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Vlajka a znak obce Vochov…

Vážení spoluobčané,
Vracíme se k tradici tištěného zpravodaje obce Vochov. Náš cíl je, aby tento
zpravodaj vycházel minimálně 1x za dva měsíce. Posláním tohoto zpravodaje je
především informovat Vás občany a poskytnout prostor pro příspěvky občanů.
Vochovský zpravodaj bude k dispozici, jak v papírové podobě na úřadě, pro každého
k osobnímu odběru, na stránkách obce ke stažení, nebo přímo ve Vaší emailové
schránce na základě Vaší žádosti.
Čekají nás velké úkoly, které si vyžadují hlavně spolupráci a informovanost
nejenom zastupitelů, ale i občanů. O stavu jednotlivých projektů, fázích a krocích Vás
budeme pravidelně informovat.
V katastru obce bydlí mnoho šikovných lidí, živnostníků, podnikatelů, kteří
poskytují služby potřebné pro nás občany. Každý z nás potřebuje někdy něco
opravit, přemístit, poradit nebo koupit. Sehnat schopného řemeslníka nebo partnera
pro koupi techniky není vždy snadné. Přitom ve Vochově jich máme hned několik a
ne všichni o nich víme. V každém čísle Vám přineseme informaci o službách, včetně
kontaktních údajů, které jsou k dispozici na území obce.
-ts1
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Slovo starosty…
Začínám díky Vám a Vaši důvěře moje druhé volební období. V komunálních
volbách jste svými hlasy projevili přání, abych i nadále zůstal v pozici starosty obce.
Je to pro mě úkol zavazující a budu se snažit opět pracovat s nasazením všech sil ve
prospěch obce. Přestože na závěr předchozího volebního období zastupitelstvo
nefungovalo jak mělo, podařilo se nám uskutečnit několik projektů, na které jsem
hrdý.
Vybudovali jsme víceúčelové hřiště za 1 mil. CZK. Postavili jsme dětské hřiště
za 460 000,- CZK, vyměnili jsme okna a dveře na budově školky a obecního úřadu
za 282 000,- CZK, udělali jsme chodník od obecního úřadu na roh pozemku pana
Lavičky v hodnotě 180 000,- CZK. Na všechny tyto projekty se nám podařilo získat
dotaci. Náš cíl je v tomto trendu pokračovat a tím i vylepšovat ráz obce.
O všech plánovaných investicích a projektech Vás budeme pravidelně
informovat prostřednictvím internetových stránek, tištěného zpravodaje nebo na
veřejných schůzích zastupitelstva.
-be-

Klíčové projekty: Kanalizace
Jak jsem již naznačil v úvodu zpravodaje, máme před sebou pro toto volební
období hodně úkolů. V první řadě musíme rozjet splaškovou kanalizaci, která je
prioritou číslo 1. Projekt je hotov a po vyjádření souhlasu všech zúčastněných
(majitelů pozemků) požádáme o územní rozhodnutí. V okamžiku, kdy budeme mít
územní rozhodnutí, můžeme žádat o dotaci, bez které se při takto velkém investičním
celku vzhledem k velikosti obce neobejdeme. Předpokládané náklady se pohybují
okolo 30 miliónů korun. Je to velká částka a myslím si, že jsme schopni tuto stavbu
po etapách zvládnout.
-be-

Klíčové projekty: Kapacita školky
Kapacita školky ve Vochově je na hraně a každý rok stále více dětí končí pod
čarou, což je velká starost především pro rodiče. Občanům jsme ve svém volebním
programu slíbili, že budeme aktivně hledat řešení pro navýšení kapacity. V podstatě
máme dvě možnosti: přestěhovat úřad a rozšířit školku ve stávající budově nebo
postavit školku novou. Ani jedna z možností ovšem neřeší problém rodičů a dětí,
kteří se z kapacitních důvodů nedostanou do školky od školního roku 2014 / 2015
nebo se do školky nedostaly v tomto školním roce.
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Náš cíl je najít dlouhodobé řešení a hlavně pomoci rodičům již od příštího
školního roku. Obec Vochov (stejně jako obec Tlučná) plánuje spolupracovat
s Mateřskou školou „Malý svět. Jedná se o soukromou mateřskou školu. Bližší
informace naleznete na www.ms-plzen.cz.
Smlouvu o spolupráci budeme projednávat na veřejném zasedání
zastupitelstva dne 15. 12. 2014. Všichni jste srdečně zváni. Tato smlouva zaručuje
zvýhodněné podmínky pro děti, které z kapacitních důvodů nemohou navštěvovat
MŠ ve Vochově. Školka se nachází v městské části Plzeň Skrvňany, Nade Mží 1,
318 00 (vedle školy M. Luthera). Je to trasa, kterou většina z nás absolvuje každé
ráno, pokud pracujeme v Plzni nebo vozíme děti do školy. Autobusová zastávka se
nachází v bezprostřední blízkosti školky, parkování je přímo v areálu školky.
Základní ceník služeb vypadá následovně:
Úplata za předškolní vzdělávání
Kategorie

