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Slovo starosty…
Čas dovolených máme nejspíš ve zdraví všichni za sebou a podzim nám již
klepe na dveře. Doufám, že jste během léta nabrali síly, které budeme všichni ke konci
roku potřebovat.
Letos v létě jsme opravdu prožili horké chvilky a to nejen obrazně, ale i
doopravdy. Mimořádně vysoké, dlouho trvající, teploty nám působily nemalé problémy.
Někteří z nás měli problémy s kvalitou pitné vody, v rybníce došlo k úhynu ryb a
nevyhnul se nám ani požár na cestě směrem od hřiště k Vojtěchu. Naštěstí se nám
vše podařilo zvládnout hlavně díky práci SDH Vochov a dobrovolníků z řad občanů,
kteří si vyhrnuli rukávy a udělali něco pro druhé.
Na konci prázdnin jsme rovněž uspořádali turnaj fotbalových přípravek, který se
vydařil, a doneslo se nám mnoho pozitivních ohlasů. Je to pro nás motivace pro další
práci.
Bohužel se nám dlouhodobě nedaří vymáhat pohledávky občanů vůči obci
Vochov. Zatím jsme nepřistoupili k žádnému ráznému řešení. Jednání některých
jednotlivců nás však k tomu přímo nutí. Chci jenom upozornit všechny neplatiče, aby
se ve svém vlastním zájmu přišli domluvit na obecní úřad buď na jednorázové úhradě
pohledávek, nebo na splátkovém kalendáři. Kdo tak učiní do 30. 11. 2015, budou mu
odpuštěny úroky z prodlení. Všem ostatním vzrostou dlužné částky o úroky a penále.
Tyto pohledávky budou postoupeny k dalšímu vymáhání. Nerad bych se toho dožil.
Na druhou stranu je naší povinností měřit všem stejným metrem. Jsou zde i případy,
kdy nám občané dluží poplatky za svoz komunálního odpadu nikoliv pouze za rok
2015, ale i za rok 2014.
Každý z nás se může ve svém životě dostat do nečekaných problémů a
komplikací. Strkáním hlavy do písku nic nevyřešíte…
-be-
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INFORMACE PRO OBČANY
Hasičská zbrojnice
Jak jsme již zmiňovali v předchozím Vochováku, dotaci na opravu jsme
nedostali. Přesto jsme nesložili zbraně a snažili se najít způsob, jak alespoň částečně
vylepši stav hasičské zbrojnice. Především okna byla v havarijním stavu a další zima
by byla kritická.
Vstoupili jsme v jednání s dodavatelem a podařilo se nám snížit cenu. Dále nám
vyšlo vstříc SDH Vochov a polovinu prací spojených s výměnou oken zajistili
svépomoci.
Dílo se zdařilo, máme nová okna a určitě ušetříme i nějakou korunu za energie.
Ještě jednou velké díky SDH Vochov a všem, kteří pomáhali.
Obnova zeleně „cesta k Vojtěchu“
Podařilo se nám získat dotaci. Uspořádali jsme výběrové řízení, ze kterého
vzešel vítěz. Smlouva je podepsaná a v listopadu začne výsadba dubů kolem silnice.
Následnou péči (zalévání a ošetřování) se budeme snažit zajistit svépomocí.
Digitalizace katastrálního území obce Vochov
Během letních prázdnin měl své dočasné pracoviště na obecním úřadě i
Katastrální úřad. Cílem bylo digitalizovat katastrální mapu obce Vochov. Během
přesného vyznačování hranic pozemků došlo i k určitým překvapením. Na povrch
vypluly pozůstatky doby minulé (například budovy bez čísla popisného) nebo se
dokonce měnili hranice některých pozemků.
Případné změny v souvislosti s provedenou digitalizací se netýkají pouze
obecního úřadu, ale i soukromých vlastníků některých nemovitostí.
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Splašková kanalizace
