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Číslo 2/2015

Slovo starosty…
Vážení spoluobčané, úvodem bych vás chtěl srdečně pozdravit a sdělit několik
důležitých informací z naší obce. Jak jistě víte, probíhá příprava na vybudování
splaškové kanalizace. V této době má obec podanou žádost o územní rozhodnutí na
stavebním úřadě v Městě Touškově. To bychom měli obdržet během 3 měsíců.
Následně nás čeká série výběrových řízení. Nejdříve musíme vypsat výběrové řízení
na projektovou dokumentaci, která bude sloužit jako hlavní podklad pro získání
stavebního povolení. Až získáme stavební povolení, můžeme začít žádat o
spolufinancování projektu. Další výběrové řízení nás čeká při hledání generálního
dodavatele

plánované

stavby.

Když půjde

všechno

dle

harmonogramu

a

nevyskytnou se zásadní komplikace, mohli bychom se stavbou začít příští rok.
S radostí vám chci také oznámit, že obvodová zeď na místním hřbitově byla
dokončena a konečně je toto pietní místo důstojné.
Chtěl bych také poděkovat všem občanům, kteří se pod taktovkou spolku
PROVOCHOV zúčastnili úklidu obce dne 18. 4. 2015. Všichni, kdo aktivně uklízeli,
dokázali, že jim na vzhledu obce záleží a chtějí žít v pěkném prostředí. Děkujeme
také SDH Vochov, jehož aktivní členové pravidelně zajišťují svoz nebezpečného
odpadu v obci.
-be-
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Z historie obce…
Podařilo se nám získat opět několik dobových fotografií a pohlednic ze
soukromých sbírek. Děkujeme za zapůjčení a zároveň vyzýváme občany, kteří
vlastní historické fotografie obce a chtějí se o ně podělit s ostatními, aby nás
kontaktovali emailem, telefonicky nebo přinesli fotografie na obecní úřad. Vše Vám
neporušené vrátíme a navíc obdržíte i elektronickou verzi Vašich fotek.
-ts-
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INFORMACE PRO OBČANY
Dotační programy…
Hasičská zbrojnice
Bohužel naše žádost nebyla v tuto chvíli vybrána. Co to pro nás znamená?
Jsme vedeni jako náhradníci a máme ještě teoretickou šanci tuto dotaci získat.
Hlavním důvodem nepřidělení dotace z programu „STABILIZACE A OBNOVA
VENKOVA PLZEŇSKÉHO KRAJE 2015“ je fakt, že jsme z tohoto programu čerpali
nepřetržitě v minulých obdobích.
Část zařízení hasičské zbrojnice je i přes úsilí a snahu členů SDH Vochov v
havarijním stavu. Vchodové dveře jsme již vyměnili. Hrozilo, že se dostaneme do
stavu, kdy dveře buď již nezavřeme, nebo neotevřeme. Dalším problémem jsou
okna. Počítali jsme s jejich výměnou v rámci dotačního programu. Určitě najdeme
v rozpočtu rezervu a budeme chtít provést výměnu oken, než začne zima. Hasičská
zbrojnice je jeden z mála objektů, který vlastní obec. Dle mého názoru je naší
povinností o tento objekt náležitě pečovat.
Obnova zeleně „cesta k Vojtěchu“
Tento projekt vzbuzuje hodně emocí a spoustu otázek. Škoda, že se alespoň
jeden z pravidelných přispěvatelů do diskuzního fóra na webových stránkách nepřišel
osobně zeptat na úřad nebo nedorazil na veřejné zasedání zastupitelstva obce.
Pokud by tak učinil, mohl by nahlédnout do projektové dokumentace, dozvěděl
by se, že proběhne nová výsadba (48 dubů) a mohl se seznámit s dendrologickým
posudkem.
O spolufinancování jsme požádali Ministerstvo životního prostředí. Dostali
jsme vyjádření, že naše žádost byla postoupena k dalšímu posouzení. Reálně to
znamená, že se bude rozhodovat o přidělení dotace. Na projektu spolupracujeme
s firmou, která získala pro Vejprnice dotaci na výstavbu stezky směrem k Vochovu.
V budoucnu plánujeme na tuto stezku navázat směrem k Vochovu.
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Splašková kanalizace
Jak již pan starosta v úvodu zmínil, jsme ve fázi získávání potřebných
dokumentů. Než se celé dílo dokončí, musíme všichni, kdo nemají vlastní čistírnu
odpadních vod dodržovat určitá pravidla.
Asi všichni znáte zápach z kanalizace, který je tu vždy, když dochází ke
změně počasí. Není tajností, že při rozboru vypouštěných odpadních vod
dosahujeme kritických hodnot. Již několikrát obci hrozila velká pokuta. Každá pokuta
nebo výdaj podobného druhu odčerpají finanční prostředky z rozpočtu, které se
mohly použít na jiné aktivity nebo projekty.
Přitom stačí opravdu málo, abychom situaci zlepšili – pravidelně vyvážet
septiky, žumpy a neprovádět vypouštění odpadních vod „načerno“ .