Úplata
celkem

Úplata za
vzdělávání

Platba
Energie

2,5 – 3 roky

2500 Kč

1900

600

3 – 7 let

1990 Kč

1390

600

Úplata za stravu
Náklad +
Náklad Zisk
Dotace Suroviny
Suroviny Režie
zisk
celkem %
stát
platba
celkem
MŠ

31

31,85
3

62,853

0

62,853

21

Zbývá Platba
doplatit rodiče

31 10,853

42Kč
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Praktický příklad výpočtu školného pro dítě z Vochova:
Dítě ve věku 3 let
Základní školné: 1990,- CZK (školné + energie)
Strava (20 dní): 840,- CZK
Celkem: 2830,- CZK
Příspěvek obce: 1390,- CZK
Platba pro rodiče: 1440,- CZK
Ano, jedná se o vyšší sumu než kterou platí rodiče za dítě ve Vochově. Na
druhou stranu zde máte daleko větší výběr ve stravování pro Vašeho potomka a
rodiče jistě ocení, že školka je otevřena až do 16:30. Školka rovněž provozuje
spousty zájmových aktivit (hudební kroužek, výtvarný kroužek, taneční kroužek,
výuka cizích jazyků, logopedický kroužek, sportovní kroužek nebo malého kulináře).
Školka nabízí i individuální hlídaní dětí a to i přes noc nebo o víkendech.
Určitě se nejedná o ideální stav. Objektivně si však musíme přiznat, že je to
nejlepší řešení, které se nám nabízí.
Kontakt a další informace získáte buď na obecním úřadě u místostarosty obce
p. Sklenárika, nebo se můžete přímo obrátit na školku.
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat osobně, emailem
nebo telefonicky. Jsme zde pro Vás.
-ts-
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Ze zastupitelstva obce…
Od 5. 11. 2014 se kormidla chopilo nové zastupitelstvo, které vzešlo z letošních
komunálních voleb. V úvodu schůze všichni přítomni zastupitelé složili slib. Dovolte
mi ještě jednou zrekapitulovat obsazení jednotlivých postů v zastupitelstvu.
Celkový počet zastupitelů: 9
Starosta obce: Mgr. Bohuslav Ebermann
Místostarosta obce: Tomáš Sklenárik
Zastupitelé obce:
Zdeněk Hečl
Ivana Otrubová
Sylva Hyšková
Petr Štícha
Ivan Lukáč
Ing. Bc. Petr Rada
Pan Boubel se omluvil z ustavující schůze nového zastupitelstva a v době vydání
zpravodaje neměl složený slib zastupitele.
Finanční výbor
Předsedkyně finančního výboru: Ivana Otrubová
Členové finančního výboru: Petr Štícha, Jiří Balvín
Kontrolní výbor
Předseda kontrolního výboru: Zdeněk Hečl
Členové kontrolního výboru: Sylva Hyšková, Ivan Lukáč
Pracovní schůzky
24. 11. 2014
8. 12. 2014
Zápisy z pracovních schůzek jsou k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě.
-ts-
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Ze života obce: Malí fotbalisté

Je tomu již více než rok, co se po vochovském hřišti začalo prohánět
organizovaně několik našich dětí pod taktovkou pana Jana Soukupa a pana Karla
Vaňka. Začali jsme zhruba v květnu 2013.
Od té doby uběhlo mnoho tréninků a všichni odvedli obrovský kus práce.
Velké díky patří především oběma pánům, panu Janu Soukupovi a panu Karlu
Vaňkovi, kteří věnují svůj volný čas druhým.
Kde je míč, tam jsme všichni. Zhruba takto se dají charakterizovat první
zkušenosti dětí s míčem. Ten, kdo uměl přihrát nebo vystřelit byl král. Postupem času
ti lepší s sebou strhli ty méně zdatné a trenéři postupně začali přidávat nácviky
přihrávek a různá cvičení s míčem. Rozdíly se začaly smazávat.
Léto 2013 a první přípravné zápasy. „Táto, to není tak jednoduchý, jak to
vypadá v televizi“, povídá mi můj syn po prvním zápase. V osm hodin večer usnul
sám bez námitek, i když byl pátek večer. Tréninky probíhaly i během letních prázdnin
a od září se nám začal budovat stabilní základ týmu (průměrný počet dětí na tréninku
se pohyboval okolo čísla 6). Na podzim proběhlo ještě několik přípravných zápasů a
od listopadu se přesouváme trénovat do haly.
V dubnu 2014 přichází první soutěž hraná turnajovým způsobem. Soupeři
z okolních měst a vesnic (Kozolupy, Tlučná, Líně, Vejprnice, Nýřany) ukázali našim
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ratolestem ve správnou chvíli, že je stále co zlepšovat a máme před sebou ještě
velký kus cesty. Zhruba v polovině soutěže jsme získali první body a dostavilo se i
první vítězství. Radost byla obrovská. Zájem se zvyšuje a průměrně se nám schází
10 dětí na každém tréninku.
Se začátkem školního roku 2014 / 2015 začínáme trénovat 2x týdně a každý
pátek do konce října hrajeme turnaje. Každý týden 3 zápasy. A ejhle! Nejenom, že
herní projev je o třídu lepší, během zápasu si i přihráváme, ale i vyhráváme zápasy
s mužstvy, od kterých jsme pravidelně inkasovali 3 až 5 branek za zápas a nám se
nepodařilo vstřelit ani jednu. Dokonce se nám podařilo vyhrát 3 turnaje po sobě bez
ztráty jediného bodu. Do brány se pravidelně trefují i jiní hráči než jen Kuba Sazs.
Znovu chci vyzdvihnout práci a odhodlání obou trenérů a poděkovat rodičům a
především dětem, že vydrželi a pořád je to baví (někdy je to boj pro všechny
zúčastněné).
Účast na tréninku se postupně zvýšila na 15 a více dětí. Do práce se zapojují
rodiče. Pan Michal Sazs pomáhá s tréninky, paní Lada Hubená pořádá pravidelné
rozcvičky a já se snažím pomoci s chodem mužstva (papíry, přihlášky, informace pro
rodiče, a další…). Doufám, že všichni vydržíme a vítáme i další pomoc. Od příštího
školního roku budeme muset mít, vzhledem k věku a počtu dětí, již dvě mužstva, což
je výborné.

