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Slovo úvodem…
Vážení spoluobčané,
blíží se konec volebního období a tak je
čas, abych se zamyslel nad svojí prací jako
starosty a obecního zastupitelstva během těchto
čtyř let.
Po

posledních

PROVOCHOV

získal

šest

volbách
mandátů

spolek
a

měl

možnost plnit svůj volební program. Jako prioritu
jsme si určili dvě akce. Vybudování splaškové
kanalizace a důstojné oslavy 700 let od založení obce Vochova.
Byli jsme si vědomi, že základem pro vybudování kanalizace je získání
dotace. Po velkém úsilí se nám podařilo získat 78.913.354,- Kč. Teď probíhá
závěrečná část výběrového řízení. Pokud se nevyskytnou žádné překážky, měli
bychom začít na podzim s budováním budovy čističky. Celou akci od zadání projektu,
žádosti o dotaci, přípravy prezentací přípojek, jsme připravovali společně
s místostarostou Tomášem Sklenárikem a spolkem PROVOCHOV. Z opozičních
zastupitelů s výjimkou pana Petráše nikdo nepřiložil ruku k dílu.
Další významnou událostí byly oslavy 700 let od založení obce Vochova.
Oslavy proběhly 23. a 24. června 2018. Za přípravu této události bych chtěl
poděkovat hlavně Petru Štíchovi, Standovi Petrášovi a Jirkovi Balvínovi. Abychom
důstojně oslavili toto jubileum, byl připraven bohatý doprovodný program (divadlo
Šraml a hudební produkce). Do těchto oslav se zapojila celá obec (Mateřská škola,
vochovské mažoretky, SDH Vochov, SK Vochov 1930). U příležitosti těchto oslav
jsme nechali uvařit speciální pivo Vochovská Venuše, které se podle ohlasů povedlo.
Toto dobré pivo nám uvařil pivovar v Kyšicích. Dalším a asi vzácným suvenýrem je
stříbrný přívěsek Vochovské Venuše, který si návštěvníci mohli zakoupit. Nemohu
také zapomenout na pana Popelku, který ve spolupráci s paní Otrubovou vytvořili
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úžasnou knihu Vochov Procházka staletími. Tato kniha byla pokřtěna dvakrát.
Poprvé panem farářem u kapličky ve Vochově a podruhé 4. 9. 2018 v Plzeňské
galerii.
700 let obce je významné jubileum. Je s podivem, že se akce nezúčastnili
obecní zastupitelé Peter Rada a předsedkyně spolku Jednotný Vochov Sylva
Hyšková. Bohužel nepomohli ani s přípravami.
Naší poslední akcí v tomto volebním období bylo rozloučení s prázdninami,
které se konalo 1. 9. 2018 v našem sportovním areálu. Na tuto akci jsme získali
generálního

sponzora,

firmu

Cortusa

a

podporu

Plzeňského

kraje

v čele

s náměstkem hejtmana Ivo Grünerem. Během dne proběhl turnaj fotbalistů, kategorie
starší příprava a mladší žáci. Velice pěkným a zdařilým zpestřením bylo utkání hvězd
v čele s mistrem Evropy Antonínem Panenkou, Romanem Skamene, Ivo Grünerem
proti výběru Plzeňského kraje. Poločasovou přestávku utkání hvězd vyplnil zápas
v kategorii mladší přípravka mezi SK Vochov a Sokol Křimice. Pro zábavu
návštěvníků jsme pozvali hudební skupiny Kroky Michala Davida, Maxim Turbulenc a
Turbo revival. Počasí nám moc nepřálo, ale i tak se sobotní rozloučení s prázdninami
vydařilo.
Na závěr mého úvodu bych se chtěl zmínit o práci Obecního úřadu pod mým
vedením. Hlavním naším úkolem bylo zlepšit život našich občanů, vybudování
splaškové kanalizace a zhodnocení obecního majetku. Zaměřili jsme se tedy na
získávání dotací, bez kterých bychom nemohli realizovat následující akce. Zateplení,
výměna oken a fasáda hasičské zbrojnice (260.000,-Kč), zateplení, výměna oken,
dveří, střechy a fasáda klubovny na hřišti (300.000,- Kč), zateplení a fasáda
Obecního úřadu (500.000,- Kč), herní prvky pro mateřskou školu (300.000,- Kč),
osobní ochranné prostředky pro JSDH Vochov (22.000,- Kč) a ČOV a kanalizace
(78.913.354,- Kč). Celkem jsme získali dotace ve výši 80.295.354. Myslím si, že jsme
odvedli dobrou práci.
-be-

