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

Číslo 4/2015

Slovo starosty…
Vážení spoluobčané,
Blížíme se ke konci roku 2015 a je tady čas na menší bilanci a zhodnocení naší
práce na Obecním úřadě. Vždy se snažím pracovat co nejvíce ve prospěch obce.
I. Podařilo se nám konečně dotáhnout žádost o územní rozhodnutí na oddílnou
splaškovou kanalizaci, které je velmi důležité pro další pokračování našeho záměru.
II. Mezi další úspěchy řadím získané dotace. Letos se nám podařilo získat 3 dotace.
První se týká hasičské zbrojnice – zateplení budovy a výměna oken. Druhá dotace
posloužila na obnovu aleje k Vojtěchu. Pomocí třetí dotace jsme zušlechtili místo
posledního odpočinku a to zeď kolem vochovského hřbitova. Svépomocí jsme zde také
strhli budovu bývalé márnice a vystavěli pergolu.
III. Měli jsme naplánováno několik akcí během roku 2015. Po několika letech se
uskutečnilo vítání nových občánků Vochova (11. 4. 2015).
IV. V květnu jsme podpořili spolek Provochov při organizování Vochovských slavností
spojených s turnajem malých fotbalistů. Této akce se zúčastnilo na 1200 lidí. Celou
akci moderoval „Václav Upír Krejčí“.
V. Další akcí za podpory obce byl dětský den organizovaný Jednotným Vochovem dne
05. 06. 2015.
VI. Před začátkem prázdnin jsem již tradičně pasoval předškoláky (22. 06. 2015).
VII. Následovala setkání seniorů dne 26. 06. 2015, které jsme zopakovali 27. 11. 2015.
Tímto bych chtěl pochválit a poděkovat paní ředitelce MŠ za překrásný dětský program
na těchto setkáních.
VIII. 30. 06. 2015 se uskutečnilo očkování psů.
IX. 18. 07. 2015 jsme uspořádali Vochovskou pouť.
X. V posledním červencovém týdnu jsem oddal poprvé 2 občany z Vochova.
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XI. Následovalo rozloučení s prázdninami spojené s fotbalovým turnajem přípravek
dne 30. 8. 2015.
XII. V září 2015 proběhla digitalizace katastrálního území obce.
XIII. V měsíci říjnu jsme jako vždy uskutečnili svoz nebezpečného odpadu za vydatné
pomoci SDH. První se uskutečnil 18. 04. 2015. Další akce v tomto měsíci byly soutěž
o nejhezčí vyřezávanou dýni a nejchutnější dýňovou polévku.
XIV. A máme zde poslední dva měsíce roku 2015. V listopadu začal advent, který je
ve Vochově spojený s tradičním rozsvícením vánočního stromu (28. 11. 2015).
XV. Začátkem prosince jsme vyrazili nasát vánoční atmosféru na vánoční trhy do
Norimberka (5. 12. 2015). Turnajem v prší o pohár starosty obce Vochov (23. 12. 2015)
zakončíme rok 2015.
XVI. Během celého roku jsme pravidelně pořádali zájezdy do divadla v Praze. Viděli
jsme „Sněhovou královnu, Nejkrásnější válku, Kapku medu pro Verunku, Mýdlového
prince a Kleopatru“.
XVII. Pravidelně nám vychází Vochovák.
Vážení spoluobčané jistě jste si všimli, že v roce 2015 si asi každý mohl vybrat
z velkého počtu akcí různého zaměření. Chtěl bych proto jako starosta poděkovat
zejména spolku Provochov , který pořádal nejvíce akcí, Jednotný Vochov za zajištění
dětského dne, SDH Vochov, který se zúčastnil všech akcí a hlavně naší MŠ, která
připravila krásná představení pro seniory a bohatý doprovodný program jak při soutěži
o nejhezčí vyřezávanou dýni nebo vánoční vystoupení při rozsvícení vánočního
stromu.
Na závěr bych Vám chtěl popřát příjemné prožití svátků vánočních a hodně
zdraví a pohody do roku 2016.