7

Ročník II., vydává obec Vochov, povoleno MK ČR E 12294

Číslo 1/2014

Letos na podzim jsme SOKOL VOCHOV přihlásili na halový turnaj. Jde o sérii
4 turnajů od listopadu do února. Naše děti si poprvé vyzkouší, jaké je to hrát v hale a
k tomu proti mužstvům z Plzně, které jsou pohromadě daleko delší dobu. Držme jim
palce do dalších bojů a při sbírání dalších zkušeností. Nám rodičům a trenérům přeji
pevné nervy a ještě jednou děkuji. Bez Vás by to nešlo.

-ts-
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Ze života obce: Služby pro občany obce
V této rubrice Vás chceme informovat o službách, které jsou dostupné na území
obce Vochov. Bydlí zde mnoho šikovných lidí, kvalitních řemeslníků a působí zde
mnoho firem, které poskytují služby denní potřeby. Tato rubrika vzniká za pomoci
živnostníků a firem. Pokud chcete, aby se o Vás dozvěděli i další občané, neváhejte
nás kontaktovat a pošlete svůj příspěvek emailem na místostarosta@obec-vochov.cz

ZAHRADA-DÍLNA-STROJE ČESKÁ REPUBLIKA
Vochov 44, 330 23 Nýřany
Email: obchod@zahrada-dilna-stroje.cz
www.zahrada-dilna-stroje.cz
Kontaktní osoba: Jan Hajný
Mobil: +420 721 648 725
Email: obchod@zahrada-dilna-stroje.cz
Naše společnost se zabývá prodejem zahradní a komunální techniky. V našem
sortimentu naleznete sortiment od ruční kosy až po traktory pro zemědělce. Nabízíme
servis Vaši stávající techniky. Na posezonní údržbu při předložení Vochovského
zpravodaje máte slevu 50 %. Tato nabídka je platná do 31. 1. 2015.

RESTAURACE U ZAHRADNÍKŮ
Vochov 44, 330 23 Nýřany
Kontaktní osoba: Vlastimil Zahradník
Mobil: +420 605 713 352





Rozvozy jídel až do domu
Zajištění společenských akcí, oslav, svateb
Cateringové služby na klíč
Otevřeno od pondělí do soboty od 11:00
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Kalendář akcí





15. 12. 2014: veřejné zasedání zastupitelstva. Bližší informace naleznete na
úřední desce
22. 12. 2014: setkání trenérů a žáků fotbalového mužstva Sokol Vochov se
starostou obce na obecním úřadě
22. 12. 2014: zájezd na divadelní představení „Tři v háji“
18. 1. 2015: zájezd na muzikál pro děti a dospělé „Sněhová královna“.
Vstupenky a bližší informace na obecním úřadě nebo na internetových
stránkách obce.

Příští číslo vyjde: Únor 2015
Poděkování
Děkujeme všem, kteří přispěli nejenom finančně ke zdárnému průběhu
podzimních akcí pro občany Vochova a to především:









SDH Vochov
Spolek PROVOCHOV
Panu Hyškovi
Restauraci „U Zahradníků“
Autoservis Jaroslav Hanuš
Zahrada-dílna-stroje Česká republika
Truhlářství Vidršperk
Paní Štíchové

Závěrem mi dovolte Vám jménem celého zastupitelstva popřát
klidné prožití vánočních svátků, bohatého Ježíška a do Nového
roku jen to nejlepší, hodně zdraví a spoustu splněných přání.
-beVydavatel: obec Vochov

Přispěvatelé:

Počet výtisků: 300

Tomáš Sklenárik (-ts-)

Elektronická verze ke stažení na www.obec-vochov.cz

Mgr. Bohuslav Ebermann (-be-)

Tištěno v grafickém studiu Bílý slon

Vlastimil Zahradník za restauraci „U Zahradníků)

Graficky upravil a revidoval: Tomáš Sklenárik

Jan Hajný za ZAHRADA-DÍLNA-STROJE ČR
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