2

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

Číslo 3/2018

700 let obce Vochov obrazem…
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Splašková kanalizace – další vývoj…
Jak již pan starosta v úvodu zmínil, společnými silami se blížíme k cíli,
uzavření smlouvy s vítězem výběrového řízení. Až doposud byla cesta velice trnitá a
plná překážek. Někdy i zdánlivě nepřekonatelných. Pokud vše půjde podle plánu, na
konci září budeme mít podepsanou smlouvu s vítězem výběrového řízení. Tím
ovšem vše teprve začíná…
Přípojky k nemovitostem
Dovolte mi ještě jednou všem poděkovat za vaši přítomnost během
informativních schůzek. Prostředí nebylo ideální. Velikost hasičárny nám zdaleka
nestačila, i když jsme pořádali celkem 3 sezení. Ze společných setkání vzešlo mnoho
důležitých podnětů a připomínek, za které děkujeme. V současné době probíhá
územní řízení ohledně přípojek k nemovitostem. Jako podklad slouží podepsané
souhlasy, které nám doručili zpět majitelé nemovitostí ve Vochově. Osloveni byli
všichni.
Cena stočného
Cena stočného nebyla doposud stanovena a přímo souvisí s výběrem
provozovatele centrální čistírny odpadních vod. Rozhodující slovo bude mít obec.
Dalším faktorem, který pozitivně ovlivní cenu stočné pro občany je poskytnutá dotace
na celý projekt.
Domovní čistírny odpadních vod
Majitelé čistíren mohou bez problému provozovat svoje čističky až do
přepojení na centrální systém čistění odpadních vod.
Někdo v minulosti obdržel dotaci na čistírnu odpadních vod od obce Vochov.
Znovu vás ujišťuji, že tuto dotaci nebudete muset vracet, když se připojíte ke
splaškové kanalizaci. Kdo vám tvrdí něco jiného, záměrně nemluví pravdu. Příspěvky
určitých lidí na sociálních sítích nebo na webových stránkách je potřeba brát, slušně
řečeno, se značnou rezervou. Zajímavé je, že ti stejní lidé, kteří píší tyto příspěvky, o
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tom nikdy nemluvili během příprav projektu, četných diskuzí na pracovních
schůzkách nebo na veřejných zasedáních. Proč asi?
Připojovací poplatek a poskytnuté služby v rámci připojovacího poplatku
Toto téma vzbudilo největší emoce. Pojďme se na to společně podívat
s odstupem a chladnou hlavou. Během informativních sezení jsem já osobně
informoval občany, že hodláme vybírat připojovací poplatek a jeho výše nebyla
stanovena. Dále jsem také dodal, že v rámci připojovacího poplatku bude občanům,
kteří se dobrovolně připojí ke kanalizaci poskytnuta pomoc a asistence při připojování
nemovitosti. V čem tato pomoc spočívá? První část již běží – uzemní řízení pro
všechny majitele nemovitostí, kteří dali souhlas, zařizuje obec. Další pomoc, kterou
vám poskytneme, je materiál na vybudování soukromé části přípojky. Příspěvek bude
poskytován formou darovací smlouvy. Tento model funguje a fungoval ve více obcích
v rámci České republiky. Vše se včas dozvíte. S některými starosty, kde tento model
použili, jsem i hovořil.
Znovu opakuji, výše připojovacího poplatku nebyla stanovena. Pokud Vám
někdo tvrdí osobně, přes sociální sítě nebo na soukromých webových stránkách, že
„všechno bude zadarmo“ tak vědomě lže. Proč to dělá, opravdu nevím. Možná
neznalost, blížící se komunální volby nebo manipulace s fakty?

