, určitě s ní zažijí spoustu krásných chvil. 

 Karel IV. slavil ve Velharticích 700. narozeniny   

Plzeňští, Spolek šermířů a přátel historie a 

Plzeňský Landfrýd, byli hlavními organizátory 

akce, která z Velhartic udělala o víkendu 14. a 

15. 5. 2016 cíl cesty vice než 2000 návštěvní-

ků. 

Oslava narozenin císaře a krále Karla IV. za-

čínala slavnostním příjezdem královského man-

želského páru s družinou na velhartické náměs-

tí, kde byli přivítáni Buškem z Velhartic a ve-

lhartickým „purkmistrem“. Následovalo požeh-

nání králi ve velhartickém kostele Narození 

Panny Marie a pasování šlechticů na rytíře. Na 

akci se podílela i celá řada velhartických obča-

nů. Kromě zaměstnanců hradu to byl především 

velhartický sbor, který byl organizátory osloven 

se žádostí o pěvecký a hudební doprovod při 

požehnání panovníkovi a jeho manželce Anně 

Falcké a též při souboji předváděném před pa-

sováním. 

K první scéně bylo požadováno provedení la-

tinské skladby, nejlépe z doby Karlovy. Byla 

proto vybrána krátká eucharistická píseň „Ave 

verum corpus“, jejíž text je připisován papeži 

Inocenci III. a který Karel IV. určitě velice dob-

ře znal, neboť byl pravidelně zpíván při boho-

službách. Text byl mnohokrát zhudebněn. Dnes 

je text asi nejznámější a nejhranější s hudeb-

ním doprovodem, jehož autorem je W. A. Mo-

zart. Vybrána byla ale hudba o téměř století 

mladší, kterou napsal francouzský skladatel 

Camille Saint-Saëns, hlavně proto, že je psána 

„A cappella“ (označuje vokální hudbu nebo zpěv 

bez doprovodu hudebních nástrojů), což byla 

při středověkých bohoslužbách běžná praxe. 

Došlo však i na hudbu Mozartovu. Požehnání 

královskému páru bylo doprovázeno jeho slav-

ným motetem „Jubilate Deo“.  

Při vstupu krále s družinou do velhartického 

kostela zněl slavnostní pochod na motivy sklad-

by „Trumpet voluntary“, anglického skladatele 

vrcholného baroka Jeremiaha Clarkea. Stejný 

motiv byl hrán i při odchodu. 

Rytířské souboje venku na náměstí naproti 

tomu vyžadovaly hudbu dramatickou, rytmic-

kou a emotivní. Pořadateli byla navržena 

skladba „Ó Fortuna“, - část kantáty „Carmina 

Burana“, která vznikla zhudebněním středově-

kého textu německým skladatelem, žijícím v 

minulém století, Carlem Orffem. 

Že se velhartický sbor, v jehož středu není 

jediný profesionální hudebník, svého úkolu 

zhostil na výbornou, mohli posoudit všichni, 

kteří se zahájení královské návštěvy zúčastnili. 

Pro případné zájemce je k dispozici střih 

slavnostního zahájení oslavy panovníkových 

narozenin s téměř celým vystoupením sboru 

na: 

https://www.youtube.com/watch?v=2o6LCpMtHtE 

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem čle-

nům sboru za skvělé živé vystoupení, a zároveň 

i výtečnou reprezentaci obce. Drtivá většina 

návštěvníků oslavy totiž nebyla místní. 

Jan Löffelmann.- místostarosta
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 Přehled kulturního dění v obci

 
29. 1. 2016 

Kinokavárna promítání filmu Nepál – Annapurna.  

Restaurace „U Bílého beránka“ ve Velharticích od 18 hodin. 

19. 2. 2016 Kinokavárna - restaurace „U Bílého beránka“ ve Velharticích od 18 hodin. 

10. 3. 2016 

11. 3. 2016 
Zdobení perníčků – škola ve Velharticích od 17 hodin. 

19. 3. 2016 Jarní úklid náměstí, velikonoční výzdoba, hledání vajíček a zajíců. 

14. – 15. 5. 2016 Narozeniny Karla IV. 

31. 5. – 3. 6. 2016 Dopolední představení Kuba + kostýmované prohlídky hradu. 

5. 6. 2015 
Dětský den na hřišti - ukázka práce psovodů PČR a ukázka práce SDH 

Velhartice včetně vystoupením malých hasičů, soutěže, opékání špekáčků. 

10. 6. 2016 

Noc kostelů ve Velharticích, mše sv., koncert skupiny Zebedeus, dětský 

soubor školy Velhartice, sólista opery Jihočeského divadla Václav Janeček.  

Noc kostelů na Horách Matky Boží, možnost prohlídky kostela, ev. ná-

vštěvy místního muzea 16 – 18 hodin. 

23. 7. – 24. 7. 2016 
Výstava Šikovné ruce - výstava místních umělců v Kulturním domě ve 

Velharticích. 

29. 7. – 31. 7. 2016 Štíty stříbrného lva – Hrad Velhartice. 

13. 8. 2016 Pohádkové odpoledne – Hrad Velhartice. 

3. 9. 2016 
II. ročník Běhu kostkovkou – zábavný běh pro rodiče či prarodiče 

s dětmi. 

24. – 25. 9. 2016 

BUŠKOVA ČÍŠE 

Divadelní prohlídky hradu spojené s ochutnávkou vín, připravených na hos-

tinu k poctě sv. Václava a příjezdu Karla IV. na Buškův hrad, ukázka dobo-

vého vaření v táboře středověkého šlechtice, kejklíř, hudba, tanečnice – 

Hrad Velhartice. 

22. 10. 2016 

II. ročník Bramborového štrůdlování – zábavné odpoledne se soutěží o 

nejlepší jablečný nebo bramborový výrobek v Kulturním domě ve Velharti-

cích. 

29. 10. 2016 

ZAMYKÁNÍ HRADU VELHARTICE 

XVIII. ročník „Běhu o hradní klíč“ běžecký závod ve všech věkových katego-

riích, doprovodný program – Hrad Velhartice. 

11. 11. 2016 

Svátek sv. Martina 

Večerní příjezd sv. Martina na koni, lampionový průvod pro děti – velhartic-

ké hřiště. 

18. 11. 2016 
Svatohubertská mše  -  Kostel Narození Panny Marie ve Velharticích – 

Jihočeští trubači s pěveckým sborem „Svatobor“, 18 hodin. 

27. 11. 2016 Adventní koncert - rozsvícení vánočního stromu  

3. 12. 2016 Vánoční akce. 

 Poděkování

Obec Velhartice děkuje touto cestou všem občanům, kteří se jakkoli fyzicky podíleli na rekon-

strukci chotěšovské kaple. Bez jejich aktivní pomoci by bylo jen obtížně možné zvládnout práce na 

této kulturní památce, patřící obci, do termínu poutě - 12. 6. 2016. 

Informace obecního úřadu

 Připomínáme občanům, že poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu je splatný do konce 
června 2016. 

 Z důvodu zvýšeného výskytu kůrovce v lesích žádáme soukromé vlastníky o častější kontrolu 
svých lesních porostů a následné včasné odstranění napadené hmoty. 

 V nejbližších dnech přibyde u kontejnerů na recyklovatelný odpad ve Velharticích nádoba pro 
sběr upotřebených jedlých olejů a tuků.  

 Informační občasník pro občany velharticka. Vydává Obec Velhartice, ročník XII, červen 2016, č. 30 