V průběhu procesu vydání územního rozhodnutí došlo bohužel k úmrtí jednoho
z dotčených majitelů pozemků. Celá věc se o něco prodloužila. Podařilo se nám po
dohodě všech stran a notáře, který zodpovídá za dědické řízení, celou věc urychlit.
Během podzimu budeme mít územní rozhodnutí a posuneme se o krok blíže k cíli.
V okamžiku, kdy dostaneme územní rozhodnutí, vypíšeme výběrové řízení na
projektovou dokumentaci. Současně budeme pokračovat i v jednáních ohledně
spolufinancování.
Jedná se o největší projekt v novodobé historii obce. Bude nutná spolupráce
všech zastupitelů, bez ohledu na to, za jakou stranu nebo spolek byli zvoleni. Máme
unikátní příležitost vybudovat splaškovou kanalizaci za pomocí dotací. Tato situace se
již nebude opakovat. Vzhledem k velikosti obce nemáme jinou možnost a kanalizaci
mít musíme. Díky spolufinancování je to reálnější.
Než se nám podaří vybudovat kanalizaci, znovu apeluji na všechny majitele
nemovitostí, kterých se to týká – vyvážejte prosím pravidelně své septiky, jímky a
žumpy. Obec není „žumpa“ a nelze vypouštět odpadní vody mimo svůj pozemek bez
ohledu na ostatní. Hrozí velké pokuty…
Konsolidace dodavatelů energií pro obec
Absolvovali jsme několik jednání s dodavateli energií za účelem snížení fixních
nákladů, kam řadíme i plyn a elektřinu. Podařilo se nám získat lepší než ceníkové
ceny. Budeme mít jednoho dodavatele na plyn i elektřinu. Předpokládaná roční úspora
se pohybuje okolo 50 000,- CZK. Smlouvu jsme podepsali na dva roky s dodatkem, že
se nás nebudou týkat případné změny cen směrem nahoru.
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Hřbitov
Ti, kdo pravidelně navštěvují toto pietní místo, si jistě všimli, že jsme přistoupili
k demolici bývalé „márnice“. Práce provedly pracovníci obecního úřadu. Na místě
bývalé „márnice“ vyroste pergola, kde bude zázemí a posezení pro příchozí.
Klubovna na hřišti
V červnu jsme ukončili spolupráci s nájemcem klubovny. Smlouvu vypověděla
obec. Hlavním důvodem byl stav a úroveň poskytovaných služeb, otevírací doba a
stížnosti občanů.
Do nového výběrové řízení na provozovatele se bohužel nikdo nepřihlásil.
Klubovna zůstává v současné době zavřená. Provedeme nutné opravy a v rámci
zastupitelstva se dohodneme, co s tímto objektem, který se bez dalších investic
neobejde. Na jaře hodláme vypsat nové výběrové řízení na provozovatele klubovny.
Pouliční LED osvětlení
Naskytla se nám jedinečná příležitost instalovat v části obce LED pouliční
svítidla. Obec zaplatí pouze rozdíl v pořizovací ceně mezi výbojkovými světly a LED
svítidly. Jedná se o sumu cca 48 000,- CZK. Záležitost jsme projednali na pracovní
schůzce. Stožáry, rozvody a všechny ostatní práce hradí investor lokality „za hřištěm“.
Investice se vrátí zhruba do 2,5 let na úsporách za elektrickou energii. Máme unikátní
možnost tuto technologii vyzkoušet. Na základě zkušeností se rozhodneme, jestli
budeme pokračovat stejným směrem v celé obci – výměna výbojek za LED svítidla.
Důležitým faktorem bude návratnost investice. Životnost LED svítidel se pohybuje
okolo 50 000 hodin. Průměrná doba používání pouličního osvětlení je 4 000 hodin za
rok. Od uvedeného kroku si hlavně slibujeme úspory v oblasti elektrické energie a
údržby.
-ts-