Oprava hlavní silnice (průtah obcí) – další vývoj…
Dle posledních informací probíhá stavební řízení. Následně na to naváže
výběrové řízení na zhotovitele stavby. Celý projekt je nutné zkoordinovat s výstavbou
splaškové kanalizace. Náš cíl je jasný. Po nové silnici chceme jezdit do konce roku
2019!

-ts-
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Výlet pro seniory…
1. 9. 2018 se uskutečnil další výlet pro seniory. Tentokrát jsme vyrazili směrem
na jih. Naše cílové destinace byly Protivín a zámek Hluboká.
V Protivíně jsme navštívili ZOO zaměřenou na krokodýly a společně
poobědovali v restauraci Orange Route Cafe & Restaurant Protivín. Následná
prohlídka zámku Hluboká nám zabrala téměř celé odpoledne.
V podvečerních hodinách jsme v pořádku dorazili zpět do Vochova. Obec Vochov
přispěla seniorům na výlet částkou 15 000,- CZK. Děkuji všem za účast a krásně
strávený den.

-ms-
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Dětské hřiště pro MŠ Vochov…
Máme velikou radost! Se začátkem školního roku jsme předávali nové dětské
hřiště pro mateřskou školku. Opět se nám podařilo zajistit spolufinancování formou
dotace a mohli jsme nakoupit daleko více, než jsme plánovali. Hlavním kritériem při
výběru byla bezpečnost dětí.
Přejeme všem dětem mnoho krásných chvil při dovádění na nových herních
prvcích…

-ts-
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Závěrečný účet…
Během končícího volebního období (2014 – 2018) jsem mnohokrát slyšel, že
obec nic nedělá, že tam se dělá to, či ono a u nás se neděje nic. Všichni mají kus
pravdy. Opravdu jsme mohli udělat spoustu věcí lépe. Na druhou stranu jsme
spoustu věcí udělali opravdu dobře. V tabulce na další stránce je stručná
rekapitulace naší činnosti. Níže pár fotek, abychom si připomněli, jak například
vypadala jedna z obecních budov v roce 2014 a jak vypadá nyní…
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Popis projektu
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
(okna, zateplení fasáda)

Výše investice
z obecního rozpočtu
505 082,- CZK

Rekonstrukce budovy klubovny u
fotbalového hřiště (okna, dveře,

529 012,- CZK

střecha, zateplení fasáda)
Oprava prostoru obecního úřadu
(podlahy, stropy, nábytek, nátěry)
Oprava tělocvičny (stropy, podlaha,
nátěry, nábytek, vybavení)
Zateplení obecního úřadu (zateplení,
fasáda)

180 000,- CZK

85 000,- CZK

Prováděcí dokumentace pro projekt
splašková kanalizace včetně rozpočtu
Oprava budovy skladu MŠ Vochov
Pořízení ojetého vozidla Mercedes
Sprinter pro SDH Vochov
Opravy silnic (u charity, nová cesta)
Celkem investice z obecního rozpočtu

Získaná dotace ve výši
300 000,- CZK

Keramika Soukup (dlažba na

značná sleva na podlahovou
krytinu

1 021 912,- CZK

40 000,- CZK

řízení (splašková kanalizace)

260 000,- CZK

Díky zastupiteli panu Štíchovi,

Oprava kapličky

Projektová dokumentace pro územní

Získaná dotace ve výši

podlahu)

