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Slovo úvodem…
V letošním roce nás čekají velké věci.
Vochovu je 700 let a my máme tu čest a štěstí
být u toho. Za sebe jsem velice rád, že až se
jednou budou naši potomci zajímat, co se dělo
v roce 2018, tak toho není málo. Překročili
jsme hranici 1000 obyvatel, získali jsme
stavební povolení pro výstavbu splaškové
kanalizace a máme zajištěné spolufinancování
pro tento klíčový projekt související s budoucím
rozvojem obce. Dále chystáme investice do
další infrastruktury, jakou jsou silnice, chodníky a revize vodovodu. Jednáme o
pokládce optického kabelu po celé obci, která nám přinese nové možnosti při
využívání on-line služeb.

Více o jednotlivých projektech se dozvíte na dalších

stránkách našeho zpravodaje.
Uprostřed obce máme rybník. Rovněž zde jsme zpracovali všechny potřebné
dokumenty a budeme žádat o dotace na revitalizaci a odbahnění. Jak to tak v životě
bývá „vše spolu souvisí“. I zde jsme museli čekat, jak dopadne situace kolem
splaškové kanalizace, jestli dostaneme dotaci a získáme stavební povolení. Nemá
smysl čistit rybník, pokud nedokážeme zajistit přísun nekontaminované vody. I díky
splaškové kanalizaci nám v budoucnu do rybníka poteče pouze dešťová voda nebo
voda z Vochovského potoka.
Rád bych rovněž co nejsrdečněji přivítal nové obyvatele Vochova. Určitě
budeme velice rádi, pokud vás budeme moci poznat i osobně na některé z akcí, které
jsou pořádané pod záštitou obce Vochov. V měsíci červnu nás čekají oslavy 700 let
obce Vochov a „Radovan fest“. Určitě přijďte, stojí to za to. Osobně mě těší, že
Vochov se stává oblíbenou lokalitou k bydlení a postupnými kroky se nám daří
připravit obnovu klíčové infrastruktury.
-ts-

1

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

Číslo 2/2018

Obnova zeleně…
Na začátku bylo hodně emocí. Na druhou stranu otevřená diskuze všemu
jenom prospěla a dnes jsou vidět první výsledky celého projektu. Především díky
nám všem, kteří přiložili ruku k dílu, je možné ve schváleném rozpočtu vysadit daleko
více stromů. A výsledek k dnešnímu dni? Vysazeno více než 50 stromů. Obnovili
jsme stromořadí ke hřbitovu, vysadili stromy kolem rybníka, lípy u hřbitova a u
pomníku na „Nové cestě“. Poprvé se nám podařilo více stromů vysázet než pokácet.
V nastaveném trendu hodláme pokračovat. V těchto dnech již probíhají přípravy na
úpravu porostu kolem kapličky. Ještě jednou děkuji všem, kteří přiložili ruku k dílu a
věnovali dvě soboty veřejně prospěšné práci. Bez odborného dohledu, který zajistil
jeden živnostník z Vochova s bohatou praxí v oboru, by se to neobešlo. Nová
legislativa mi bohužel nedovoluje uvést jeho jméno. Ať žije GDPR! Níže pár fotek, jak
to vypadalo předtím a během výsadby. Dnes zde potkáte zelené javory, lípy a
původní topoly.

Ne vždy musíme nutně kácet. Někdy lze i prořezávkou prodloužit život
vzrostlých stromů. Toto se nám částečně podařilo v obecním sadu, který se nachází
po levé straně na cestě směrem ke hřbitovu, kousek od cedule Vochov. Fotky sadu
po údržbě naleznete na další stránce našeho zpravodaje.
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Digitalizace katastrálního území obce Vochov způsobila, že některé cesty, o
které jsme v minulosti automaticky pečovali, nám nepatří. Většinou se stal novým
majitelem stát. Požádali jsme o vrácení a stáli před rozhodnutím, jestli se pustit do
obnovy nebo ne. První z obnovených cest je cesta „Na Dražka“, která se stala hojně
využívanou. Spojuje totiž starší část z Vochova s tou novější a je ideální pro
procházky. Cesta nám bohužel ještě pořád nepatří. Proto provádíme pouze nutnou
údržbu – sekání trávy a křovin. Další investice provedeme až po získání potřebných
pozemků pod cestou do vlastnictví obce.