4

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

Číslo 3/2015

ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
Dne 29. 6. 2015 a 7. 9. 2015 proběhla veřejná zasedání zastupitelstva obce
Vochov. Dovolte mi ve stručnosti přiblížit Vám hlavní body. Detailní zápisy jsou
k dispozici na obecním úřadě nebo na internetových stránkách obce. Určitě nás do
budoucna potěší větší účast Vás občanů.


Pro MŠ Vochov jsme schválili přijetí finančního daru. Jedná se o peníze,
které přislíbil místostarosta obce na ustavující schůzi nového
zastupitelstva v minulém roce.



Schválili jsme přijetí daru od Svazu tělesně postižených ČR - Kozolupy.
Svaz pravidelně přispívá na aktivity pro děti.



Schválili jsme nápravná opatření, které nám doporučilo Ministerstvo
vnitra po kontrole, kterou provedlo na obecním úřadě.



Schválili jsme prodej pozemku 524/3 do soukromého vlastnictví.



Informovali jsme občany o činnosti spolků, které jsou registrovány v obci
Vochov.



Informovali jsme občany o výstavbě v lokalitě „za hřištěm“.
-ts-
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Ze života v obci…
VOCHOVSKÉ SLAVNOSTI ANEB OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍM ROČNÍKEM A CO
BUDE DÁL…
Počasí nám přálo, návštěvníci dorazili v hojném počtu a při turnaji žáčků se
nikdo nezranil. Nabízí se říci, co více si přát…
Jsme velice potěšeni, že jste svoji podporu vyjádřili tím nejlepším možným
způsobem – dorazili jste na slavnosti. První ročník je vždy ošidný. Jakmile se
přehoupneme přes číslovku 3, tak můžeme začít mluvit o tradici.
Se záměrem udělat akci tohoto druhu přišel někdy na podzim jeden ze
zastupitelů, Petr Štícha. Oznámil nám to jednoho dne na pracovní schůzce. „Petr se
asi zbláznil,“ zaznělo. Všichni jsme byli pesimisté. Sobota nám ukázala, jak jsme se
mýlili, a Petr měl pravdu.
Původně jsme zamýšleli uspořádat akci většího rozsahu, za účasti patnácti
pivovarů, celonárodních televizí a dalších atrakcí pro děti a dospělé. I když má spolek
PROVOCHOV v zastupitelstvu nadpoloviční většinu na akci podobného rozsahu
potřebujete součinnost všech zastupitelů. Jejich postoj byl jasný – nechceme nic dělat,
rozpočet je přemrštěný, neseženete sponzory a další. Ti z nás, co mají alespoň
základní vzdělání z psychologie, si jistě pamatují, jak vzniká fáma. Přesně to se stalo
i nám. Mezi zastupiteli jsme se dohodli, že akci podobného druhu obec pořádat nechce
a může někomu poskytnout dotaci na pořádání takové akce.
Časem jsem se dokonce dozvěděl, že akce byla schválně předražená a peníze
měli sloužit pro starostu a místostarostu. Co k tomu dodat. Snad pouze, že člověk,
který s tím začal, má příliš bujnou fantazii anebo podobné jednání praktikuje ve svém
životě?
Akce se vydařila především díky Vám, návštěvníkům. Děkujeme za Vaši
podporu a doufáme ve Vaši přízeň do budoucna.
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Fotbalový turnaj žáčků „o pohár obce Vochov“…
Podařilo se nám uspořádat největší turnaj mládeže. Dle pamětníků se tady
takto velký turnaj dětí za účasti Vochova nikdy nehrál. Turnaje se zúčastnilo 10
mužstev. Síly změřili ve dvou skupinách po pěti mužstvech. Po odehrání skupin
všechny týmy sehrály poslední utkání o celkové umístění.

Zahájení turnaje…

Medaile a poháry pro malé fotbalisty…

Vše mohlo začít…
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Konečné výsledky…
Skupina 1
23.5.2015 Křimice Mýto

Letná
Tlučná 2

Zbůch
1

Body Skóre Pořadí

X

3:1

4:2

5:4

3:3

10

15:10

1.

Mýto

1:3

X

3:1

3:5

3:4

3

10:13

4.

Tlučná

2:4

1:3

X

3:7

2:4

0

8:18

5.

Letná 2

4:5

5:3

3:7

X

4:2

9

20:10

2.

Zbůch 1

3:3

4:3

4:2

2:4

X

7

13:12

3.

Křimice

Skupina 2
23.5.2015 Vochov Kozolupy Nýřany Letná
X
2:3
0:8
1:3
Vochov

Zbůch
2

Body Skóre Pořadí

8:0

3

11:14

4.

Kozolupy

3:2

X

8:4

2:3

6:0

9

19:9

2.

Nýřany

8:0

4:8

X

2:7

7:0

6

19:15

3.

Letná

3:1

3:2

7:2

X

5:1

12

18:6

1.

Zbůch 2

0:8

0:6

0:7

1:5

X

0

1:25

5.