600 000,- CZK

areál ve Vochově

Poznámka

Získání sponzorského daru od

Herní prvky pro MŠ Vochov

Pořízení nového traktoru pro sportovní

Číslo 3/2018

Získaná dotace ve výši
500 000,- CZK
Získaná dotace ve výši
300 000,- CZK

165 000,- CZK
Získaná výše dotace na
1 000 000,- CZK

výstavbu kanalizace a ČOV
78 900 000,- CZK
Získaná výše dotace na

1 250 000,- CZK

výstavbu kanalizace a ČOV
78 900 000,- CZK

50 000,- CZK
125 000,- CZK

Od SDH Bílá hora Plzeň

350 000,- CZK
5 901 006,- CZK

Celkem na dotacích získáno:
80 260 000,- CZK

I přes značné investice se nám podařilo navýšit průběžný zůstatek na běžném účtu obce zhruba o
40% v porovnání s rokem 2014. Lépe jsme hospodařili se svěřenými prostředky, jsme úspěšní
v získávání dotací, daří se nám přilákat nové obyvatele a stát zefektivnil výběr a přerozdělování daní.
Myslím, že nám nevede špatně. Závěr si udělejte každý sám…

-ts-
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Budoucnost obce Vochov…
Naváži na slova starosty obce Mgr. Bohuslava Ebermanna z úvodníku. V roce
2014 jsme získali silný mandát od voličů. Ještě jednou děkujeme!!!
Naše mise však zdaleka nekončí, čemuž odpovídaly i cíle, které jsme si
stanovili v období 2014 až 2018. Jsme malá obec, kde se musí soustavně pracovat,
nikoliv politikařit. Dovolte mi představit naše plány do budoucna.

1. Infrastruktura


Splašková kanalizace: Již máme stavební povolení a běží výběrové řízení. Na
podzim 2018 bude podepsána smlouva se zhotovitelem. Jedná se o největší
projekt v novodobých dějinách obce. Tento projekt nám otevírá široké
možnosti a můžeme systematicky pokračovat v obnově další důležité
infrastruktury.



Vodovod: V rámci výkopů splaškové kanalizace proběhne revize hlavního
vodovodního řadu.



Průtah obcí: V roce 2018 a 2019 proběhne kompletní rekonstrukce průtahu
obcí (hlavní silnice). Tato stavba bude financována Krajským úřadem v Plzni.



Chodníky: Společně s rekonstrukcí průtahu vybudujeme souběžný chodník,
který naváže na dosud existující části a povede až k fotbalovému hřišti. Hlavní
cíl je zvýšit bezpečnost chodců.

2. Budoucnost


Péče o děti předškolního věku: Máme v plánu postavit novou budovu
mateřské školky. Za tímto účelem již proběhla změna územního plánu. Na
stavbu hodláme využít spolufinancování z dostupných zdrojů (dotace,
soukromý investor…).
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Víceúčelové kulturně- společenské centrum: Kdo se účastnil informativních
sezení ohledně splaškové kanalizace, se osobně přesvědčil, že obec nemá
důstojné prostory k tomu, abychom mohli pozvat více jak 50 hostů. Chceme
vybudovat místo, kde se budeme moci scházet jak za účelem společenským,
tak sportovním.



Širší dostupnost online služeb: Obec Vochov bude podporovat všemi
dostupnými prostředky pokládku optického kabelu po celé obci. První jednání
již máme za sebou a dle posledních informací probíhá příprava projektové
dokumentace. Jedná se o projekt soukromého investora. Optický kabel zajistí
pro všechny uživatele širší dostupnost online služeb a vysokou stabilitu
internetového připojení.



Dům služeb: Po vybudování mateřské školky plánujeme přeměnit budovu
Obecního úřadu na Dům služeb. Kanceláře Obecního úřadu zde zůstanou.
Chceme sem dostat především služby pro občany. Další prostory upravíme
tak, aby zde mohl mít svoji ordinaci lékař.

3. Senioři


Dům s pečovatelskou službou: V rámci nové výstavby ve Vochově již
započala jednání ohledně výstavby domu s pečovatelskou službou.
Přednostní právo umístění budou mít občané Vochova.