-ts-
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Průtah obcí…
Silnice, která začíná pod železničním viaduktem a končí za sportovním
areálem Vochov je ve vlastnictví Plzeňského kraje. Jedná se o silnici nižší třídy.
Systematickou prací starosty obce, pana Mgr. Bohuslava Ebermanna se nám
podařilo, že Krajský úřad v Plzni rozhodl o rekonstrukci průtahu obcí. V současné
době čekáme na vydání stavebního povolení. Po vydání povolení bude následovat
výběrové řízení. Rekonstrukce by měla skončit nejpozději na konci roku 2019. Tato
část bude financována z rozpočtu kraje. Jedná se o cca 1,2km silnice.
Obec Vochov bude současně investovat od obecní infrastruktury. Hodláme
dobudovat chodník přes celou obec. Jde především o část od obecního úřadu, kolem
rybníka až k fotbalovému hřišti. Vybudováním chodníku chceme přispět k vyšší
bezpečnosti chodců. Dojde i k úpravě parkovacích míst podél průtahu a v některých
místech i změně profilu vozovky. Proč to všechno děláme až nyní?
Jak jsem se již zmínil v úvodu „vše spolu souvisí“. Průtah mohl být hotov dříve.
Bohužel v té době jsme neměli financování a stavební povolení na projekt splaškové
kanalizace. Tyto práce je nutné koordinovat, protože značná část hlavního řadu bude
uložena pod průtahem obce. Dále chceme ve spolupráci s vlastníkem vodovodu
provést revizi vodovodu.
V roce 2016 došlo k dalšímu zdržení, které se týkalo všech obcí napříč
Českem. Naši zákonodárci schválili zákon, který zakazoval ukládání nových
podélných sítí pod komunikace nižších tříd. V praxi to znamenalo, že se veškeré
projekty kanalizací prakticky zastavily. Naštěstí na konci roku 2016 vyšla novela
zákona a nejenom my ve Vochově můžeme pokračovat. Bohužel, opět jsme ztratili 6
měsíců.
-ts-
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Veřejná doprava…
Vochov má velkou výhodu. Máme zde vlak, městský autobus a příměstský
autobus, který většinou staví pouze u hlavní silnice a nezajíždí do Vochova.
Již v roce 2015 jsme začali jednat s PMDP (Plzeňské městské dopravní
podniky). Lze zajistit průjezd městského autobusu Vochovem? Proběhlo několik
jednání, měření, zkušebních jízd. Náš požadavek byl, aby autobus ze stávající točny
pokračoval kolem rybníka, u fotbalového hřiště zatočil doleva, po „Nové cestě“ a
kolem charity zpět na točnu (viz přiložená mapa).