Pevně

věříme

v zodpovědnost všech občanů.
Sběrné místo
Obec Vochov provozuje sběrné místo v areálu za úřadem. Provoz a
pravidelné vyvážení kontejnerů stojí přibližně 400 000,- CZK ročně. Tuto sumu platí
obec, nikoliv občané v poplatcích za popelnice. Sběrné místo neslouží k ukládání
stavebního nebo nebezpečného odpadu. Tento odpad je povinen majitel nemovitosti
nebo původce odpadu ze zákona zlikvidovat sám a v případě kontroly prokázat
doklad o zlikvidování takového odpadu. O tom co do kontejnerů patří nebo nepatří,
rozhoduje pracovník sběrného místa.
V minulých dnech jsme instalovali druhé zamykací vrata v prostoru za úřadem.
Důvod? Vynalézaví spoluobčané si přes park u obecního úřadu zkracovali cestu do
sběrného dvora a pravidelně zde ukládali odpad všeho druhu, bez jakékoliv kontroly
a zásadně mimo otevírací dobu sběrného místa (většinou se tak dělo v noci).
-ts-
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Vítání občánků…
Dne 11. 4. 2015 proběhlo již 29. vítání občánku. Tentokrát se zúčastnilo 15
miminek spolu se svými rodiči, prarodiči a dalšími příbuznými. Jménem obce přivítal
další generaci našich spoluobčanů starosta obce Mgr. Bohuslav Ebermann ve
spolupráci s pí. Szépovou a pí. Otrubovou. Děkujeme i MŠ Vochov, která obstarala
doprovodný program. Každý občánek obdržel dárek a pamětní list.
Přejeme všem občánkům mnoho zdraví a štěstí v budoucím životě.

Životní jubilea…
Jsme velice rádi, že můžeme pokračovat i v této tradici. Děkujeme všem dětem,
vnoučatům, pravnoučatům a dalším, kteří přišli na obec požádat, abychom popřáli
k životnímu jubileu jejich blízkým. Tento poněkud nestandartní postup souvisí se
změnou zákona (podrobnosti naleznete v čísle 1/2015)
-ts-
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ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
Dne 16. 3. 2015 a 4. 5. 2015 proběhla veřejná zasedání zastupitelstva obce
Vochov. Podrobné zápisy naleznete na internetových stránkách obce. Dovolte mi ve
stručnosti přiblížit Vám hlavní body. Detailní zápis je k dispozici na obecním úřadě
nebo na internetových stránkách obce.


Pro MŠ Vochov jsme schválili přijetí sponzorského daru. Jedná se o
peníze, které přislíbil místostarosta obce na ustavující schůzi nového
zastupitelstva v minulém roce (1000,- CZK za kalendářní měsíc z platu
místostarosty).



Stanovili jsme finanční limity pro dary: vítání občánků a životní jubilea



Schválili jsme smlouvu ohledně generální opravy obecního vozidla
Multicar M25



Schválili jsme závěrečný účet roku 2014 včetně zprávy o přezkoumání
hospodaření za rok 2014



Informovali jsme občany o stavu žádostí o dotace, které obec podala



Schválili jsme přijetí nového obecního zaměstnance
-ts-

Služby pro občany obce
Wapos s.r.o.
Vochov 22
Telefon: 377 822 510
Email: wapos@wapos.cz
www.wapos.cz
Naše firma se již přes 20 let zabývá prodejem a servisem čistící a úklidové techniky.
Od roku 1993 provádíme přestavby vozů na LPG a CNG. V areálu firmy se nachází i
čerpací stanice LPG. Součástí našich služeb je i půjčovna čistící a úklidové techniky.
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Kalendář akcí


23. 5. 2015: Vochovské slavnosti – srdečně zveme všechny občany na
Vochovské slavnosti, které se budou konat v prostorách sportovního areálu ve
Vochově (u fotbalového hřiště). Součástí slavností je i fotbalový turnaj žáčků,
kterého se zúčastní minimálně 10 mužstev (možná bude i zahraniční účast),
bohatý doprovodný program pro děti a dospělé. Vše zakončíme taneční
zábavou se živou muzikou. Začínáme v 09:00.
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6. 6. 2015: Dětský den – obec Vochov a spolek Jednotný Vochov si vás
dovolují pozvat na Dětský den, který se koná dne 6. 6. 2015 od 14.00 hodin ve
Sportovním areálu Vochov. Pro děti budou připravena soutěžní stanoviště.
V rámci doprovodného programu se vám představí:
- vojenská technika s možností svezení
- Air-softové střílení
- vystoupí Blue Wings Cheerleaders Plzeň
- shlédnete ukázku výcviku služebních psů
- děti se mohou zdokonalit v poskytování první pomoci s Rescue, o.s.
- SDH Vochov předvede zásah, vyproštění zraněné osoby z vozidla.
Těšíme se na vás. Děti mají buřta a pití zdarma. Vstupné dobrovolné



30. 8. 2015: Rozloučení s prázdninami

Příští číslo vyjde: září 2015

Vydavatel: 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

Wapos s.r.o.

Graficky upravil a revidoval: Tomáš Sklenárik

10