Posílení MHD a víkendové spoje: Posílíme MHD a začnou k nám jezdit
víkendové spoje. Dlouhodobý cíl je městský autobus každou hodinu ve všední
den.



Sezení a výlety se seniory: Budeme pokračovat v pravidelných
kulturně-společenských akcích pro seniory (sezení se seniory, výlety).
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4. Příroda


Revitalizace vodních ploch: Máme zde dva cíle. Cíl číslo 1: Vyčistění a
odbahnění rybníků. Konečný stav je takový, že na břehu rybníka můžeme
provozovat volnočasové aktivity (hřiště, rybolov, přírodní koupaliště). Jakmile
máme v provozu splaškovou kanalizaci, tak nám do rybníka teče pouze voda.
Cíl číslo 2: Obnovení přirozeného koryta Vochovského potoka. Potok byl v
minulosti zatrubněn a přirozená čistící schopnost zničena. Tento krok má i
významný, negativní vliv na kvalitu vody v rybníce uprostřed obce.



Obnova zeleně: V letech 2014 až 2018 proběhlo několik hromadných výsadeb
stromů. Nejvíce se nám osvědčil způsob, kde je možné zapojit i občany
Vochova. V nastaveném trendu hodláme pokračovat. Děkujeme všem, kteří se
již zapojili a v budoucnu zapojí.
-ts-

Senátní volby a komunální volby 2018…
V letošním roce budeme vybírat svoje zástupce do obecního zastupitelstva.
Ve Vochově i do senátu. Volit půjdeme v pátek 5. října a v sobotu 6. října.
V některých státech Evropy je volební účast dokonce povinná. Nebuďme lhostejní ke
své budoucnosti. Přijměme zodpovědnost a pojďme volit! Je jen na nás koho si
vybereme do dalšího období.
-ts-

Poslední veřejné zasedání před volbami…
Poslední veřejné zasedání současného zastupitelstva se uskuteční dne
27. 9. 2018 od 19:00 v místní hasičárně. Těšíme se na vaši účast.
-ts-
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Výsadba stromů ve Vochově…
23. 9. 2018 od 13:30 provedeme poslední letošní výsadbu stromů. Nyní
budeme obnovovat výsadbu směrem k „Vojtěchu“. Jedná se o lokalitu, kde je nová
výstavba. Pevně věřím, že budeme moci poznat některé nové spoluobčany osobně.
V roce 2015 jsme zde vysázeli několik desítek dubů. Některé bohužel uschly a je
nutné je nahradit novými, aby dubová alej byla celistvá pro další generace. 50%
vynaložených nákladů, nám pokryje sponzorský dar.
Doufám, že nám opět přijdete pomoct a práce nám půjde lépe od ruky. Pro
všechny brigádníky je připraven sud borůvkového piva a klobásy zdarma.
Sraz všech ochotných přiložit ruku k dílu a zanechat něco pro budoucí
generace je 23. 9. 2018 v 13:30 na vyznačeném místě.
Srdečně vás zve obec Vochov a spolek PROVOCHOV.

-ts-
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Obec Vochov stále 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. 10. 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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Slovo závěrem…
Máme tu podzim. A jak se zpívá v jedné písničce: „Září, září na léto jde
stáří…“ Mimo jiné nás čekají i komunální volby. Končí čtyřleté volební období. Čtyři
roky jsme pracovali. Někdy se nám dařilo lépe někdy hůře.
Jelikož jsem také bývalý sportovec, shrnul bych to následovně: pokud celé
období poctivě trénujete a pracujete, výsledek se dostaví (mám na mysli zastupitele
za PROVOCHOV a pana Petráše). Pokud ovšem ostatní zastupitelé téměř 4 roky nic
nedělali a nyní si myslí, že vše doženou půl roku před ostrým startem do další
sezóny, tak to většinou nefunguje…
Jo a nezapomeňte si obstarat dýni. Již v říjnu proběhne tradiční Vochovský
den dýní. Vše se včas dozvíte…
-ts-
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