Výsledek pro Vochov byl nemilosrdný. Profil cesty neodpovídá potřebám pro průjezd
MHD.
Jedna z možností byla i vybudování točny na pozemku u fotbalového hřiště.
Náklady na točnu, minimálně 3 000 000,- CZK. Tímto krokem bychom především
ztratili. Co konkrétně? Jedná se jeden z posledních volných pozemků ve vlastnictví
obce. Raději ho chceme použít pro vybudování služeb a zázemí pro občany.
Plánujeme novou školku, kulturně společenské centrum, hřiště pro plážový volejbal a
další. Za tímto účelem jsme na posledním veřejném zasedání provedli změnu
územního plánu. Začínáme pracovat na zajištění financování z veřejných zdrojů. Cíl
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je jasný. Mít zázemí pro péči o děti předškolního věku a místo, kde se budeme moci
scházet za účelem společenským nebo sportovním (multifunkční hala).
Ten, kdo Vám tvrdí, že u hřiště nebo někde jinde vybuduje točnu, vědomě
nemluví pravdu. Pokud by v tom začal včera podnikat, alespoň nějaké kroky, tak
stavět můžeme nejdříve za dva až tři roky. Proč to říká, nevím. Možná kvůli
podzimním volbám? Je zajímavé, že o tom nemluvili dříve…
Náš záměr je následující: chodník přes celou obec a posílení MHD ve
Vochově. Rád bych se dočkal městského autobusu každou hodinu a víkendových
spojů. Shodu musíme nalézt napříč zastupitelstvem obce. Zkuste si představit, že
máte možnost rozhodnout. Kterým směrem se vydáte?
-ts-

Splašková kanalizace – stav projektu…
Od dubna máme právoplatné stavební povolení. Již máme za sebou výběrové
řízení na TDI (technický dozor investora). Začátkem června jsme spustili výběrové
řízení na zhotovitele stavby. Řízení bude dvoukolové. Nejdříve se soutěží kvalifikační
předpoklady a poté budeme soutěžit cenu. Předpokládáme, že smlouvu s vítězem
výběrového řízení podepíšeme v září 2018. Ihned budeme chtít předat staveniště a
začít. Co to znamená pro nás občany? Jakékoliv úpravy u svých nemovitostí
nemusíme řešit do konce roku 2018. Jedna z podmínek, kterou jsme si stanovili je,
že zhotovitel musí do 350-ti dnů postavit ČOV (čistírnu odpadních vod) a do 450-ti
dnů spustit zkušební provoz. Zkušební provoz znamená mít připojených do hlavního
řadu alespoň 40% EO (ekvivalentních obyvatel). Všechny lhůty se počítají od předání
staveniště. Reálně si myslím, že stavbu přípojek začneme řešit na jaře 2019.
Dále probíhá územní řízení ohledně přípojek k jednotlivým nemovitostem.
Proběhly 3 informativní schůzky pro občany v místní hasičárně. Všem, kteří si udělali
čas a přišli, velice děkuji. Jsem rád, že nám hasičárna byla malá a probíhala diskuze.
Většina z nás dala souhlas. Těm, kteří se z nějakého důvodu nemohli dostavit, jsme
poslali dopis. Výsledek? Přes 200 souhlasů z celkových 227 oslovených. Toto je
6

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

Číslo 2/2018

první fáze žádosti. Ve druhé fázi vyřešíme zbylé přípojky a žádosti majitelů pozemků,
kde dnes nestojí nemovitost a majitel chce mít možnost v budoucnu se připojit.
Pokud patříte do této skupiny, nechte si prosím zaevidovat žádost na Obecním úřadě
ve Vochově. Zjednoduší vám to budoucí administrativu.
Souhlasy jsou dobrovolné. Nikoho k ničemu nenutíme. Zvažte si, jestli to celé
chcete v budoucnu absolvovat na vlastní pěst nebo využijete pomoc obce.
-ts-

Ze života v obci…
Průvod masek
Na konci zimy proběhl tradiční maškarní průvod obcí. Velice nás těší, že počet
masek se každým rokem zvyšuje. Letos poprvé jsme po průvodu masek navázali
turnajem ve stolní hře „Člověče nezlob se“. Turnaj byl určen pro děti.