-be-

2

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

Číslo 4/2015

INFORMACE PRO OBČANY
Poplatky pro rok 2016
V roce 2016 se na nás nechystají žádné nové poplatky nebo směrnice, které by
nabývaly účinnost od 1. 1. 2016. Pitná voda nám o něco zlevní a to z původních 62,69
CZK na 62,53 CZK za m3. Níže najdete tabulku s přehledem dalších poplatků:

NÁZEV POPLATKU

VÝŠE POPLATKU TERMÍN ÚHRADY

ODPADY - osoba

600,00

DO 31. 03. 2016

PARKOVNÉ

600,00

DO 31. 03. 2016

POPLATEK ZA PSA

200,00

DO 31. 03. 2016

OSTATNÍ POPLATKY SE ŘÍDÍ PLATNOU VYHLÁŠKOU OBCE.
Prosím všechny o dodržení termínu úhrady. V minulých letech jsme byli hodně
benevolentní a pozdní úhrada poplatků se obešla bez sankcí. V roce 2016 to bude
jinak. Doufám, že nový způsob vymáhání pohledávek nebudeme muset použít a
všichni zaplatíme včas.
Rovněž děkuji všem dlužníkům, kteří se k dané věci postavili čelem a uhradili
svoje závazky. Do problémů se může dostat každý z nás a je možné se domluvit na
splátkách nebo na individuální formě úhrady. Bohužel jsou mezi námi i tací, kteří dluží
na poplatcích nejenom za rok 2015, ale i za 2014. Osobně jsem tyto občany několikrát
upozorňoval a žádal, aby se dostavili na úřad a mohli jsme celou věc začít řešit.
Dodnes se tak nestalo.
Splašková kanalizace
Vyhlásili jsme výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace ke
stavebnímu povolení. Jedná se o zakázku malého rozsahu. Oslovili jsme vybrané
dodavatele. Otevírání obálek proběhne 21. 12. 2015.
-ts-
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ZE ZASTUPITELSTVA OBCE
Dne 9. 11. 2015 proběhlo veřejné 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.


Pan Vít Boubel se rozhodl rezignovat na post zastupitele obce. Nahradil
ho pan Stanislav Petráš, který během schůze složil slib zastupitele



Přijmuli jsme nápravné opatření ke kontrole z MV ze dne 31. 3. 2015



Schválili jsme smlouvu o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR (výsadba aleje k Vojtěchu)



Podpořili jsme Svaz tělesně postižených v ČR z.s., místní organizace
Kozolupy částkou 8 000,- CZK



Schválili jsme darovací smlouvu pro MŠ Vochov. Jednalo se o finanční
prostředky ve výši 1 035,- CZK od pana Víta Boubela



Vybrali jsme dodavatele pro zhotovení projektové dokumentace (aktuální
stav) na veřejné osvětlení v obci
-ts-
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Ze života v obci…
Posezení se seniory…
Letos již podruhé a to v čase předvánočním. Senioři se dostavili v hojném počtu
a paní Szépová nám připravila příjemné posezení v prostorách tělocvičny obecního
úřadu. O kulturní program se postarala MŠ Vochov. Pro všechny příchozí bylo
nachystáno drobné občerstvení a malý dárek.
V této tradici hodláme pokračovat i v následujících letech.

-ts-
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Rozsvícení vánočního stromu…
Velice nás potěšilo, že i letos jsme se mohli sejít a společně rozsvítit vánoční
strom ve Vochově. O doprovodný program se opět postarala MŠ Vochov a velice za
to děkujeme. Pro naše děti byl připraven i balíček dobrot.
V letošním roce jsme měli poprvé možnost zakoupit si v místním stánku
výtvory našich dětí. Zájem byl velký. Výtěžek z prodeje putoval zpět do MŠ.
Děkujeme všem za příspěvek.
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Autoři obrázku jsou děti z Klokánku Fond ohrožených dětí
-ts-
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