Zápasy o celkové pořadí

Konečné pořadí
5:9 Letná 1
5:3 Kozolupy

1.

Letná 1

2.

Křimice

3.

Letná 2

Mýto

5:2 Nýřany
3:5 Vochov

4.

Kozolupy

Tlučná

3:0 Zbůch 2

5.

Zbůch 1

6.

Nýřany

7.

Vochov

8.

Mýto

9.

Tlučná

10.

Zbůch 2

O 1. místo

Křimice

O 3. místo

Letná 2

O 5. místo

Zbůch 1

O 7. místo
O 9. místo
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Slavnostní vyhlášení a předání cen…
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Václav Upír Krejčí…
Po celou dobu slavností nás svými kousky bavil Václav Upír Krejčí. Pro děti bylo
připraveno spousty zajímavých soutěží a písniček. Na své si přišli děti i rodiče.
Poděkování patří Petru Štíchovi, že pana Upíra přesvědčil, aby si na nás ve svém
nabitém programu udělal čas…
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Soutěžní stanoviště pro děti…
Členky spolku PROVOCHOV si pro příchozí děti připravily bohatý program. Děti
při příchodu obdržely kartičku, kam sbíraly razítka za plnění úkolů. Po splnění všech
úkolů na ně čekala zasloužená odměna…

11

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

Číslo 3/2015

Vochovské mažoretky…
Součástí programu bylo i vystoupení našich mažoretek. Týdny poctivého
tréninku a odříkání se vyplatily. Publikum je ocenilo bouřlivým potleskem a Václav
Upír Krejčí dobrotou…
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Doprovodný program pro dospělé…
Nechyběl ani pestrý program pro dospělé. Hostinští z Vochova (Vlasta, Bluďák
a Libor) pro nás připravili ochutnávku více jak 11 druhů piv. K dobrému pivu patří i
dobré jídlo. Musíme konstatovat, že i toto spojení fungovalo.
Návštěvníci změřili své síly v hodu pivním sudem a v pití piva na čas (tuplák
nebo půllitr). Soutěže se zúčastnily i ženy.
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Pár čísel a faktů závěrem…
Úplně jsme nevěděli, do čeho se pouštíme a jak to dopadne. Ze začátku nám
chyběly finanční prostředky. Co nám nechybělo, bylo odhodlání a vůle dotáhnout celou
akci do zdárného konce. S ubíhajícím časem přibývalo sponzorů a lidí, kteří nám chtěli
pomoct. Vochovské slavnosti navštívilo 1053 návštěvníků. Své produkty zde předvedlo
několik firem. Na závěr celého dne proběhla taneční zábava se živou kapelou.
K poslechu a tanci nám hrála skupina Ozvěny.
Celou akci pro případ nenadálých událostí pojistila Česká pojišťovna a zdravotní
pomoc zajistila Zdravotní a asistenční služba Plzeň Rescue. z.s.

GENERÁLNÍ PARTNEŘI AKCE
KERAMIKA SOUKUP a.s., CORTUSA GROUP s.r.o.,
EUROVIA a.s., obec Vochov

SPONZOŘI
Replast produkt s.r.o., Česká pojišťovna a.s., INGEM inženýrská a.s.,
Kalikovský mlým, Speedman, Kartarena, Truhlářství Vidršperk, Požární bezpečnost
s.r.o., Via Pros s.r.o., Zdeněk Svoboda – úklidové služby, Miloslav Šnajdr – zemní
práce, Česká spořitelna, Zahrada – Dílna – Stroje s.r.o., Květiny Floriánka,
Zahradnické služby Jiří Florián, Bicom Plzeň, Zdravotní a asistenční služba Plzeň
Rescue. z.s., Wapos s.r.o., Duo Krixa s.r.o.

Zvláštní poděkování
Děkujeme spolku PROVOCHOV.
Děkujeme SDH Vochov.

-ts-
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Kalendář akcí…


24. 10. 2015: Vochovský den dýní – Podrobnosti v přiložené pozvánce.



27. 11. 2015: Posezení se seniory – Podrobnosti budou včas zveřejněny ve
vývěsce a na webových stránkách.



29. 11. 2015: Rozsvícení Vánočního stromu – Program bude včas zveřejněn na
vývěsce a na webových stránkách obce.

-ts-
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