-ts-
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Májka ve Vochově
Poslední dubnový den se tradičně staví májka, která je mnohdy označována
za symbol jara. Ne jinak tomu bylo letos i u nás ve Vochově. Při procházce obcí byly
májky vidět skoro na každém rohu, což jen dokazuje, o jak silnou tradici se jedná. Ve
sportovním areálu se konala akce pod patronací Obce Vochov a vochovských
hasičů. Protože letos májka vyšla na pracovní den, vyrazili hasiči a další dobrovolníci
pro stromek a dříví k ohni do lesa už o den dříve, tedy v neděli. Na začátku
pondělního programu se pak několik žen a dětiček z mateřské školy podílelo na
zdobení májky.
Po obědě a všech přípravách byla májka za pomoci všech přítomných
zvednuta mezi koruny stromů vochovského sportovního areálu. Odpoledne
pokračovalo programem pro děti, které vázaly hada z kusů látky, skákaly v pytli,
házely míčky na plechovky nebo jezdily na koni. Zábava pak za svitu měsíce v
úplňku pokračovala u ohně do nočních hodin. Májku jsme zdárně uhlídali, v pořádku
jsme vyšli i ze zběžné obhlídky májových slavností touškovskými policisty.
Děkujeme všem za účast a za pomoc s organizací!

-sh-
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Evropský den sousedů aneb „Sousedské hry 2018“
V rámci Evropského dne
sousedů pořádal Městský obvod
Plzeň Křimice „Sousedské hry
2018“.

Obec

Vochov

rovněž

sestavila tým a vyrazila do boje.
Mezi sebou se utkaly Křimice,
Vochov, Malesice a Radčice.
V konečném

zúčtování

nám patřilo krásné, druhé místo.
Nestačili jsme pouze na tým
z Malesic. Děkujeme za příkladnou reprezentaci obce!

-ts-
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Radovan Fest 2018
Čeká na nás již druhý ročník hudebního festivalu „Radovan fest“. Pořadatelé
pro nás připravili pestrou nabídku kapel. Nebude chybět ani bohaté občerstvení.
Obec Vochov podporuje „Radovan Fest“! Na oplátku pořadatel festivalu
garantuje 50% slevu na vstupné pro občany Vochova. Pro uplatnění slevy je nutné
předložit doklad, který vás opravňuje k využití této slevy.

-ts-

10

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

Číslo 2/2018

Oslavy 700 let obce Vochov (23. – 24. 6. 2018)
Již za několik málo týdnů nás čeká slavností víkend, kde s vámi chceme
společně oslavit toto krásné jubileum. Je připraven bohatý doprovodný program.
Dovolte mi pár slov.
Začínáme bohoslužbou v sobotu dne 23. 6. 2018 u kapličky. Po skončení se
vydáme v průvodu přes obec směrem ke sportovnímu areálu ve Vochově. Přidejte se
k nám do průvodu. Postavy v kostýmech v duchu první republiky vítány! Pokud
kostým nemáte, nevadí, přesto vás rádi uvidíme.
Od zhruba 11.45 budeme již pouze ve sportovním areálu Vochov, kde budou
oslavy pokračovat až do neděle 24. 6. 2018. Myslím, že si každý přijde na své. Vstup
pro všechny příchozí je zdarma.
V budově obecního úřadu (tělocvična) jsme připravili doprovodnou výstavu.
K vidění budou dobové dokumenty, kroniky nebo fotografie. Výstava začíná dne
11. 6. 2018. Potrvá až do 1. 7. 2018. Otevírací doba výstavy je následující:
pondělí – pátek od 16:00 do 19:00, sobota 9:00 až 13:00, neděle 13:00 až 18:00.
Otevírací doba během slavností je 10:00 až 20:00.
V rámci 700. výročí obce bude možné zakoupit i upomínkové předměty se
symboly obce a pivo, které bylo uvařeno speciálně pro nás. Jako velice zdařilou
hodnotím především knížku o Vochově, kterou vydáváme u příležitosti výročí obce.
Některé předměty bude možné zakoupit již během výstavy, zbytek během oslav.
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Co se děje ve sportovním areálu obce…
Vážení občané, dovolte mi napsat pár řádek o sportovním areálu v naší obci.
V roce 2017 proběhla rekonstrukce klubovny, která primárně sloužila pro občerstvení
návštěvníků sportovního areálu. Během tréninků je tato klubovna bohužel zavřená,
protože provozovatel není schopen pokrýt náklady spojené s provozem (elektrika,
voda, lidská síla) a tržba je též velice malá. Chceme, aby klubovna byla v provozu
minimálně během tréninků a zápasů. Proto se obec rozhodla tuto klubovnu
nabídnout opět ve výběrovém řízení novému zájemci. Přesné podmínky budou
zveřejněny během měsíce června.
V prostorách sportovního areálu se nachází i dětské hřiště, které využívají
převážně maminky s malými dětmi a multifunkční hřiště (např. pro tenis, nohejbal,
košíkovou), které je k dispozici všem občanům Vochova (bližší informace jsou
k dispozici na obecním úřadě).
Na fotbalovém hřišti se pravidelně konají fotbalové tréninky 2 krát týdně od
17:00 do 18:30 a zápasy dětí 1 krát týdně vždy podle rozpisu skupin: Okresní přebor
mladších žáků pod vedením trenérů pana Soukupa a pana Kotrce. Dále okresní
přebor starších přípravek pod vedením trenéra pana Mayra. Zároveň bych chtěl
jmenovat pana Vaňka, který trénuje ty nejmladší fotbalisty.
SK Vochov má v čele předsedu pana Kotrce, který se snaží s minimem financí
udržet chod a stabilitu družstev pro každou sezonu. V době letních prázdnin se
budou konat fotbalové kempy pro děti všech věkových kategorií.
Dále SK Vochov nastupuje v městském přeboru mužů A1A Plzeň - město, kde
hrají o udržení v této skupině i pro příští sezónu. Velké uznání patří trenéru a hráči
p. Tlustému, který to nemá vždy s hráči lehké a přesto u týmu zůstává.
Obec Vochov finančně podporuje jak fotbalový, tak i jezdecký oddíl!
-sp-
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Obec Vochov hledá zaměstnance
Na pracovní místo: pracovník

obecního úřadu – čištění a údržba
obce Vochov

Předpoklady:
- řidičské oprávnění skupiny B
- znalost zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění
Další požadavky:
- dobré organizační schopnosti
- schopnost samostatné práce
- zdravotní stav - bez omezení, částečná invalidita
Výhodou je:
- profesní odbornost (křovinořez, motorová pila)
- částečná znalost stavebních a zednických činností
- praxe v opravárenství motorových vozidel nebo zámečnické práce
- praxe v činnostech uvedených v náplni práce
Náplň práce – příklady:
Řízení vozidla Multicar – sypač, radlice – zimní údržba, včetně nakládky a vykládky
přepravovaných břemen, sečení a hrabání travních porostů, kopáčské práce,
zednické práce, ruční čištění kanalizací, sběr odpadů a vyprazdňování odpadových
nádob, oprava a údržba svěřené techniky, ruční, strojní zimní údržba komunikací a
chodníků a další práce při údržbě čistoty obce a obecních zařízení.
Zájemce zašle nebo osobně doručí na Obecní úřad ve Vochově svůj profesní
životopis do 31. 9. 2018, kde uvede:
-

údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech

Dále požadujeme:
-

-

výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních
příslušníků též odborný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským
státem
kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
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Číslo 2/2018

Slovo závěrem…
Léto je tu a čas dovolených se blíží. Najděte si prosím chvilku a přijďte nás
podpořit svoji přítomností ať již při oslavách založení obce nebo během „Radovan
festu“.
Chtěl bych Vám popřát hezké prožití léta, spoustu zážitků a hlavně krásných
chvil v okruhu své rodiny a přátel. Jakékoliv cestování bude klást zvýšené nároky na
naši nervovou soustavu. Nezbývá nám než být trpěliví. Užijte si léto!
Již 1. 9. 2018 se na vás budeme opět těšit ve sportovním areálu, kde pro
všechny příchozí bude připraven bohatý program.
-ts-
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